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Co se týče kroužků a akcí, přestala jsem je pro děti
pořádat, protože mají knihovnu ve škole.
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce?
Se zastupiteli obce jsem měla vždy dobré vztahy,
jak s panem Hvolkou a panem Brnulou, tak teď se
třemi děvčaty. To je síla :) Jsou moc fajn a mám je
moc ráda.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní profese?
Nastoupila jsem v polovině roku 1996 za paní Milušku Štěpánkovou, která mě požádala, abych ji na
rok zastoupila. Potřebovala si vyřídit osobní věci.
Přijela až za tři roky a do knihovny se už vrátit nechtěla. Původně jsem pracovala ve Vitaně. Celkem
30 let, posledních 15 let jako laborantka.
Co Vám působí největší radost?
Největší radost mám ze dvou pravnoučat, a čekáme
třetího. A pak mám radost, že ještě mohu pracovat,
což je zázrak, jelikož jsem celé dětství promarodila.

Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem
Středočeský Kramerius
Paní Jana Kuncířová je dobrovolnou knihovnicí
v Obecní knihovně Byšice, obsluhovaný region Mladá Boleslav. Dne 3. října 2018 byla odměněna za své
působení v knihovně. Získala titul Středočeský Kramerius, který uděluje Středočeský kraj a chce tak
motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit ty
nejúspěšnější z nich.
Také proto jsme se oceněné knihovnice zeptali:
Paní Kuncířová, jak vnímáte ocenění Středočeský
Kramerius?
Byla jsem nadšená a dojatá. Říkala jsem si: Já polovzdělanec, zasloužím si to vůbec? O tom ale vůbec
nepochybujeme. Vždyť na ocenění Vás navhrly metodičky pověřené mladoboleslavské knihovny.
Vaši čtenáři už jistě vědí, že jste tento titul získala?
Jaká byla jejich reakce?
Nikdo to nevěděl, ale vychází časopis Byšické novinky, tak jsem nemusela nic vysvětlovat. Většina lidí
měla velkou radost a říkala, že je to velká pocta i
pro obec.
To je jistě milé, že to takto vnímají. Řekněte, v čem je
Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji představit,
prosím.
Knihovna je především prostorná. Když k nám zavítá někdo z jiné obce, tak je překvapen.
Tak to by Vám mohly jiné knihovny závidět. Většinou se totiž potýkají s nedostatkem místa.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihovny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost?
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Radost mají jistě i Vaši čtenáři, že jim můžete doporučovat tituly ke čtení.
A co Vás naopak tak trochu trápí (rozumí se
v knihovně)?
V knihovně jsem šťastná. Ale velká škoda je, že čtenářů ubývá.
Věřme, že je to není trend, ale dočasný stav.
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s sebou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč?
Teď v téhle době bych si na pustý ostrov vybrala
knihu paní Hany Parkánové-Whitton, je jedno kterou. Kdyby to bylo před dvaceti lety... tak to jsem
milovala knihu Paní Parkingtonová od Louise Bromfielda.
merius ještě dodala: „Ráda vzpomínám na Kladno,
na to krásné a srdečné prostředí. To byl doopravdy
zážitek.“
Věříme, že podobné to bude i pro budoucí oceněné
knihovnice a knihovníky z malých obcí našeho kraje,
že se tento čestný titul stal prestižní jak pro knihovníky samotné, tak pro malé obce.
Děkujeme Vám za rozhovor, paní Kuncířová, a přejeme krásné chvíle s knihami i se čtenáři.

