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Další paní knihovnice oceněná titulem  
Středočeský Kramerius 2018

Za obsluhovaný region Příbram byla navržena na 
ocenění Středočeský Kramerius 2018 paní Dana 
Schovánková, která vede Obecní knihovnu ve Bzo-
vé v okrese Beroun. 
Paní Schovánková převzala Obecní knihovnu ve 
Bzové počátkem roku 2014. Během jejího v pod-
statě krátkého působení se stala knihovna centrem 
setkávání obyvatel Bzové. Lidé napříč generacemi 
sem přicházejí jako do kulturního střediska obce. 
Od roku 2014 významně vzrostl počet návštěvníků 
knihovny a samozřejmě vzrostl počet i samotných 
výpůjček knih. 
Paní Schovánková v knihovně pořádá výstavy a ver-
nisáže místních umělců i umělců z blízkého okolí. 
Spravedlivě dává prostor malým i velkým. Vytvo-
řila webové stránky knihovny a spravuje knihovní 
facebook. Pravidelně se zapojuje do celostátních 
knihovnických akcí, například do oblíbené Noci s 
Andersenem. Každý měsíc pro děti pořádá společ-
né předčítání a povídání s malováním. V loňském 
roce provedla velkou aktualizaci fondu celé knihov-
ny a přestavěla knihy přehledněji tak, aby byl fond 
pro čtenáře přívětivější a jeho uspořádání snadno 
pochopitelné. Pro děti v prostorách knihovny zřídila 
útulný dětský koutek. 
Paní Schovánková je zároveň kronikářkou obce Bzo-
vá.
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 nejúspěšněj-
ší z nich.
Gratulujeme Vám, paní Schovánková, a zároveň 
Vám přejeme, aby Vás práce v knihovně stále napl-
ňovala. Ať se Vám daří co možná nejlépe!

www.svkkl.cz
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Středočeský Kramerius 2018 ještě jednou

Dne 3. října 2018 byla odměněna za své působení  
v knihovně také paní Marie Vrbová z Obecní knihov-
ny v Ratměřicích, obsluhovaný region Benešov. Paní 
Vrbová nám odpověděla na několik otázek:
Paní Vrbová, jak vnímáte ocenění Středočeský Kra-
merius? 
Udělení  tohoto ocenění mě velmi překvapilo a zá-
roveň toto cítím jako poděkování za práci pro naše 
občany. Vaši čtenáři jistě vědí, že jste tento titul zís-
kala? Jaká byla jejich reakce? 
To, že jsem obdržela toto ocenění naši čtenáři vědí 
a velmi mi to přáli. 
Také reakce občanů na slavnostním setkání u příle-
žitosti vzniku naší republiky, kdy náš pan starosta in-
formoval přítomné o tomto ocenění, které mi bylo 
uděleno, byla velice pro mě dojemná. Získala jsem  
při této přiležitosti ocenění za dlouholetou kulturní 
a společenskou činnost pro obec.
Ocenění Středočeského Krameria chápu i jako 
ocenění dlouholeté činnosti knihovny v naší  obci. 
Knihovna v obci byla založena v roce 1929 a nikdy 
její činnost nebyla přerušena. V obci je průměrně 
290 obyvatel a čtenářů bylo a je kolem  10%. 
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji 
představit, prosím.  
Jedinečností je dána tím, že knihovna je místem 
setkávání jak starších, tak i mladých čtenářů, a je-
jich zájmem o kulturní vyžití v obci. Jsme součástí 
spolků v naší obci, kteří mají zájem o společenské 
kulturní, sportovní a tělovýchovné vyžití našich ob-
čanů.
V naší knihovně máme 750 knih a pravidelně si půj-
čujeme knihy v rámci výměnného fondu z Benešo-
va. 
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? 

