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Slovo editora

Uplynulé dva roky se v České republice nesly ve zna-
mení významných výročí. V roce 2018 jsme si připo-
mínali sto let od založení Československé republiky 
a v roce 2019 sté výročí vzniku našeho prvního kni-
hovního zákona. Tyto dva podněty daly vzniknout 
i předkládané brožuře, která na uvedené události 
symbolicky navazuje.
V roce 2018 a 2019 jsme se knihovníků profesio-
nálních knihoven Středočeského kraje zeptali, na 
co v knihovně vzpomínají, co právě prožívají a na 
co se těší. Sešlo se nám 67 odpovědí ve formě růz-
norodých příspěvků, z nichž jsme do této publikace 
nakonec vybrali 51 textů, které splňovaly avizované 
formální a obsahové požadavky.
Články jsme doplnili zaslanými fotografiemi a trou-
fáme si tvrdit, že vznikla mozaika stejně pestrá, jako 
jsou právě středočeské knihovny. Nechybí mezi 
nimi pětice pověřených knihoven, knihovny oce-

něné celostátními cenami, ale i knihovny, o kterých 
jsme toho možná ještě tolik neslyšeli, ale i ony jsou 
nepostradatelným střípkem celého obrazu knihov-
nictví Středočeského kraje.
Brožuru uvádíme trojicí textů zaměřených na výkon 
Regionálních funkcí, středočeský SKIP a jeho Klub 
dětských knihoven – středočeské Klubko. Nezapo-
mněli jsme ale ani na neprofesionální knihovny.  
V závěru přikládáme ohlédnutí za několika ročníky 
udílení knihovnické ceny Středočeský Kramerius, 
určené právě neprofesionálním knihovnám. Zde je 
vidět, že mnoho inspirace a motivace může nabíd-
nout i některá z „malých“ knihoven našeho kraje.
Přejeme všem knihovnám, ať je pro ně rok 2020 ne-
méně významný a úspěšný jako roky předešlé. 
Za kolektiv pracovníků Krajského knihovnického 
centra SVK v Kladně sepsala

Lenka Šimková
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Středočeský SKIP

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České 
republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavov-
skou organizací knihovníků a informačních pra-
covníků, která má charakter občanského sdružení. 
Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování 
úrovně knihovnické a informační práce a s tím spo-
jené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizo-
vatelů knihoven a informačních institucí byly vytvá-
řeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

SKIP sdružuje na 1 500 členů a je organizován na 
regionálním principu. Má 11 regionálních výborů. 
Po odborné linii zajišťují činnost sekce (veřejných 
knihoven, vzdělávání, knihovníků trenérů pamě-
ti, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, 
školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysoko-
školských knihovníků, frankofonní, klub lékařských 
knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky).

Řádným členem SKIP se může stát každý občan 
České republiky, který je nebo byl profesně činný  
v knihovnách a informačních střediscích, jestliže 
souhlasí se Stanovami SKIP. Řádnými členy SKIP 
mohou být rovněž studenti knihovnických a infor-
mačních škol.

Institucionálním členem SKIP se může stát každá 
knihovna nebo informační středisko (popř. institu-
ce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko 
působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a in-
formační profesi. Členem SKIP může být – na zá-
kladě souhlasu předsednictva VV SKIP – i cizí státní 
občan.

SKIP 02 (STŘEDNÍ ČECHY)

Regionální výbor SKIP 02 (Střední Čechy) tvoří cel-
kem 16 pracovnic ze středočeských knihoven. Regi-
onální výbor je volen valnou hromadou na tři roky. 
Valná hromada volí i předsedu regionálního výboru, 
který je zároveň členem předsednictva SKIP, dozor-
čí komisi a hospodářku. Členové výboru se scházejí 
dvakrát ročně na poradách, kde připravují nejrůz-
nější akce a projekty. Zabývají se též problematikou 
členských knihoven a reagují na výzvy či celostátní 
akce SKIP.

V roce 2017 se do regionální organizace SKIP Stře-
dočeského kraje přihlásilo 14 individuálních a devět 
institucionálních/kolektivních členů. Během roku 
se odhlásilo pět individuálních členů a jeden ko-
lektivní. V současné době tvoří základnu 86 indivi-
duálních a 93 institucionálních/kolektivních členů. 
Celkem středočeská organizace SKIP 02 eviduje 179 
členů.

Regionální výbor pravidelně informuje své členy 
prostřednictvím elektronické konference. Dále při-
spíváme do Bulletinu SKIP i časopisu Čtenář. Články 
o činnosti obecních knihoven dále podstupujeme 
do bulletinu Mezi námi. Informace o činnostech 
výboru si zájemci mohou přečíst také na interne-
tových stránkách http://skip.nkp.cz/regStr.htm. Na 
našich stránkách dále zveřejňujeme články v sekci 
Naši členové se chlubí. Důležitým zdrojem informo-
vání členské základny – nejen o skipové činnosti – 
se stal také náš profil na Facebooku.

Členky RV Svatomíra Fojtová z Knihovny Jana Drdy 
Příbram a Blanka Tauberová z Městské knihovny 
Sedlčany jsou členkami komise Magnesia Litera. Zá-
stupkyní za středočeský SKIP ve výkonném výboru 
je Naděžda Čížková z Knihovny Jana Drdy Příbram. 
Věra Krajíčková z Knihovny Eduarda Petišky Brandýs 
nad Labem/Stará Boleslav, která se zároveň podílí 
na činnosti naší sekce Pavučina sdílení, je zástup-
kyní za Středočeský kraj v dozorčí komisi celostát-
ního SKIP. Gabriela Jarkulišová z Městské knihovny 
Kutná Hora je předsedkyní Sekce veřejných kniho-
ven. Blanka Tauberová je členkou Sekce veřejných 
knihoven a její Skupiny pro komunitní aktivity (stav 
k roku 2018).