Ale také Dvacet čtyři hodin nebo Divoká je řeka (od
téhož autora). Nebo některou knihu Charlese Dickense, ale i dalších spisovatelů, bylo by jich hodně.
Máte vůbec čas na své další koníčky? Prozradíte
nám ještě něco ze svého soukromí?
Mám ráda kytky, hlavně kaktusy. Bydlím v bytovce
už 57 let a máme balkónek a tam je mám krásně
vystavené. A pak mám kocoura Dariuse, je mu 16
roků, je to perský kocourek divůšek. Mám dva syny,
Karla (63 let) a Jana (61 let). Jan je svobodný a tak
bydlíme spolu, což je pro mě dobře. Vím podle mojí
maminky, když zůstala sama, nebylo to dobré.
Ještě bych zapomněla, ráda luštím křížovky. Naše
paní starostka kupuje krásné knihy, tak hodně čtu,
je tu velký výběr.
V podstatě mimo náš rozhovor paní Kuncířová ke
slavnostnímu předávání ocenění Středočeský Kra-
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Čtenářské dovednosti školáků
Většina školáků má neuspokojivou úroveň dovedností, které souvisí se čtením a porozuměním textu. Potíže jim dělá kupříkladu domýšlení informací, které nejsou v textu přímo napsané, ale mohou
se z něj odvodit, stejně tak hodnocení pravdivosti
sdělení. Vyplývá to z aktuální tematické zprávy České školní inspekce (ČŠI), která loni testovala žáky
v 9. třídách základních škol (ZŠ) a ve 2. ročnících
středních škol (SŠ). Žáci devátých ročníků ZŠ zvládli v průměru 45 procent testu takzvané čtenářské
gramotnosti, pro jeho úspěšné složení bylo přitom
třeba udělat alespoň 60 procent.
O něco lepší byla úspěšnost druháků na středních
školách, kteří měli správně v průměru 56 procent
testu, nicméně pořád je to málo. Dosažený průměrný výsledek ČŠI zhodnotila jako neuspokojivý...
Více si přečtěte na https://www.novinky.cz/veda
-skoly/497941-skolaci-prilis-nezvladaji-cteni-ani
-porozumeni-textu-zjistila-inspekce.html.

100 let prvního knihovního zákona
Představujeme vám logo, pod jehož křídly letos
oslavíme 100 let knihovního zákona.
Iniciátoři a tvůrci děkují všem, kteří se účastnili hlasování. Do začátku února hlasovalo více než tisíc
lidí. A naprosto přesvědčivě vyhrál návrh grafičky
Městské knihovny v Praze Evy Kotlandové.
Logo v různých variantách a formátech si můžete
stáhnout na http://koncepce.knihovna.cz/wp-content/uploads/2019/02/Knihovni_zakon_100-let.
zip.
Hlasování probíhalo formou Google formuláře
v lednu 2019 a zvali jsme k němu především knihovnickou veřejnost. Logo pro oslavy knihovního zákona můžete využít jako součást grafiky na plakátech,
pozvánkách, materiálech na sociálních sítích nebo
třeba v prezentaci. A to zejména při organizaci akcí
v rámci Týdne knihoven, otvírání nových knihoven,
setkání se zřizovateli a řídící sférou. Logo 100 let
knihovního zákona nás bude provázet také na celorepublikovém kulatém stolu Knihovna věc veřejná v
červnu 2019.
Pro radost všech grafiků, prosíme o zachování
ochranné zóny a poměru loga.

Zdroj: e-konference Andersen

SUK – čteme všichni 2018 / Dětský knihomol 2018
I tento rok proběhla anketa pořádaná Národním
pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, respektive Sukovou studijní knihovnou pro
mládež: SUK – čteme všichni / Dětský knihomol
2018.
Potřebné informace a formuláře, včetně elektronického, najdete na https://www.npmk.cz/knihovna/
sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni.
Slavnostní vyhodnocení ankety proběhlo ve čtvrtek
11. dubna 2019 od 10 hodin.
Celá událost se tentokrát odehrála v Českém muzeu
hudby, ulice Karmelitská 2, Praha 1. Díky větší kapacitě se vyhlašování mohlo zúčastnit více dětí.