Pro čtenáře jsme zajistili zajímavou cestopisnou 
přednášku s obrazovým doprovodem o Íránu, před-
nášky se zdravotní tématikou i počítačové mini-
mum. Pravidelně pro děti pořádáme Noc  s Ander-
senem. Pořádáme návštěvu dětí z místní mateřské 
školy. 
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce?
Spolupráce s obcí  je velmi dobrá, pokud máme zá-
jem uspořádat nějakou akci, obec přispěje na její 
náklady.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní pro-
fese? 
Narodila jsem se v roce 1940 a po ukončení základ-
ní školy jsem studovala střední ekonomickou školu. 
Celý můj profesní život byl zaměřen na ekonomiku 
a administrativu. Do Ratměřic jsem se vrátila až  
v důchodu v roce 1996, abych ošetřovala maminku.     
Od roku 1997 jsem nastoupila jako účetní na Obec-
ní úřad v Ratměřicích a zároveň jsem převzala 
knihovnu. Jsem velkou čtenářkou a vždy jsem se za-
jímala o knihy v knihovnách, kde jsem zrovna pra-
covala (Teplice, Liberec, Praha). Také se pravidelně 
zúčastňuji setkávání knihovnických seniorů, které je 
pro mě přínosem, kde se dozvídám, jak pracují jiné 
knihovny.
Co Vám působí největší radost? 
Protože v té době byl prostor knihovny malý a ne-
vyhovující, měla jsem zájem o její vylepšení. To se 
mi podařilo a obecní úřad mi vyčlenil celkem pěkný 
samostatný prostor pro knihovnu. To mi udělalo ra-
dost, protože i čtenáři jsou spokojeni. 
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Výstava Art & Comics v Kolíně

Žáci 4. Základní školy - Lipanská 420, Kolín III se 
zaměřením na výtvarnou výchovu vystavují své 
ročníkové práce, ve kterých předvedou propojení 
znalostí anglického jazyka a výtvarných dovedností. 
Vernisáž se konala 9. září v 16 hodin ve společen-
ském sále kolínské knihovny.

Zdroj: informační e-mail MěK Kolín

Přednášky na „čapkovská“ témata

Spolek přátel Památníku Karla Čapka nabízí knihov-
nám a dalším zájemcům přednášky na různá čap-
kovská témata. Více informací najdete na webu 
Spolku – https://spolek-pratel-pamatniku-karla
-capka.webnode.cz/prednasky/. 

Květa Hartmanová, Knihovna PF UK 
Zdroj: e-konference Knihovna

A naopak co Vás tak trochu trápí (rozumí se  
v knihovně)?  
Nyní mě trápí úbytek čtenářů. Starší ročníky, které 
byly velkými čtenáři, umírají a mladí zatím moc vel-
ký zájem nemají. Vím, že je to pokrokem internetu 
i velkým časovým zaneprázdněním. Je proto dobré, 
že knihovna alespoň plní úkol společenský. 
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? 
Já osobně stále mám zájem o čtení knih, mám ráda 
převážně historické, ale i také různou beletrii. Na 
pustý ostrov by mi jistě nestačila jedna kniha, ale  
určitě bych si vzala s sebou knihu Ostrov kamélií od 
spisovatelky Tabei Bachové.
Dříve jsem velice ráda cestovala po Čechách i v za-
hraničí, ale nyní můj zdravotní stav mi dovolí jen 
abych se věnovala nemocnému manželovi, čtení, 
práci na zahrádce, a také mým pravnoučátkům. 
Děkujeme Vám, paní Vrbová za pěkný neformál-
ní rozhovor a přejeme Vám i knihovně, aby vždy  
a vše vycházelo podle vašich přestav a aby za Vámi 
přicházeli stále noví a literatury chtiví čtenáři.

Foto z předávání cen Středočeský Kramerius 2018. Oce-
nění v zastoupení paní Marie Vrbové přebírá metodička 
Kristýna Klímková z Městské knihovny Benešov.