Hospodářkou našeho regionu je dlouholetá spolu-
pracovnice Alena Šafránková z Říčan, která je ne-
nahraditelným pokladem našeho SKIP. Účetnictví je 
vedeno formou podvojného účetnictví. Mezi příjmy 
našeho regionu patří členské příspěvky, vstupné 
a příspěvky na jednotlivé akce od členů i nečlenů, 
úroky a dotace. Z objemu členských příspěvků je 
odváděno 60 % celostátnímu SKIP na podporu ce-
lostátních aktivit. Z výdajů jmenujme úhradu ho-

http://skip.nkp.cz/regStr.htm
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norářů přednášejícím, cestovné, nákup materiálu, 
poplatky bance, občerstvení, dary, služby, platbu 
autobusu či poštovné. Zpráva o hospodaření je ka-
ždoročně zveřejňována při akci SKIPování. Práce 
všech členů ve SKIP je dobrovolná a bezplatná.

Papilio bibliothecalis a Pupa bibliothecalis

Středočeský SKIP má od roku 2011 i svoji Síň slávy. 
Jedenkrát ročně oceňuje středočeského knihovníka 
/ středočeskou knihovnici. Cena Papilio bibliothe-
calis je udělována za významný knihovnický počin 
nebo soustavnou přínosnou činnost v oboru.
Chceme tímto poukázat na aktivitu některých na-
šich kolegů a kolegyň, která často převyšuje jejich 
běžnou pracovní náplň a klade zvýšené nároky na 
jejich volný čas i soukromý život. Tato jejich obětavá 
práce ukazuje na jejich vřelý vztah ke knihovnické 
profesi. Tímto oceněním chceme vyjádřit poděko-
vání, vděk a úctu všem těmto knihovníkům, kteří 
tak nejen opečovávají knihovny, ale zároveň zvyšují 
úroveň a prestiž našeho oboru.
Oceňujeme také mladé či začínající kolegy a kolegy-
ně za výborný pracovní start. Toto ocenění má ná-
zev Pupa bibliothecalis, není ohraničeno věkem, ale 
dobou působení v oboru.
Nominace na tato ocenění mohou posílat všichni 
členové středočeské organizace.

Středočeský měšec

Od roku 2017 vyhlašuje Středočeský SKIP nepravi-
delně dotační program pro malé knihovny. Program 
je zaměřen na podporu činnosti a rozvoj malých 
knihoven – do jednoho pracovního úvazku.

KLUBKA A SEKCE

Středočeské klubko
Klubko je součástí Klubu dětských knihoven a kaž-
doročně pořádá pro své členy dvě pracovní setkání. 
Setkání mají své téma, ke kterému se pořádají semi-
náře, besedy, přednášky či výtvarné kurzy. Témata 
jsou vybírána s ohledem na specifika práce s dět-
skými čtenáři. Předsedkyní středočeského Klubka 
je Michaela Baštecká z Knihovny Eduarda Petišky 
Brandýs nad Labem/Stará Boleslav.

Příbramské klubko
Klubko vzniklo na podzim roku 2008 v Městské 
knihovně Dobříš. Knihovnice dětských oddělení  
z knihoven Sedlčany, Milín, Březnice, Rožmitál pod 
Třemšínem, Nový Knín, Dobříš a ze tří poboček pří-
bramské knihovny se zde dohodly na vytvoření no-
vého klubka a další spolupráci. Klubko bylo nazvané 
Příbramské a předsedkyní byla zvolena Kateřina Pe-
chová z Dobříše. Důvodem k založení nového klub-
ka byla špatná dostupnost schůzek Středočeského 

Papilio bibliothecalis 2018 – Helena 
Liptáková

Pupa bibliothecalis 2018 – Daniela 
Toužimská
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klubka, chuť a potřeba se scházet, vědět o sobě a  
o svých činnostech, navzájem se inspirovat. Klubko 
je rovněž součástí Klubu dětských knihoven a schází 
se dvakrát ročně. Kromě těchto setkání organizuje 
programy celostátního charakteru, které jsou vě-
novány významným osobnostem – Karlu Čapkovi, 
Ferdinandu Peroutkovi. Tyto akce jsou velmi oblí-
bené, konají se v krásném prostředí města Dobříš a 
navštěvují je knihovníci z různých regionů.

Pavučina sdílení – sekce SKIP 02
Vznikla z potřeby a pocitu, že specifické práci  
s dospělými uživateli není věnována dostatečná po-
zornost. Byl tak vytvořen prostor, který umožňuje 
vzájemnou výměnu názorů. Cílem sekce jsou pravi-
delná setkávání (obvykle jedenkrát ročně) s výmě-
nou zkušeností a spolupráce při řešení problemati-
ky práce s dospělými čtenáři.

AKTIVITY

Členské knihovny v našem kraji se samozřejmě za-
pojují do aktivit, které jsou vyhlašovány celostátně 
(Březen – měsíc čtenářů, Čtenář roku, Noc s Ande-
rsenem, Týden knihoven apod.), ale pro své členy 
pořádají i další aktivity. Při těchto aktivitách je nej-
větší devizou osobní kontakt členů, který drží náš 
SKIP již mnoho let pohromadě.