Zdroj: http://koncepce.knihovna.cz/mame-viteze/

Zdroj: e-konference Knihovna
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Z Knihovny knihovnické literatury NK ČR
100 českých knih, které si musíte přečíst / Milan
Valden. -- Vydání první. -- Praha : Knižní klub, 2018.
-- 222 stran : barevné faksimile. -- (Universum)
ISBN 978-80-242-6280-2

Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika
a norma : návod na tvorbu koncepčních dokumentů
v oblasti informačního vzdělávání / Michaela Dombrovská. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. -- 149 stran :
ilustrace
ISBN 978-80-246-3969-7

Polabská vrba
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o konání již 7. ročníku literární soutěže POLABSKÁ VRBA.
Soutěž je určená autorům seniorského věku. Vyhlašuje ji Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci
s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a poskytnout příležitost ke
sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových
sociálních vazeb.
Téma literární soutěže pro rok 2019 je: „CO JSME
DOMA JEDLI, CO JSME DOMA VAŘILI“. Text je možno doplnit i o rodinné recepty, které si zaslouží nebýt zapomenuty.
Termín odevzdání soutěžních příspěvků: 14. květen
2019 (výročí narození Eduarda Petišky).
Podrobnější informace o soutěži Polabská vrba i
o našem projektu naleznete na našem webu http://
www.knihovna.brandysnl.cz/akce/polabska-vrba/.

Dunaj na Vltavě 7 - překladatelská soutěž
pro všechny!
Knihovny měly možnost se zapojit se svými čtenáři
do zajímavé soutěže pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet své amatérské dovednosti překladu ze slovenštiny do češtiny.
Nejlepší překladatel si užije prodloužený víkend ve
stylovém penzionu Vesna ve Vysokých Tatrách.
Vítěze oceníme v neděli 12. 5. od 13.00 hodin na
mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu SVĚT KNIHY PRAHA 2019 (9. - 12. 5.).
Více info o soutěži najdete na webových stránkách
veletrhu http://sk2019.svetknihy.cz/cz/home/soutez-dunaj-na-vltave/.
(Uzávěrka soutěže byla 10. 4. 2019.)
Jana Chalupová, Svět knihy, s.r.o.
Zdroj: e-konference Knihovna

Věra Krajíčková,
ředitelka Knihovny Eduarda Petišky
Zdroj: e-konference Knihovna
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Nymburská knihovna získala lva
Oslavy 100 let republiky vyvrcholily v Nymburce
dne 29. října 2018, kdy se uskutečnil slavnostní večer v Hálkově městském divadle. Zde byla uvedena
divadelní hra Čapek v podání pražského divadla Rokoko.
Před představením byla slavnostně předána městská vyznamenání. Při letošním výročí byly oceněny
Nymburským lvem 1. třídy především organizace
spojované s městem už řadu let. Vzhledem k významnému výročí přistoupilo město k udělení těch
nejvyšších vyznamenání.
Městská knihovna Nymburk, pěvecký sbor VOX
Nymburgensis a Nymburský komorní orchestr se
velkou měrou zasloužily o rozvoj kultury, vzdělanosti a spolkového života ve městě. Výročí založení republiky bylo tou nejvhodnější příležitostí, aby město poděkovalo organizacím za jejich práci.
Ocenění převzala ředitelka městské knihovny Helena Liptáková a zástupkyně ředitelky Helena Marešová, avšak přítomny byly všechny nymburské
knihovnice.
„Děkujeme, mohly bychom si říct, ano, máme hotovo, ale pro nás je to především motivace do další
práce, protože tím hlavním motorem jste vy, naši
čtenáři“, zaznělo v sále divadla.

Poděkování však patřilo i zřizovateli Městu Nymburk, který se svou péči a pozorností zasloužil
o miliónové investice do budovy městské knihovny,
která je zateplená, má novou fasádu, šikmou bezbariérovou plošinu, klimatizaci a letní čítárnu.
Z reakcí po této slavnosti ze stran zřizovatele, veřejnosti, rodin, kamarádů i přátel knihovny jsme měly
při přijímání gratulací krásný pocit. Děkujeme.
Helena Liptáková,
Městská knihovna Nymburk