Foto: archiv SVK v Kladně
 

Knižní bazar v kladenské knihovně

Dne 3. října 2019 se bude konat Knižní bazar ve 
Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Přijít mů-
žete kdykoliv od 15:00 do 18:00, pobýt tak dlouho, 
dokud vás bude těšit být ve společnosti dobrých 
knih a jejich milovníků.
Knihy, které nenajdou svého majitele, si posléze 
odnesete zpět domů, případně je můžete zdarma 
nabídnout do projektu Kniha do vlaku.

Zdroj: https://www.svkkl.cz/akce/358

https://spolek-pratel-pamatniku-karla-capka.webnode.cz/prednasky
https://spolek-pratel-pamatniku-karla-capka.webnode.cz/prednasky
https://www.svkkl.cz/akce/358
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Petice SKIP ČR proti odvolání předse-
dy Ústřední knihovnické rady PhDr. Víta  
Richtera

Profesní organizace Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP) zaslala protest proti nezdůvod-
něnému odvolání dlouholetého předsedy Ústřední 
knihovnické rady (ÚKR) PhDr. Víta Richtera.
Byla vypracována petice pro všechny zájemce, kte-
ří chtěli podpořit naše odmítavé stanovisko. Petici 
můžete podepsat na - https://e-petice.cz/petiti-
ons/petice-skip-cr-proti-odvolani-predsedy-ustred-
ni-knihovnicke-rady-phdr-vita-richtera.html

Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického  
institutu Národní knihovny ČR

PhDr. Vít Richter se narodil 11. 6. 1949 v Praze. 
Nejprve se vyučil strojním zámečníkem, v letech 
1974–1979 vystudoval na FF UK knihovnictví.  
V roce 1980 se stal v NK ČR vedoucím oddělení stu-
doven, pak vedl oddělení souborných katalogů (od 
1985), od roku 1990 byl ředitelem sektoru služeb a 
speciálních oddělení, v období 1992–95 se zabýval 
výstavbou Centrálního depozitáře v Hostivaři, jehož 
byl v letech 1995–98 ředitelem. Od roku 1998 stojí 
v čele Knihovnického institutu. Podílel se na obno-
vení SKIP ČR, v letech 1998–2013 byl jeho předse-
dou (od roku 2013 je předsedou čestným); od roku 
1998 je rovněž předsedou Ústřední knihovnické 
rady. V databázi odborné knihovnické literatury je 
podepsán pod téměř 500 tituly. Vedle rozsáhlé pub-
likační, přednáškové a organizační činnosti se podílí 
i na průzkumech četby a od roku 1999 je mj. čle-
nem redakční rady časopisu Čtenář.  
V roce 2001 obdržel čestnou medaili Z. V. Tobolky, 
získal Cenu českých knihovníků (2010) a Cenu MK 
ČR za přínos k rozvoji české kultury (2011).

Zdroj: 
ROZHOVOR s PhDr. Vítem Richterem: Národní 
knihovna bez budoucnosti?, 2019. Čtenář [online]. 
71, č. 6, s. 211–215(6) [cit. 2019-08-27]. ISSN 1805-
4064 (Online). Dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/
clanek/2869.

Zveřejněný rozhovor přináší mimo jiné pohled dr. 
Richtera na léta se vlekoucí revitalizaci a vývoj Ná-
rodní knihovny ČR, ale i ohlédnutí za českým knihov-
nictvím a jeho proměnou od sametové revoluce.