SKIPování 2018 – vzdělávání s Mgr. Zlatou Houško-
vou

Čapkovské dramatizace s Františkem Zborní-
kem – Příbramské klubko

SKIPování
Touto akcí chceme poukázat na důležitost mezilid-
ských vztahů a poskytnout příležitost k získávání 
nových pracovních kontaktů a cenných rad a infor-
mací. Součástí akce je nejen informování členské 
základny o činnosti SKIP, ale i vzdělávání v oblasti 
knihovnictví, informační vědy či literatury. Vyvrcho-
lením programu je pak předání ocenění Papilio bib-
liothecalis. SKIPování se koná v letech, kdy neprobí-
hají valné hromady.

Knihovnické putování
Knihovnické putování bývá jedenkrát za dva roky na 
jaře. Hledáme při něm inspiraci v knihovnách naše-
ho kraje.

CK Bibliotour
CK Bibliotour vyjíždí pro inspiraci do knihoven za 
hranice našeho regionu. Vyjíždí také jedenkrát za 
dva roky, ale na podzim.

Vymazlený konec roku
Setkání členů v závěru roku (obvykle okolo sv. Mi-
kuláše) v Praze. Setkání je motivováno kouzlem 
adventního setkání s přáteli, ale také poznáváním 
různých koutů a zajímavostí hlavního města, které 
leží v centru našeho kraje.



= 6 =

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

KDK SKIP 02 – Střední Čechy

Pod zkratkou v názvu se skrývá Klub dětských 
knihoven – jedna ze sekcí Sdružení knihovníků a 
informačních pracovníků. Všechny knihovnice a 
knihovníci z dětských oddělení však používají ná-
zev „klubko“. V celorepublikovém měřítku patří 
klubka k nejaktivnějším ze všech sekcí SKIP. Pra-
covníci dětských oddělení mají prostě potřebu 
předávat si své znalosti a zkušenosti.

Klub dětských knihoven garantuje několik celostát-
ních aktivit. Jen namátkou vyjmenuji některé z nich. 
Nejvýznamnější je Noc s Andersenem, která vznik-
la v roce 2000 – původně pouze jako akce pro děti  
z uherskohradišťské knihovny. Během let ale získala 
velkou oblibu a její věhlas se rozšířil po celém svě-
tě. Jako další bych ráda zmínila bienále pod názvem 
Kde končí svět, Pasování prvňáčků obvykle spojené 
s předáváním Knížky pro prvňáčka, Den pro dětskou 
knihu či soutěžní přehlídku OKNA.
Středočeské klubko sdružuje více než 15 kniho-
ven. Každoročně připravujeme dvě pracovní setká-
ní. Členské knihovny se v pořádání těchto schůzek 
střídají. Každý rok se snažíme také zařadit odborný 
program – besedu nebo přednášku. Z proběhlých 
akcí můžeme zmínit například promítání s besedou 
„Inspirace z dánských knihoven“, přednášku „Pu-
blic relations v malých knihovnách“, přednášku a 
workshop „Jak správně fotografovat v knihovně“, 
přednášku „Syndrom vyhoření u knihovníků“. Při 
zajištění těchto vzdělávacích programů úzce spo-
lupracujeme s Krajským knihovnickým centrem  
v Kladně, kterému tímto patří velký dík.

Naší oblíbenou aktivitou je i pořádání tzv. TOUR po 
středočeských knihovnách. S vybraným spisovate-
lem nebo ilustrátorem dohodneme „šnůru besed“ 
pro děti. Většinou se jedná o autory, kteří pochá-
zejí ze vzdálenějších koutů naší země, a jednotlivé 
knihovny by si tak nemohly dovolit proplacení ces-
tovného. Při TOUR se zúčastněné knihovny o ces-
tovní náklady podělí. V uplynulých letech jsme pro 
tuto formu besedování oslovili Ivonu Březinovou, 
Pavla Čecha a Daniela Vydru. 
Vždy se snažíme o to, aby setkání bylo pro všech-
ny zúčastněné inspirací, která obohatí jejich práci 
s dětským čtenářem v jejich knihovně. Pravidelně 
zařazujeme i velmi oblíbenou vzájemnou výměnu 
kontaktů, nápadů a zkušeností z jednotlivých kniho-
ven v našem regionu. Rádi debatujeme o tom, jak 
zlepšit práci s malými čtenáři. Sdělujeme si postřehy 
ze svých knihovnických a informačních lekcí včetně 
zkušeností s besedami či interaktivními programy 
jednotlivých spisovatelů, ilustrátorů nebo básníků, 
kteří zavítali právě do naší knihovny.
Na závěr bych ráda středočeskému klubku popřá-
la, aby bylo pro všechny vždy inspirací, studnicí ná-
padů a stále posouvalo naši krásnou knihovnickou 
profesi vpřed. 
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Klub dětských knihoven SKIP – Příbramské 
klubko 

Příbramské klubko bylo znovu založeno po něko-
likaleté pauze v roce 2008. Zatímco v tomto roce 
sdružovalo osm dětských knihoven z bývalého okre-
su Příbram, postupně se přidaly tři další. Dnes se  
v rámci Příbramského klubka čtyřikrát ročně schá-
zejí pracovníci dětských oddělení knihoven Březni-
ce, Dobříš, Jílové u Prahy, Jince, Milín, Mníšek pod 
Brdy, Nový Knín, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, 
Sedlčany a Stará Huť.
Na setkáních pravidelně probíráme aktuality  
z provozu našich knihoven, referujeme si navzájem  
o programech, které chystáme, a též se věnujeme 
odbornému vzdělávání – absolvovali jsme například 
workshop o kritickém myšlení, dramatické výchově 
a storytellingu, o českém jazyce, o fotografování  
v knihovnách či biblioterapii. Naše klubko se pravi-
delně zapojuje do celostátních programů Kde končí 
svět, Kamarádka knihovna, Noc s Andersenem, Den 
pro dětskou knihu, Březen – měsíc čtenářů, Týden 
knihoven či S knížkou do života.