Dotace z Programu rozvoje venkova
Program rozvoje venkova umožní místním akčním
skupinám (tzv. MASkám) financovat rozvoj knihoven. Knihovny se mohou obracet na svoji MASku,
pokud mají plány rozvoje.
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a
spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven;
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven;
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava
povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích
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stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30%
projektu;
4) nákup nemovitosti.
Je to ideální nástroj rozvoje a podpory těch nejmenších knihoven na vesnicích - malé projekty, které
pomohou renovovat a inovovat prostory knihoven,
vybavení technologiemi a okolí knihoven - lavička,
čtecí altán apod.
Info na https://www.mistniakcniskupiny.cz/, http://
nsmascr.cz/.
Petr Čáp, výkonný ředitel NS MAS
Národní síť Místních akčních skupin
České republiky, z.s.
Zdroj: e-konference Knihovna
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Nově otevřená pobočka na nymburském
sídlišti
Po téměř ročním maratónu při hledání vhodných
prostor, rekonstrukci prostor dle stávajících vyhlášek a nařízení, po náročném stěhování regálů a
knihovnického mobiliáře a nespočtu beden knih
jsme v závěru roku 2018 slavnostně otevřeli pobočku knihovny na sídlišti.
Pobočka na sídlišti byla v 90. letech zrušena a nyní
se podařilo za významného přispění zřizovatele
Města Nymburka opět pobočku na sídlišti otevřít.
Dostala hezké, kompletně zrekonstruované prostory v suterénu budovy polikliniky. Je bezbariérově
přístupná, moderně vybavená a služby veřejnosti
nabízí v úterý a ve čtvrtek od 8 do 17 hodin.
Nabízíme volný výběr beletrie a naučné literatury
pro děti i dospělé, zatím ze 3 500 svazků.
Připravujeme i různá setkání, čtení, tvoření a besedy, které budou určeny obyvatelům nymburského
sídliště. Již se rozvíjí spolupráce se ZŠ RAF v Nymburce, MŠ Větrník a MŠ pejska a kočičky.
Pravidelně do pobočky dochází čtenářský klub ze
základní školy, v únoru jsme připravili autorské čtení a povídání spisovatele Jana Řehounka, jsou připravena výtvarná tvoření pro děti. Chtěli bychom
různorodou nabídkou zaujmout veřejnost a poskytnout jim zázemí, kde se budou rádi scházet a trávit
svůj čas.

V roce 2018 došlo na velkou investici a zřizovatel
knihovny, Město Nymburk, zainvestoval v hodnotě
4 250 000 Kč. Budova, ve které sídlí knihovna, byla
zateplena a získala novou fasádu, dále byla instalována klimatizace a šikmá schodišťová plošina, čímž
se stala knihovna kompletně bezbariérovou.
Největší radost máme ze zbudované letní čítárny,
která je připravena pro návštěvníky knihovny, jakmile to počasí dovolí. Namísto nevzhledného dvorku v zadní části knihovny je nachystané příjemné
posezení asi pro 20 lidí. Máme koupený pohodlný
venkovní nábytek a připravené akce, které bychom
rádi v letní čítárně pořádali.
Helena Liptáková,
Městská knihvona Nymburk

Rozcestník pro seniory
Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost vytváří vzdělávací materiály, které mají za úkol přiblížit
lidem problematiku kybernetické bezpečnosti.
Jeden z nich je zaměřen na seniory s názvem Rozcestník pro seniory. Má podobu brožury, která dává
tipy, doporučení atp. Lze ho ale současně chápat
jako výukový materiál.
Knihovny mohou ROZCESTNÍK využít při práci se
seniory. Je zaměřen např. na tyto oblasti:
•• Zpravodajství a informace na internetu,
•• Vyhledávání a ověřování informací,

•• Hesla, E-mail, On-line nakupování,
•• Veřejné počítače a sítě,
•• On-line sociální sítě, On-line platby,
•• Odkazy a přílohy, On-line seznamky.
Odkaz na rozcestník: https://nukib.cz/download/
vzdelavani/rozcestniky/Rozcestn%C3%ADk%20
pro%20seniory.pdf můžete dát na web své knihovny.
Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
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Také české knihovny mohou soutěžit

Týden rodiny offline

I letos mohly knihovny, které byly rekonstruovány či
postaveny v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018, soutěžit v mezinárodní soutěži o titul Nejlepší veřejná
knihovna roku. Jedná se nejen o vzhled a ekologii
stavby, ale především o nové neotřelé služby, propojenost s místní komunitou, moderní technologie
i podporu celoživotního učení.
Termín byl do 15. dubna 2019 – viz https://www.
ifla.org/node/29023 , kde najdete informace.
Již účast v této prestižní soutěži znamená úspěch –
Vaše knihovna bude na „očích“ světové veřejnosti!
Je třeba, abychom světu ukázali, že se nemáme za
co stydět. Vítěz získává odměnu 5 000 dolarů.
Vloni vyhrála knihovna z nizozemského města Den
Helder se 60 000 obyvateli https://www.kopgroepbibliotheken.nl/.