Některé články a rozhovory o neočekáva-
ném a nezdůvodněném odvolání PhDr. Víta 
Richtera

 ● článek na iRozhlas ze dne 12.8.2019:
https://www.irozhlas.cz/kultura/ustredni-knihov-
nicka-rada-odvolani-predseda-vit-richter-ministr
-kultury-antonin_1908122021_cha

 ● rozhovor na DVTV ze dne 13.8.2019: 
https://video.aktualne.cz/dvtv/bez-udani-duvo-
du-stale-nevim-proc-to-stanek-udelal-tvrdi-odv/
r~9f08d49cbde311e999160cc47ab5f122/

 ● článek na Aktuálně.cz ze dne 13.2019:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/knihovnici-pod-
poruji-odvolaneho-sefa-pen-klub-vymenu-haji/
r~41f84f1cbdcf11e9b7740cc47ab5f122/

 ● rozhovor v pořadu Události, komentáře na 
České televizi ze dne 14.8.2019:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2895794-
ministerstvu-mohla-vadit-ma-kritika-situace
-v-narodni-knihovne-mini-odvolany-richter 

 ● jedno stanovisko za všechny - na webu 
Knihovny Hradištko:

https://knihovna.hradistko.cz/2019/08/13/odvola-
ni-predsedy-ustredni-knihovnicke-rady/ 

Výběr redakce bulletinu Mezi námi.

Zaorálek zrušil Staňkův příkaz o výběru 
šéfa knihovníků

Celý článek z 5.9.2019 na Novinky.cz - https://www.
novinky.cz/domaci/clanek/zaoralek-zrusil-stankuv-
prikaz-o-vyberu-sefa-knihovniku-40295547

https://e-petice.cz/petitions/petice-skip-cr-proti-odvolani-predsedy-ustredni-knihovnicke-rady-phdr-vita-richtera.html
https://e-petice.cz/petitions/petice-skip-cr-proti-odvolani-predsedy-ustredni-knihovnicke-rady-phdr-vita-richtera.html
https://e-petice.cz/petitions/petice-skip-cr-proti-odvolani-predsedy-ustredni-knihovnicke-rady-phdr-vita-richtera.html
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2869
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2869
https://www.irozhlas.cz/kultura/ustredni
https://video.aktualne.cz/dvtv/bez
Aktu�ln�.cz
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/knihovnici
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2895794
https://knihovna.hradistko.cz/2019/08/13/odvolani
https://knihovna.hradistko.cz/2019/08/13/odvolani
Novinky.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zaoralek
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zaoralek
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Z novinek fondu Knihovny knihovnické  
literatury Národní knihovny ČR

Kubíček, Jaromír, 1938-
Dějiny veřejných lidových knihoven v českých ze-
mích = History of public libraries in the Czech Lands 
/ Jaromír Kubíček. -- Vydání první. -- Brno : Morav-
ská zemská knihovna, 2019. -- 327 stran : ilustrace, 
portréty, faksimile
ISBN 978-80-7051-250-0

Pistorius, Vladimír, 1951-
Jak se dělá kniha : příručka pro nakladatele / Vla-
dimír Pistorius. -- Čtvrté, aktualizované vydání. -- 
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2019. -- 272 stran 
: ilustrace
ISBN 978-80-7579-059-0

Široký, Jan, 1964-
Psaní a prezentace odborných textů / Jan Široký a 
kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- 
199 stran : ilustrace. -- (Praktik)
ISBN 978-80-7502-340-7

Kovářová, Pavla, 1985-
Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce 
v knihovnách / Pavla Kovářová. -- Brno : Masaryko-
va univerzita, Filozofická fakulta, 2019.  
ISBN 978-80-210-9270-9
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Nabídka e-knih z fondu MěK Praha

Rádi bychom vás upozornili na tematickou stránku  
https://ctenarum.cz/, kterou Městská knihovna v 
Praze připravila pro své čtenáře jako malou satis-
fakci za mimořádnou délku letošní prázdninové 
uzavírky.
Stránka nabízí výběr osvědčených autorek a auto-
rů, kteří se na cestách za prázdninovým dobrodruž-
stvím budou hodit - Urban, Reinerová, Kafka, Joyce, 
Saki, Doyle, Seton, J.K. Jerome, Škvorecký, Viewe-
gh, Andersen...
Tituly jsou dostupné volně bez nutnosti registrace, 
zdarma a legálně, proto se možná bude nabídka 
knih ke stažení hodit i vám.