Čapkové a jejich ženy

Storytelling Výlet – farma Soběhrdy

Pravidelná setkání nás často inspirují ke zlepšení 
či inovaci našich programů a grant poskytnutý MK 
ČR a organizací SKIP našemu klubku již několikrát 
pomohl uspořádat akci, kterou bychom si jinak 
nemohli dovolit – například výlet do Muzea Karla 
Zemana či do farmaparku Soběhrdy pro vítěze re-
gionálního kola soutěže Kde končí svět nebo konfe-
rence Proč nám chybí Josef Čapek, Čapkové a jejich 
ženy a Nejlepší Peroutka českých dějin.
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SPOLUPRÁCE KNIHOVEN VE SVĚTLE  
REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

Regionální funkce knihoven jsou služby poskytova-
né podle knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.). Mají 
zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb ve všech místech Čes-
ké republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvali-
tě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. 
Regionální funkce zajišťují krajské knihovny v rámci 
svých krajů v celé ČR.

Středočeský kraj

Pro potřeby poskytování regionálních služeb je 
Středočeský kraj rozčleněn na pět regionů (hranice 
okresů zde platí jen částečně). Hlavním koordináto-
rem, který v kraji zajišťuje jejich plnění, je Středo-
česká vědecká knihovna v Kladně. Spolu s dalšími 
čtyřmi pověřenými knihovnami – Městskou knihov-
nou Benešov, Městskou knihovnou Kutná Hora, 
Knihovnou města Mladá Boleslav a Knihovnou Jana 
Drdy Příbram – obsluhuje základní (a některé spe-
cializované) knihovny v jednotlivých obsluhovaných 
oblastech. Středočeská vědecká knihovna v Kladně 
plní funkci pověřené knihovny také.
Tyto pověřené knihovny formou metodické pomoci 
poskytují základním knihovnám především pora-
denské, konzultační a vzdělávací služby. Dále budují 
výměnné fondy a půjčují knihovnám výměnné sou-
bory knih, audioknih i společenských her. V rámci 
těchto služeb plní další činnosti (např. plánovací a 
rozborová činnost, pomoc při revizi a aktualizaci 
knihovního fondu, pomoc při automatizaci kniho-
ven), které přispívají k rozvoji a dostupnosti knihov-
nických služeb ve všech místech našeho kraje.

Historie regionálních funkcí v SK

Již v 60. letech 20. století, kdy byl budován tzv. stře-
diskový systém, začala spolupráce mezi knihovnami 
v kraji. Jednalo se o prostou pomoc větších kniho-
ven těm menším. Už tehdy poskytovali metodičtí 
pracovníci ze střediskových knihoven poradenské a 
vzdělávací služby na velmi dobré úrovni. Středisko-
vé knihovny nabízely lidovým knihovnám i přímou 
manuální pomoc – především při revizích jejich 
fondu. Metodici se také účastnili jednání se zastu-
piteli obcí a zástupci základních škol. Krajští meto-
dici spolupracovali s pracovníky Státní knihovny ČR, 
tato spolupráce spočívala především v poradenství 
a metodickém vedení.
Tento tzv. střediskový systém fungoval až do 80. let 
20. století. Po následujících politických a společen-
ských změnách se již hovoří o termínu regionální 
funkce. Podstata systému spolupráce a metodické 
pomoci malým obecním knihovnám však zůstává 
zachována.
V 90. letech 20. století došlo k transformaci veřej-
ných knihoven. Bývalé okresní knihovny přecháze-
ly pod nové zřizovatele, kteří museli rozhodnout  
o dalším fungování metodických služeb. Transfor-
mace knihoven v kraji nebyla plynulá a jednotná. 
Přes tyto zásadní změny metodickou pomoc dál za-
jišťovalo 15 pověřených knihoven v SK a jejich me-
todici nadále poskytovali poradenské a vzdělávací 
služby.
Od reorganizace RF platné od 1. ledna 2006 se re-
gionální funkce řídily Koncepcí podpory knihoven 
z rozpočtu Středočeského kraje. Podle ní byl Stře-
dočeský kraj pro potřeby RF nově rozčleněn na 
pět regionů (oproti dřívějším 15 regionům, které 
víceméně kopírovaly hranice okresů). S nástupem 
ekonomické krize v roce 2009 začínala být tato pod-
pora výrazně snižována. Počínaje rokem 2013 byla 
situace chápána již jako kritická, a bylo nutno při-
stoupit nejen k aktivní snaze po navýšení rozpoč-
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tu pro RF, ale také k aktualizaci stávající koncepce. 
Během roku 2013 byla připravena ve spolupráci 
SVK Kladno a pověřených knihoven nová Koncep-
ce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském 
kraji na období 2014–2018. Její platnost skončila  
v loňském roce, a proto byla v tomto období stá-
vající koncepce aktualizována. Vznikla tak Koncepce 
regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kra-
ji na období 2019–2022, podle které se řídíme od 
loňského roku.