Srdečně zveme k účasti na již 4. ročníku osvětové
kampaně Týden rodiny offline - Nebojíme se být
společně offline. Vaše "offlinové" aktivity můžete
ke kampani přihlásit v rámci termínu 11. - 19. května 2019. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 3. 5.
2019. Budeme rádi, když přihlášku nebudete odkládat, protože svou účastí můžete motivovat další, i
nové organizace :-)
Více informací http://rodinaoffline.cz/stranky/114/
tyden-rodiny-offline.html a přihlašovací formulář
najdete na našich webových stránkách.
Stejně jako v loňském roce od nás po registraci obdržíte balíček graficky připravených propagačních
materiálů (leták, bannery na web/FB, navigační
cedule na akci). Po uskutečnění kampaně zpracujeme závěrečnou zprávu, kterou nabídneme médiím.
Ukázku z roku 2018 si můžete připomenout zde http://rodinaoffline.cz/files/editor/files/Zaverecna_zprava-Tyden_rodiny_offline_2018_web.pdf.
Velmi se na letošní spolupráci s vámi těšíme a jako
motivaci, že naše společná snaha má smysl posílám odkaz na konferenci v Senátu - https://www.
senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.
php?id=500&fbclid=IwAR261iDSxiUlgW-0L34Rv_
eO0f1oRbSNkF7vKCmN3NUNL3sT5m9m3GRdNZo,
kterou jsme 4. 3. 2019 spolupořádali a zaznělo zde
mnoho argumentů, proč pracovat na osvětě a prevenci nadužívání digitálních médií.
Prosíme vás o sdílení informací o kampani a motivaci vašich partnerů a spřátelených organizací, aby
náš hlas byl ještě silnější než loni. Děkujeme vám za
vaši účast a přejeme, aby vaše aktivita byla skvělá,
pohodová a pro všechny přínosná.

Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce
Zdroj: e-konference Knihovna

Výstava pro knihovny
Knihovna Právnické fakulty UK nabízí knihovnám
zdarma k využití výstavu 17. listopad v českých dějinách 20. století: 1939, 1989.
Výstava se skládá ze 2 částí:
1. úvodní plakát ve formátu jpg – možnost dopsat
vlastní text;
2. vlastní výstava: rok 1939 – 9 plakátů, rok 1989 –
9 plakátů.
Zájemcům zašleme výstavu ve formátu PDF k vlastnímu vytištění. Pokud byste chtěli využít tuto výstavu ve vaší knihovně, pište na e-mail hartmano@prf.
cuni.cz.
Květa Hartmanová, Knihovna PF UK
Zdroj: e-konference Knihovna

S přátelským pozdravem tým Rodiny offline!
Lenka Ackermannová, ředitelka Centrum Generace
Jablonec z.s.
Zdroj: e-konference Andersen
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Hodnocení projektu Už jsem čtenář