Lenka Hanzlíková, Městská knihovna Praha
Zdroj: e-konference Knihovna

Projekt Sociální inovace v knihovnách

Následující informace může být zajímavá hlavně 
pro ty z vás, kteří se věnujete rozvoji čtenářské gra-
motnosti.
Znáte Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)? 
Díky tomuto projektu může knihovna navázat kva-
litní vztahy s místními školami nebo zlepšit vztah se 
zřizovatelem.
Podle posledních průzkumů se však prozatím za-
pojilo pouze 31% dotazníkem oslovených kniho-
ven. Mezi zapojenými knihovnami jsou například 
knihovny v Mostě, v Nymburce, v Tišnově, v Lito-
myšli, v Sedlčanech, Žaběni, Vratimově či Voticích. 
Dlouhodobě spolupracují také s Regionální knihov-
nou v Karviné. 
Kontaktní osobou je pro MAP na Úřadu vlády ČR 
Markéta Mížová. Markétu jsme oslovili a vyzpoví-
dali ji pro vás, abychom zjistili, proč může být pro 
knihovny zajímavé do MAP se zapojit.
Čtěte celý článek http://bit.ly/MAP-KNIHOVNY.

Barbora Buchtová,  Moravská zemská knihovna 
Zdroj: e-konference Knihovna

Nabídka Národního úřadu pro kybernetic-
kou bezpečnost

Festival bezpečného internetu je série konferencí, 
které se zaměřují na různé cílové skupiny. Věříme, 
že daná problematika může zajímat i knihovny. 
Řada knihoven se věnuje vzdělávacím aktivitám, 
které dětem přibližují bezpečný internet. Rádi by-
chom ukázali trendy a nástroje, které je možné vy-
užívat právě při osvětě bezpečnosti na internetu. 
Pořádáme ale i konferenci pro IT pracovníky nebo 
širší veřejnost. Na své si přijde každý. Více na htt-
ps://konfest.cz/.

David Kudrna, Národní úřad  
pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zdroj: e-konfernce Knihovna

 

O knihovnách na ČT

Česká televize v hlavních Událostech a také na ČT 
Art odvysílala pořad ke 100. výročí schválení prv-
ního knihovního zákona, které připadlo na 22. čer-
vence. 
Reportáž je k vidění na webu ČT - https://ct24.
ceskatelevize.cz/domaci/2876204-na-doplneni-a
-prohloubeni-vzdelanosti-pred-sto-lety-naridil-stat-
vznik-knihoven.

 

https://ctenarum.cz
http://bit.ly/MAP
https://konfest.cz
https://konfest.cz
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2876204
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2876204
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Ke 100. výročí knihovního zákona

Ministerstvo kultury 22. července 2019 zveřejni-
lo zprávu, že podpoří úhradu licenčních poplatků 
za zpřístupnění děl nedostupných na trhu https://
www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministerstvo-kul-
tury-podpori-zpristupneni-kulturniho-dedictvi-pro-
strednictvim-knihoven-4-cs3404.html. Prostřednic-
tvím knihoven budou zpřístupněny digitalizované 
knihy a časopisy chráněné autorským právem vyda-
né do roku 1989 a následně i do roku 2007. Digitali-

zované dokumenty budou zpřístupněny ve více než 
6 000 knihovnách v obcích, na vysokých školách, 
vědeckých ústavech, muzeích a dalších knihovnách.  
V druhé fázi umožní knihovny k digitálním doku-
mentů vzdálený přístup z domova nebo ze zaměst-
nání.
V nejbližší době bude uzavřena licenční smlouva 
mezi NK ČR a kolektivními správci, která (mimo jiné) 
vyřeší poskytování zastavené služby EDD - elektro-
nického dodávání dokumentů. Potom bude zahájen 
testovací provoz. Se zapojováním knihoven se počí-
tá postupně. 
Je to opravdu historický počin, který ocení přede-
vším veřejnost, knihovny budou moci nabídnout 
novou a zajímavou službu a je to také velký přínos 
pro autory, kteří budou moci získat odměnu za 
užití svých děl. O tématu podrobněji, viz https://
bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/
2018-rocnik-27-cislo-2/zpristupneni-digitalizova-
nych-dokumentu.

Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Tabook 2019 - pozvánka na seminář

Ráda bych Vás a Vaše kolegyně a kolegy pozvala na 
seminář, který se v rámci Tabooku uskuteční v pátek 
4. 10. v Městské knihovně Tábor. 
Jedno z letošních témat Tabooku zní "Vypravěč". 
V knihovně se proto můžete účastnit workshopu  
v dovednostech storytellingu, který povede Marké-
ta Holá. Na seminář je třeba se přihlásit předem, 
kapacita je omezena: https://forms.gle/wXShy2Je-
RytYtnLy7. 
Více informací o programu v knihovně najdete 
zde: https://www.knihovnatabor.cz/akce/tabook-
2019-program-v-knihovne. 
Informace k Tabooku na http://www.tabook.cz/. 
Těšíme se na viděnou.

Eva Měřínská, Městská knihovna Tábor
Zdroj: e-konference Knihovna
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Výstava ke stému výročí

Připravili jsme pro vás výstavu ke stému výročí kni-
hovního zákona s názvem "100 let prvního zákona  
o veřejných knihovnách". Výstavu můžete shléd-
nout v přízemí Národní knihovny ČR do 12. 10. 
2019.  Výstavu jsme připravili jako  putovní o 11 zá-
věsných panelech.
Po ukončení výstavy 12. 10. 2019 si ji lze zapůjčit 
do jednotlivých knihoven. Také můžeme zaslat vir-
tuální výstavu https://www.nkp.cz/o-knihovne/od-
borne-a-kulturni-akce/vystavy/srpen2019. Pokud 
máte zájem, prosím pište na renata.salatova@nkp.
cz.

Renata Salátová, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

HEILANDOVÁ, Lucie, ed. a PAVELKOVÁ, Jindra, ed. 
Knihovny a jejich majitelé: odraz zájmu a touhy 
po poznání. První vydání. Brno: Moravská zemská 
knihovna v Brně, 2018. 259 stran.

Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Knihovnické čtení  
pro chvíle zábavy i poučení

Rekvalifikační kurz pro knihovníky

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě nabí-
zí rekvalifikační kurz Knihovník v přímých službách, 
který obsahově vychází z Národní soustavy kvalifi-
kací. Kurz začíná 4. září 2019 a je realizován kombi-
nací e-learningu a workshopů konaných v učebně 
MSVK.
Více informací najdete zde: https://www.svkos.cz/
sluzby-pro-knihovny/vzdelavani/clanek/vzdelava-
ni/.
Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR  
v rámci programu VISK 2 je cena kurzu 1000,-.

Radka Krejčí, Moravská zemská knihovna
Zdroj: e-konference Knihovna

 

Využijme zájmu ve prospěch knihoven

Šestnáctiletá Švédka Greta Thunberg, která se ce-
losvětově proslavila bojem proti klimatické změně, 
inspirovala mladé lidi, aby se více zajímali o to, jak 
zachránit planetu. Někteří z nich čtou o ohrožených 
druzích, další o tom, jak zbytečně neplýtvat. Množ-
ství nových dětských knih zabývajících se změnou 
klimatu, globálním oteplováním a přírodou se tak 
za poslední rok více než zdvojnásobilo. Kromě po-
čtu titulů se podle dat společnosti Nielsen Book Re-
search zdvojnásobily i prodané výtisky. Vydavatelé 
proto mluví o takzvaném efektu Grety Thunberg 
(Greta Thunberg effect)...
Více na https://wave.rozhlas.cz/deti-ctou-diky-
grete-thunberg-o-zachrane-planety-pocet-proda-
nych-knih-o-ekologii-8040223?fbclid=IwAR2bLW-
bYD09crSCmklJGBEi-IxD2xLp99Um4AY7QtHek_
DbaAM3k_i0vTD4.

Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Andersen

Zájmu mladých čtenářů o ekologická témata mů-
žeme v knihovnách využít a připravit pro ně nejen 
literaturu s touto tématikou, ale i kvízy, soutěže či 
besedy. (Poznámka redakce.)

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/vystavy/srpen2019
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/vystavy/srpen2019
mailto:renata.salatova@nkp.cz
mailto:renata.salatova@nkp.cz
https://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/vzdelavani/clanek/vzdelavani
https://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/vzdelavani/clanek/vzdelavani
https://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/vzdelavani/clanek/vzdelavani
https://wave.rozhlas.cz/deti
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Vzdělávací akce pro knihovníky kraje
Textový a grafický editor MS Publisher
• 17. září 2019 od 10 hodin
• PC učebna SVK v Kladně
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-k-
nihovniky/kurz/48

Moderování a vedení diskuze
• 8. října 2019 od 9 hodin
• Klubovna MěK Praha, Mariánské nám. 1
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-k-
nihovniky/kurz/49

Tvoříme koncepci knihovny
• 21. října 2019 od 9 hodin
• místnost č. 1088 v budově KÚ SK v Praze
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-k-
nihovniky/kurz/52

Podzimní vydání Malého tvořivce

Klub tvořivých knihovníků vydal další letošní číslo 
elektronického časopisu Malý tvořivec – Podzim 
2019. Časopis je společným dárkem dětem, které 
chodí do knihovny. Obsahuje autorské listy různých 
kvízů pro předškolní děti i pro děti z nižších škol-
ních 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-orga-
ny/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec .
Prosíme o maximální propagaci časopisu v knihov-
nách, hlavně v dětských odděleních.
Knihovny mohou jednotlivé stránky libovolně tisk-
nout 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 děkujeme za vyjádření zpětné vazby o po-
užívání časopisu v knihovnách i za zaslání připomí-
nek k tomuto novému číslu i k číslům předchozím, 
abychom mohli naši společnou práci stále vylepšo-
vat. Oboje, prosím, posílejte na e-mailovou adresu 
balbal@seznam.cz, vše bude předáno celé redakční 
radě časopisu i autorům jednotlivých kvízů.
Doufáme, že časopis potěší děti, rodiče i knihovny. 
Přejeme dětem hodně radosti při vyplňování úkolů.

Alena Volková Balvínová,  
předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků SKIP

Zdroj: e-konference SKIP

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvo-
rivec/Maly%20tvorivec%20-%20Podzim%202019.pdf/at_download/file

Zkratkou ke knihovnické angličtině

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro 
vás připravil další seminář Zkratkou ke knihovnické 
angličtině se Zuzanou Helinsky dne 17. října v Kle-
mentinu, učebna č. 210, začátek v 10.00 hod.
Jednodenní workshop na téma Zkratkou ke knihov-
nické angličtině. Obsah kurzu předpokládá alespoň 
pasivní znalost angličtiny účastníků:
1. Mluvit jinou řeči není věc nadání, ale věc cviku.
2. Rychle a bezbolestně bez gramatiky a slovíček.
3. Kurz se obrací na pracovníky knihoven, kteří se 
chtějí naučit a odvážit více mluvit a rozumět základ-
ním frázím z knihovnického světa.
4. Nejdůležitější není mluvit dobře, ale mluvit  
a snažit se rozumět.
5. Kurz také ukáže na nějaké záchranné lano, když 
například ztratíte nit nebo nerozumíte úplně všemu.
6. Naučíme se hlavně, jak snížit vlastní laťku a 
požadavky.
7. Účastníci kurzu by měli znát trochu angličtiny 
hlavně pasivně.
Účastnický poplatek činí 300 Kč pro členy SKIP a  
400 Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte 
na moji e-mailovou adresu roman.giebisch@nkp.
cz.

Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky/kurz/48
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky/kurz/48
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky/kurz/49
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky/kurz/49
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky/kurz/52
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky/kurz/52
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly
mailto:balbal@seznam.cz
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/Maly
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/Maly
202019.pdf/at_download/file
mailto:roman.giebisch@nkp.cz
mailto:roman.giebisch@nkp.cz
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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

 

 

Nabídka besed spisovatelky Markéty Hara-
simové pro děti a veřejnost

Zasílám akční nabídku programů pro děti a veřej-
nost platnou pro rok 2020 (na jaře jsou již poslední 
volné termíny). Při rezervaci do 30. září platí SLEVA 
500 Kč z ceny každé objednané akce - cena za jednu 
tak činí 1500 Kč. V případě objednání 3 a více besed 
po sobě v jedné knihovně je cena pouze 1000 Kč / 
beseda (maximálně lze 4 za sebou).

• Děti (starší předškoláci, ale zejména 1.- 3. ročník 
ZŠ):

KOČKOHRÁTKY S KOČIČKOU ŤAPIČKOU (na motivy 
knížky Z deníku kočičky Ťapičky) - velmi oblíbené 
představení s minidivadélkem, promítáním a aktiv-
ním zapojením dětí, často spojené s pasováním na 
čtenáře
• Školy (2. st. ZŠ / SŠ) a veřejnost:
1) UTEČTE SVÉ DEPRESI! - deprese zažívá stále víc 
lidí. Je možné ji porazit bez léků, a jak na to? Beseda 
a promítání na základě OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ.
2) TÉMA DNE: DOMÁCÍ NÁSILÍ - obětí je víc, než tu-
šíte. Problém je v tom, že mlčí. Existuje cesta z blud-
ného kruhu? Podle knihy Černá vdova (říjen 2019)
3) STRAŠÁK JMÉNEM BULIMIE - ničí životy zejmé-
na mladým dívkám a ženám. Jak může vzniknout a 
jak s ní bojovat? Podle reedice knihy Osmnáct (říjen 
2019)
4) KLASICKÁ BESEDA / AUTORSKÉ ČTENÍ z knižních 
novinek - všetečné dotazy vítány

Délka trvání akce: 45 min děti, 60-90 min veřejnost
Platba: bezhotovostní faktura s 14ti denní splatnos-
tí.
Cena besedy: při objednávce do 30. 9. AKCE 1500 Kč 
(původní cena 2000 Kč) + cestovné (5Kč/km = dojez-
dové místo a zpět z PSČ 69301), anebo 1000 Kč při 
3-4 po sobě jdoucích besedách v jedné knihovně.

Lze spojit i několik knihoven v blízkém okolí během 
2-3 dnů za účelem sníženi cestovného (dělí se mezi 
všechny knihovny).
V případě zájmu pište na mail: marketa@marketa-
harasimova.cz, redakce@nakladatelstvi-maha.cz. 
nebo volejte na číslo 776 607 765. 
Kompletní program včetně ceníku je ke stažení zde: 
http://www.marketaharasimova.cz/vystoupeni-ha-
rasimova-marketa/.

Zdroj: e-konference Knihovna

Workshop Komics v knihovnách

Milevská knihovna a nakladatelství CREW zvou na 
workshop Komiks v knihovnách veřejných i školních 
dne 22.10.2019. Seznámíte se s praktickými ukáz-
kami práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Lektorkou je 
Míša Pexová.
Registrace je možná do 1.10.2019 na knihovna@
knihmil.cz

Michaela Pexová, Nakladatelství CREW s.r.o.
Zdroj: e-konference Andersen
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