Služby knihovnám v současnosti

Odborné poradenství, plány, rozbory
Jedná se o oblast činností, jako jsou odborné kon-
zultace, reference, rady, metodické návštěvy či ře-
šení dalších odborných problémů apod., které me-
todici pověřených knihoven poskytují knihovnám 
v našem kraji, a to zejména těm v malých obcích 
- pomoc při zpracování dotačních žádostí, při au-
tomatizaci knihovny, při rekonstrukcích atd. V roce 
2019 metodici pověřených knihoven (včetně SVK) 
poskytli 1443 konzultací a vykonali 626 metodic-
kých návštěv. Obsloužili tak 812 knihoven ve Stře-
dočeském kraji.

Statistika a hodnocení činnosti knihoven
Jedná se o metodickou i praktickou pomoc obslu-
hovaným knihovnám při zpracování statistických 
výkazů. Dále hodnocení knihoven spočívá ve sběru 
dat a v jejich kontrole, zpracování a využívání vý-
sledků zpracování. V roce 2019 metodici pověře-
ných knihoven (včetně SVK) zpracovali 852 výkazů.

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
Knihovníci Středočeského kraje mohou absolvovat 
řadu přednášek, odborných seminářů, kurzů s růz-
ným zaměřením i tematikou. Tyto vzdělávací akce 
jsou Krajským knihovnickým centrem organizovány 
v Praze a ve spolupráci s pověřenými knihovnami  
v místě jejich působení. Mimo výše uvedené aktivi-
ty jsou pro knihovníky pořádány pravidelné porady, 
setkání, exkurze apod. V roce 2019 se uskutečnilo 
celkem 37 akcí s návštěvností 568 knihovníků.
Kurzy počítačové gramotnosti, kterých se knihovní-
ci účastní, se konají za finanční podpory Minister-
stva kultury ČR, v rámci podprogramu VISK2 – Mi-
moškolní vzdělávání knihovníků. Řada těchto kurzů 
je realizována také v pověřených knihovnách (v Be-
nešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami). 
Tím je umožněna snazší dostupnost těchto kurzů 
všem knihovníkům v jednotlivých regionech. V roce 
2019 se uskutečnilo celkem 13 kurzů s návštěvností 
148 knihovníků.

Bulletin Mezi námi
Krajští metodici vydávají malý elektronický bulletin 
Mezi námi, který knihovníkům poskytuje informa-
ce potřebné pro činnost knihovny a předává zprávy  
o novinkách a zajímavostech oboru. Při přípravě 
jsou vyzýváni všichni knihovníci, aby přispívali svý-
mi návrhy, dotazy, zkušenostmi. Snahou je, aby pří-
spěvky byly inspirativní pro ostatní knihovny.

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirku-
lace a distribuce
Nákup výměnného knihovního fondu se odehrá-
vá centrálně v Krajském knihovnickém centru, ve 
spolupráci s metodiky z jednotlivých pověřených 
knihoven. Jeho následné zpracování a technická 
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úprava však probíhá již v jednotlivých pověřených 
knihovnách. Také tvorba souborů, jejich distribuce 
do obsluhovaných neprofesionálních knihoven, ak-
tualizace a vyřazování knih z výměnného fondu se 
odehrává přímo v pověřených knihovnách Středo-
českého kraje. Výměnné soubory určené profesio-
nálním knihovnám jsou připravovány metodiky KKC 
ve spolupráci s konkrétními knihovnami. Během 
roku 2019 metodici pověřených knihoven rozvezli 
do 721 obsluhovaných knihoven 133 465 knih.

Pomoc při revizi a aktualizaci vlastního fondu 
knihoven
Jedná se o pomoc při revizi a aktualizaci knihovních 
fondů – od pomoci při fyzické revizi, dohledávkách, 
opravách, aktualizaci katalogu až po zpracování 
protokolů o výsledku revize.

Servis automatizovaných knihovních systémů
Jedná se především o pomoc se zaváděním a zajiš-
těním AKS v oblastech, které se týkají výkonu re-
gionálních funkcí – například katalogizace, revize, 
agenda výměnných souborů. Servis se dále týká 
školení pracovníků při práci s příslušnými moduly.  
A v neposlední řadě je to také metodická a prak-
tická pomoc při zavádění regionálního automati-
zovaného knihovního systému. Nejvíce knihoven  
v našem kraji zatím využívá automatizovaný kni-
hovní systém Clavius, případně novější Tritius. Na 
vzestupu je nyní také systém Koha, knihovní systém 
s přístupným zdrojovým kódem (tzv. open source).

Knihovny nejen našeho, ale i dalších krajů, jsou vý-
znamným zařízením především v malých obcích, 
kde jiná kulturní alternativa převážně neexistuje. 
Jsou nezastupitelným společenským činitelem či 
přímo hybatelem kulturního a společenského dění 
a zároveň také stmelovacím prvkem občanů všech 
věkových či vzdělanostních kategorií v dané obci. 
Vedení obcí, které tuto možnost a potenciál kniho-
ven pochopilo, nedá na svou knihovnu dopustit a 
snaží se ji všestranně podporovat. Stejně tak obča-
né považují knihovnu za něco, bez čeho by si jen 
velmi těžko dovedli svou obec představit. A právě 
těmto převážně malým knihovnám, stojícím ve 
svých službách na rozcestí mezi 20. a 21. stoletím, 
jsou určeny výše zmiňované služby, které jsou pro 
ně vodítkem k vyšší odborné profesionalitě.