Knihovnické minimum

Nedílnou součástí projektu Už jsem čtenář - Knížka
pro prvňáčka jsou aktivity, které pořádáte s dětmi
ve vaší knihovně v průběhu školního roku a odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti
knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která
byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky
projektu.
Do 30. května je nutné zaslat na adresu roman.giebisch@nkp.cz vyplněné hodnocení k projektu Už
jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a fotografie.
Knihovny, které nám hodnocení nezašlou, příští rok
z tohoto projektu vyřadíme.
Knížky pro prvňáčky zasílá poštou firma Triton
v průběhu měsíce dubna. Pokud na distribuci pospícháte z důvodu předávání knížek dětem, kontaktujte prosím distribuci - distribuce@triton-books.
cz.
Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Moravskoslezská vědecká knihovna nabízí volná
místa v elearningovém kurzu Knihovnické minimum, který bude spuštěn v pondělí 15. dubna 2019.
Cílem tohoto kurzu je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností.
Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí
- u nich slouží jako kurz inovativní. Pro účastníky je
zcela zdarma.
Kurz je složen z jednotlivých modulů, každý z nich
se zabývá určitou oblastí knihovnické problematiky
(akvizice, katalogizace, služby, legislativa...). Úspěšní absolventi získají osvědčení.
Pro zájemce je potřeba vytvořit si účet na stránkách kurzy.knihovna.cz. Pro zpřístupnění kurzu či
podrobnější informace se prosím obracejte na kontakt sevcikova@svkos.cz.
Petra Ševčíková,
Moravskoslezská vědecká knihovna
Zdroj: e-konference Knihovna

Obálky knih
Katalogizace české beletrie pro knihovny

Projekt Obalkyknih.cz (http://obalkyknih.cz/) nově
nabízí možnost vložení anotace k titulu přímo na
stránkách projektu.
Příklad:
https://obalkyknih.cz/view?book_
id=110599160 - Modré tlačítko „Přidat anotaci“.
Případně můžete upravit již existující anotaci pomocí podobného tlačítka „Upravit anotaci “.
Všechny vložené anotace jsou kontrolovány a schvalovány lidskou obsluhou.
Pokud anotaci vložíte do svého knihovního systému, pomůžete pouze své knihovně. Vložením do
projektu obalkyknih.cz pomůžete své knihovně a
zároveň všem ostatním. Ihned po kontrole je anotace dostupná pro více jak 6000 knihoven v ČR.
Spolupráce má smysl …
Tuto funkci mohou použít všechny automatizované
knihovní systémy, které umí pracovat s API 3 projektu obálkyknih.cz (dostupná je již od roku 2013).
Děkuji předem za případnou spolupráci na projektu.
Jiří Nechvátal, správce projektu,
Jihočeská vědecká knihovna
Zdroj: e-konference Knihovna

Od začátku dubna Městská knihovna v Praze začíná katalogizovat beletrii pro české knihovny v rámci
projektu CENTRAL. Projekt je realizován za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR z dotačního programu VISK 1 a v úzké spolupráci s Národní knihovnou ČR.
Cílem projektu je přednostní katalogizace novinek
české beletrie vycházející v největších českých nakladatelstvích na úplné bibliografické úrovni a rychlé poskytnutí těchto záznamů prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR
ostatním knihovnám.
Smyslem projektu je nabídnout knihovnám rychlou
službu, která ušetří knihovnicím a knihovníkům čas,
který mohou věnovat svým čtenářkám a čtenářům.
Více informací se dočtete na https://www.mlp.cz/
cz/novinky/2273-spusteni-projektu-central/.
Vaši zpětnou vazbu oceníme na adrese central@
mlp.cz.
Městská knihovna v Praze a Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
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Kurz pro žadatele o grant na evropské projekty spolupráce 2020
Chcete získat grant na evropský kulturní projekt?
Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa
– Kultura dvoudenní intenzivní kurz, jehož obsahem bude rozpracování vašeho konkrétního záměru projektu za účelem podání žádosti (uzávěrka na
konci roku 2019) v rámci programu Evropské unie
Kreativní Evropa – Kultura, výzva Projekty evropské
spolupráce 2020.
Obsahem dvou celodenních workshopů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních
žádostí. Setkání budou zaměřena na specifické
oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, financování a rozpočet, spolupráce se zahraničními
partnery, plánování projektu ad.). Cílem kurzu je
napomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti. Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě
projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů
grantů na národní a mezinárodní úrovni.
Podrobnosti o kurzu a odkaz na online přihlášku
najdete zde - https://www.kreativnievropa.cz/kultura/udalost/kurz-pro-zadatele-o-grant-na-evropske-projekty-spoluprace-2020/. Uzávěrka přihlášek
do kurzu je 30. dubna 2019.
Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E magdalena.
mullerova@kreativnievropa.cz