Použité zdroje:
Metodický pokyn – https://ipk.nkp.cz/docs/RF/
Metodicky_pokyn_RF_2014.pdf 
Web SVK – Pro knihovny – https://www.svkkl.cz/
pro-knihovny/regionalni-funkce

https://ipk.nkp.cz/docs/RF/Metodicky_pokyn_RF_2014.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/RF/Metodicky_pokyn_RF_2014.pdf
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/regionalni
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/regionalni
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VLADIMÍRA HOLANA

Masarykovo náměstí 140
294 21 Bělá pod Bezdězem
tel: 326 702 704
e-mail: knihovna@mkzbela.cz
https://www.mkzbela.cz
knihovnice: Iveta Stará a Kateřina Kormošová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 4 657 
 • počet čtenářů: 567 
 • počet knihovních jednotek: 31 045 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 22 

Knihovna Vladimíra Holana v Bělé pod Bezdězem 
se nachází v domě čp. 140 na Masarykově náměs-
tí. Veřejná knihovna vznikla roku 1910 spojením 
spolkových knihoven. Sídlila v zámku, poté čtyři-
cet let v budově radnice. V roce 1991 se přestě-
hovala do nově zrekonstruované budovy bývalé 
základní školy. Na počest básníka Vladimíra Hola-
na, který zde prožil školní léta, po něm byla v roce 
1995 slavnostně pojmenována. Od roku 1996 je 
součástí příspěvkové organizace Městská kulturní 
zařízení. Spolu s knihovnou se v budově nachází 
také Informační centrum, Kulturní a společenské 
středisko, výstavní síň a komorní sál.  

Knihovna má tato samostatná oddělení: půjčovna 
pro dospělé s čítárnou a internetem, půjčovna pro 
děti s čítárnou a internetem, nákup a zpracování in-
formačních materiálů. Vedle výpůjční a informační 
činnosti jsou pořádány výstavky k výročím osobnos-

tí i k aktuálním událostem. Pro dospělé připravuje-
me literární besedy se známými osobnostmi a pro 
děti základních a mateřských škol besedy a lekce 
informatické výchovy. Knihovnice se podílejí i na 
pořádání kulturních akcí spolu s kulturním a spole-
čenským střediskem. 
V únoru roku 2000 byl spuštěn automatizovaný vý-
půjční provoz systému LANius. Na jaře roku 2004 
proběhla menší rekonstrukce, při které byl obno-
ven hlavní vchod do budovy z náměstí, a v knihov-
ně vzniklo menší Informační centrum. V roce 2009 
byl výpůjční systém LANius nahrazen systémem 
CLAVIUS a po devíti letech ještě modernějším sys-
témem Tritius. 
Ke konci roku 2018 čekala knihovnu stavební rekon-
strukce v podobě výměny oken. Celá budova si tuto 
změnu již zasloužila a v zimních měsících ji jistě oce-
ní čtenáři i knihovnice. 

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

mailto:knihovna@mkzbela.cz
www.mkzbela.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BENÁTKY NAD  
JIZEROU

Lidická 43
294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: 326 362 125
e-mail: mestska@benatky.cz
https://www.benatky.cz/knihovna
vedoucí knihovny: Stanislava Čákorová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel: 7 016 
 • počet čtenářů: 899 
 • počet knihovních jednotek: 27 225 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 26 

Knihovna se nachází v centru města a na současné 
adrese funguje od roku 1984. V roce 2000 byla při-
pojena k internetu, čímž započal v našem knihov-
nickém prostředí rozvoj informačních technologií. 
Od roku 2010 je knihovna plně automatizovaná, 
využívá knihovní systém Clavius. Fond knihovny 
tvoří přibližně 27 000 svazků knih a 55 titulů pe-
riodik.  

Knihovna pořádá každoročně okolo 90 výukových 
akcí pro děti ze základních a mateřských škol, kte-
rých se účastní přes 2000 dětí. Na základě konzul-
tací s učiteli je pravidelně připravována nabídka 
nejrůznějších besed, literárních čtení, mluvených 
bibliografií, povídání o knihách a spisovatelích 
apod. Besedy se zaměřují nejen na autory knih a 
jejich díla, ale i na aktuální témata – například české 

zvyky a tradice, ekologie, zdravověda či etiketa. Pro-
bíhají formou prezentace, která je doplněná řadou 
videoukázek. Při besedách zároveň představujeme 
knihy z fondu knihovny na daný námět.  
V rámci podpory čtenářství pořádá knihovna každo-
ročně i různé soutěže. K úspěšným patřila výtvarná 
soutěž na téma Josef Lada, Moje oblíbená knižní 
postavička či fotografická soutěž Prázdniny s kni-
hou. Pravidelně se zapojujeme do celorepubliko-
vých aktivit: Březen – měsíc čtenářů, Týden kniho-
ven apod. 
Nabídka služeb pro návštěvníky knihovny se na 
základě poptávky neustále rozšiřuje. V současné 
době nabízíme kopírování, skenování, veřejný inter-
net, úpravu a tisk fotografií, tvorbu plakátů, pozvá-
nek či vizitek, laminování a vyhledávání informací 
na základě potřeb zákazníků. 

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

mailto:mestska@benatky.cz
https://www.benatky.cz/knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BENEŠOV

Malé náměstí 1700
256 01 Benešov
tel: 317 721 731
e-mail: mk@knihovna-benesov.cz
https://www.knihovna-benesov.cz/
ředitelka knihovny: Ing. Hana Zdvihalová  
(do r. 2019 Mgr. Dana Vykouková)

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel: 16 800  
 • počet čtenářů: 3 539 
 • počet knihovních jednotek: 169 551 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 40 

První zprávy o české knihovně v Benešově po-
cházejí z pamětí benešovského rodáka Václava 
Macha, kdy na počátku 30. let 19. století vznikala 
knihovna z darů místních a některých pražských 
vlastenců, mezi něž patřil i významný básník a spi-
sovatel období romantismu Karel Hynek Mácha. 
Krajský úřad však roku 1835 půjčování knih zaká-
zal. Navzdory tomu snahy o jejich půjčování trvaly 
i nadále. Důležitým letopočtem v historii knihov-
ny v Benešově se stal rok 1896 – na podzim dne  
7. října vzniklo usnesením obecního výboru Měst-
ské muzeum a Veřejná lidová knihovna a čítárna 
v Benešově, která sloužila k bezplatnému obecné-
mu užívání.  

Následujícího roku dne 2. června 1897 zahájila ve-
řejná knihovna svoji činnost. V roce 1914 vypukla 
v důsledku politicko-historických událostí 1. světo-
vá válka a činnost knihovny byla na čtyři roky po-
zastavena – plně obnovena byla teprve po vzniku 
samostatného Československa. Za 2. světové války 
knihovna sice fungovala, ale nevyhnula se kontrole 
a vlivu německých okupantů. Díla pacifistická, an-
timilitaristická a sokolská byla na seznamu zakáza-
ných knih a knihovně bylo uloženo za povinnost vy-
budovat oddělení německé literatury. V roce 1951 
byla dle vládního nařízení č. 46 zrušena knihovní 
rada a její působnost byla převedena na okresní ná-
rodní výbor. Městská knihovna byla přetvořena na 
knihovnu okresní.  

V 60. až 80. letech minulého století probíhalo  
v okrese Benešov postupné vytváření kooperativní-
ho centralizovaného střediskového systému kniho-
ven. K 31. 12. 1996 byla činnost Okresní knihovny 
v Benešově vlivem transformace ve společnosti 
ukončena, centralizovaný systém řízení knihoven 
byl delimitován na jednotlivé obce a s účinností od 
1. 1. 1997 vznikla samostatná příspěvková organi-
zace Městská knihovna Benešov pověřená výko-
nem regionální funkce pro veřejné knihovny okresu 
Benešov.  

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

knihovna-benesov.cz
https://www.knihovna-benesov.cz


= 14 =

V roce 2000 byla provedena rozsáhlá stavební re-
konstrukce knihovny, a kromě jiného byl v nově 
zrekonstruovaných prostorech zahájen i provoz hu-
debního oddělení, videopůjčovny a turistického in-
formačního centra. Knihovna se stala moderní bez-
bariérovou a plně automatizovanou institucí. 

Pro uživatele 

Městská knihovna Benešov neslouží pouze jako půj-
čovna knih veřejnosti, ale nabízí i další služby, jako 
je půjčování více než stovky periodik, půjčování CD, 
DVD, audiokazet, videokazet, notových materiálů, 
elektronických knih, zvukových knih pro nevidomé 
a slabozraké, tematických kufříků pro děti, prezenč-
ní půjčování společenských her v dětském oddělení 
ad.  
Svým uživatelům umožňuje přístup k plnotextovým 
právním informacím v programu ASPI, bezplatný 
přístup k internetu, zajišťuje meziknihovní výpůjční 
službu, referenční a reprografické služby, připravuje 
kulturně vzdělávací akce pro děti, mládež i dospělé 
a snaží se být multikulturním centrem ve městě.  
V neposlední řadě se metodicky stará o 116 ob-
sluhovaných knihoven v rámci výkonu regionální 
funkce (porady a školení, konzultace, pomoc při 
aktualizaci a revizi fondu, rozvoz výměnných kniž-
ních souborů). Od roku 2014 pořádáme pro seniory 
přednášky v rámci Virtuální univerzity třetího věku, 
a to ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou 
ČZU.  

Z našich plánů  

Hodláme nadále pokračovat v rozvoji automatizace 
služeb a v následujícím období bychom se chtěli za-
pojit do celostátního projektu Bezbariérová knihov-
na a získat standard Handicap friendly – označující 
knihovnu, která je přívětivá k lidem s různými druhy 
handicapů (fyzický, sluchový, zrakový, mentální).  
Zapojením knihoven do Centrálního portálu se vý-
znamně zpřehlední informace o dostupných zdro-
jích a službách v jednotlivých knihovnách v ČR a 
zvýší se komfort uživatelů při jejich vyhledávání  
z jednoho místa. K tomuto cíli by chtěla přispět 
svým zapojením do činnosti Centrálního portá-
lu i Městská knihovna Benešov. Zároveň chceme 
pokračovat v budování a poskytování přístupu 
uživatelské veřejnosti k elektronickým databázím, 
rozvíjet kooperaci a automatizaci obsluhovaných 
knihoven v regionu. Klademe důraz na další zkva-
litňování a rozšiřování služeb knihovny a na zvýšení 
propagace činnosti knihovny spojené s rozvíjením 
public relations. 

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BEROUN

U Kasáren 813
266 01 Beroun
tel.: 311 621 947, 725 515 056
e-mail: info@knihovnaberoun.cz
https://www.knihovnaberoun.cz
ředitelka knihovny: Bc. Michaela Škeříková

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel: 18 480 
 • počet čtenářů: 3 024 
 • počet knihovních jednotek: 111 316 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 38,5 

Psal se říjen 2002, když se berounská knihovna 
přestěhovala z novorenesanční Duslovy vily, kte-
rá jí již prostorově nevyhovovala, do zrekonstru-
ovaných prostor bývalých kasáren. Nové umístění 
přineslo knihovně také nové příležitosti v oblasti 
volnočasových aktivit. Těmi jsme navázali na dlou-
hotrvající spolupráci knihovny se školami a zájmo-
vými sdruženími ve městě.  