V kategorii knihoven v obcích nad 20 001 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna Valašské
Meziříčí (https://www.mekvalmez.cz/)
Letošní soutěže se zúčastnilo 41 knihoven. Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2019 se uskutečnilo
1. 4. 2019 ve 20:00 hod. na konferenci ISSS 2019
v Hradci Králové v paláci Aldis.
Podrobné výsledky hodnocení najdete na
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/
biblioweb/.
Vít Richter, SKIP, Nárorodní knihovna ČR
Zdroj: e-konefrence Knihovna

Desátá, jubilejní, slavnostní a klobouková
Noc s Andersenem v knihovně v Bohdanči
Letos se celorepubliková akce na podporu dětského
čtení Noc s Andersenem, s přesahem do zahraničí,
konala v bohdanečské knihovně již podesáté. Byla
jubilejní, slavnostní a proto také klobouková.
Úvodem všechny přivítala paní knihovnice, nastínila program a také letošní téma pro Noc s Andersenem a pak už celá, netrpělivě očekávaná akce
akce, mohla vypuknout!
Dvacet jedna anderseňáků si užilo celou pohádkovou noc jako vždy zpěvem při karaoke i večerní procházkou. Poté jsme si ťukli dětským šampaňským a
sfoukli 10 svíček na výborném dortu ve tvaru knihy, který pro nás upekli v cukrárně Růže v Habrku
u Ledče nad Sázavou. Také jsme hráli různé hry,
povídali si, mlsali a v rámci tvoření jsme si vyrobili
klobouky - kluci světle hnědé cylindry a malé anderseňačky vyráběly malé slavnostní kloboučky,
kterým se říká fascinátory a které jsou populární
v Anglii, kde se nosí na svatby, křtiny a jiné slavnostní akce. Kloboučky jim moc slušely.
Tančili jsme při Just dance a nejoblíbenější nahrávky
pro tanec a karaoke letos byly: Večerníček, Tři oříšky, Pri oltári, Bůh ví, také loňské Despacito, YMCA,
Waka Waka this time for Africa.

Zdroj: ekonference Knihovna

Letošní Biblioweb má vítěze
Absolutním vítězem 20. ročníku soutěže BIBLIOWEB
2019 se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí (https://www.knihovna-uo.cz/), která je současně vítězem kategorie knihoven v obcích od 10 001 do
20 000 obyvatel.
Vítězem kategorie knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel a specializovaných knihoven se stala
Knihovna Jabok (https://knihovna.jabok.cz). Tato
knihovna získala i ocenění za nejlepší bezbariérový
web - Blind Friendly Web.
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Děti si také převzaly od paní knihovnice Čtenářské
pamětní listy a záložky zaslané nakladatelstvím Albatros, které letos slaví 70 let od svého založení.
Noc se nesla také ve znamení Ferdy Mravence od
Ondřeje Sekory, pohádek od Eduarda Petišky a
dalších knížek z Albatrosu. Na stěnách byly fotky
z předchozích Nocí s Andersenem v bohdanečské
knihovně a bylo zajímavé se dívat, jak někteří ander
- seňáci odrostli.
Po druhé hodině se někteří dívali na pohádku,
u které usnuli, a zbytek malých čtenářů pokračoval
dále ve hrách, povídání, nebo kreslení.

Ráno nás přivítalo krásným svítáním, plným ptačího zpěvu a novým dnem. Sluneční paprsky prozářily obě propojené místnosti a pomalu probouzely
malé spáče. Někteří měli stále chuť pokračovat ve
hrách, snídali, balili si své věci a po osmé hodině postupně odcházeli domů buď sami, nebo je vyzvedli
rodiče, či starší sourozenci.
Desátá Noc s Andersenem je minulostí, opět se povedla a líbila a ještě doznívá ve vzpomínkách, rozhovorech, na fotkách a videích, které jsou na webu
bohdanečské knihovny, či na facebooku. Nejlepší
zpětnou vazbou a také motivací na celou akci byly
dotazy malých čtenářů, zda by něco podobného nešlo zopakovat znovu v létě, nebo dříve než za rok,
pokud to bude možné. Je to nápad otevřený k zamyšlení.
Těší nás, že se akce povedla, dětem se líbila, protože byla připravena hlavně pro ně a jim měla něco

nového předat, obohatit je o krásné zážitky, uvolnění a radost a také možnost si zkusit vytvořit něco
pro sebe.
Poděkování patří všem, kteří se nějak podíleli: nejprve samozřejmě dětem, anderseňákům, jejich
rodičům, oběma knihovnicím z Obecní knihovny
Bohdaneč, Obecnímu úřadu v Bohdanči, panu starostovi Dlouhému za připojení techniky na patře,
panu Mankewichovi za vyzvednutí dortu v cukrárně v Ledči nad Sázavou, také sousedům, bydlícím
v okolí knihovny, které možná zábava v průběhu
Noci s Andersenem občas rušila – tímto se jim dodatečně omlouváme.
Bylo to skvělé a tak se budeme zase těšit na tu další,
již jedenáctou Noc s Andrsenem.
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MEZI NÁMI

BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

3/2019

Zahájení 3. ročníku projektu S knížkou do
života - Bookstart 2020

Pracovní listy pro děti v knihovnách
Klub tvořivých knihovníků vydal první letošní jarní
číslo elektronického časopisu Malý tvořivec. Časopis je společným dárkem dětem, které chodí do
knihovny. Obsahuje autorské listy různých kvízů pro
předškolní děti i pro děti z nižších školních tříd a
snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost.
Časopis vychází 2x ročně a tematicky je věnován
různým ročním obdobím.
Jednotlivá čísla jsou ke stažení ve formátu pdf
z webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP. Naleznete
je na adrese: https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec.
Prosíme o maximální propagaci časopisu v knihovnách, hlavně v dětských odděleních.
Knihovny mohou jednotlivé stránky libovolně tisknout a kopírovat pro účely různých akcí pořádaných
v knihovnách i pro jednotlivé malé čtenáře. Pro
potřeby knihovny doporučujeme použít běžnou
plastovou nasazovací hřbetní lištu, aby listy držely
u sebe a daly se v případě potřeby rychle rozpojit.
Předem děkuji za vyjádření zpětné vazby o používání časopisu v knihovnách i za zaslání připomínek
k tomuto novému číslu i k číslům předchozím, abychom mohli naši společnou práci stále vylepšovat.
Oboje, prosím, posílejte na moji adresu balbal@seznam.cz, předám vše celé redakční radě časopisu.
Doufáme, že časopis děti, rodiče i knihovny potěší.
Přejeme dětem hodně radosti při vyplňování úkolů.

Od pondělí 15. 4. 2019 bude možné se již zaregistrovat a objednat si knižní sety Bookstart pro rok
2020. A to na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/.
Registrace bude otevřena do 14.6.2019. Na základě Vašich požadavků a při vytvoření rezervy může
být obnovena ještě na podzim 2019.
Podmínky zapojení do projektu zůstávají stejné jako
v roce 2019 - http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/.
Cena setu je i pro rok 2020 - 80 Kč, balení po 10 ks.
Set na rok 2020 bude opět obsahovat:
* leporelo (vyšší gramáž),
* kalendář pro rodiče - upravená verze,
* seznam knížek pro společné čtení,
* kartičku audiotéky,
* obal.
Do vyčerpání zásob je stále ještě možné si také souběžně doobjednat dárkové sety na rok 2019.
Dotazy k objednávkám, fakturaci a registraci je
možné řešit na adrese: objednavkybookstart@
knihovnahk.cz.
Kontakty pro připomínky a dotazy k projektu,
k webovým stránkám, facebooku či zpravodaji
Bookstartu jsou na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/kontakt/.
V krajích by postupně měly proběhnout krajské
informační semináře k projektu a také workshopy
zdarma pro zapojené knihovny: Jak na lekci s malými dětmi a rodiči.
Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Za redakční radu Alena Volková Balvínová
předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků SKIP
Zdroj: e-konference Knihovna

Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás!
Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz;
kontakt: senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373; liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079
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