Historie berounské knihovny se však datuje již od 
roku 1896, kdy byl založen spolek Museum a ve-
řejná knihovna v Berouně. V roce 2016 jsme tedy 
oslavili 120. narozeniny. Slavili jsme výstavou, ko-
miksem, vzpomínáním s oddanými čtenáři, připo-
mínáním historie, setkáním s bývalými knihovnice-
mi a velkou slavnostní akcí, která v naší knihovně 
neměla obdoby – celý den knihovna žila rozmani-
tým programem pro děti i dospělé. 

Vraťme se však ještě do historie. Za první republiky 
se naše knihovna vypracovala mezi nejlepší v re-
publice. Hlavní zásluhu na tom měl její první pro-
fesionální knihovník a osobnost českého knihov-
nictví Dr. Josef Poch. Dokladem budiž nadšení 
účastníků mezinárodního sjezdu knihovníků v roce 
1925 nebo uznání samotného prezidenta Masaryka 
za expozici na Jubilejní krajinské výstavě v Berouně 
o rok dříve. V roce 1937 se knihovna s 25 000 svaz-
ky řadila k největším lidovým knihovnám republiky!  
V roce 1978 byly otevřeny nové prostory pro naši 
pobočku na Sídlišti. V průběhu let došlo k automa-
tizaci výpůjčních služeb, připojení na internet a pro-
pojení provozu pobočky s hlavní budovou knihovny 
v centru města. Přemístěním z Duslovy vily do pro-
stor kasáren si hodně „polepšilo“ oddělení pro děti. 
Malou a tmavou místnost nahradila prostorná půj-
čovna plná světla a barev. Pro naše nejmenší čtená-
ře bylo vybudováno pódium s hračkami a polštářky. 
Pro velkou oblíbenost tohoto hracího koutku jsme 
ho vytvořili též na zmíněné pobočce.  
 
Jedinečné akce 

Společnost se mění a s ní se mění i její knihovny. 
Berounská knihovna si klade za cíl nejen zvyšovat 
úroveň výpůjčních služeb, ale též být důležitým bo-
dem v rámci vzdělávacího procesu dětí i dospělých, 
poskytovat širokou nabídku kulturních a volnočaso-
vých aktivit a stát se důležitým komunitním cent-
rem v lokalitě.  
Vzhledem k výše jmenovanému o sobě můžeme ve 
zkratce říci, že půjčujeme knihy, audioknihy, spole-
čenské hry i e-knihy, spolupracujeme se školami, 
jsme centrem konání Virtuální univerzity třetího 
věku, probíhají u nás kurzy trénování paměti s vlast-
ní trenérkou z řad knihovnic. Organizujeme cyklus 
vzdělávacích přednášek s názvem Berounská aka-
demie a spolupracujeme s místními spolky, charita-
tivními a neziskovými organizacemi i církvemi. Bo-

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
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hatou činnost vykazuje také naše pobočka, která je 
v současné době jediným kulturním zázemím v této 
části města. Mnohé z uvedených činností však na-
bízejí i ostatní knihovny. Představujeme proto ak-
tivity, které vnímáme jako mimořádné a jedinečné. 
V rámci dlouholeté spolupráce s organizátory fes-
tivalu Stranou – evropští básníci naživo se u nás 
pravidelně koná setkání studentů s básníky z růz-
ných koutů Evropy s názvem Festival Stranou. Že je 
poezie stále živá, dokládají studenti, kteří se nebojí 
na besedě zarecitovat své vlastní básně.   
V roce 2014 jsme uspořádali první ročník charita-
tivního bazaru knih, ve kterém jsme nabídli něko-
lik stovek knih darovaných našimi čtenáři. Výtěžek  
z prodeje putoval do pokladny jedné z berounských 
neziskových organizací. Akce měla u veřejnosti ob-
rovský úspěch a svůj zájem zaznamenala i u knihov-
nické odborné veřejnosti. Z mimořádné aktivity se 
stala již každoroční událost. Bazar pořádáme vždy 
ve spolupráci s jednou z místních neziskovek, kdy 
vybraný finanční obnos poslouží této organizaci na 
podporu její sociální práce.  
Přestože knihovna nenabízí prostory podobné gale-
riím, začali jsme hned po jejím otevření v kasárnách 
pořádat výstavy. Zpočátku poněkud ostýchavě a ne-
pravidelně, později s větším zájmem vystavovatelů  
i veřejnosti. Během let se knihovna stala vyhledáva-
ným výstavním místem, kde v současnosti probíha-
jí každý měsíc i dvě výstavy současně. Po bývalých 

kasárnách zůstal knihovně veliký vstupní prostor 
a dlouhé schodiště. Tyto dispozice daly vzniknout 
nápadu, aby se v knihovně konal jednodenní foto-
grafický festival, kde by vystavovatelé mohli nejen 
představit svoji tvorbu, ale také společně diskuto-
vat a dále se vzdělávat ve fotografickém umění. Fes-
tival FOTOblázinec se koná po dvou letech a v roce 
2018 se konal již jeho 7. ročník.  
A bylo to opět unikátní vstupní prostranství a široká 
chodba, které stály na počátku dalšího zajímavého 
počinu. Díky kamenné dlažbě a vysokým stropům 
se zde velmi dobře nese zvuk. Právě proto se tyto 
prostory staly také místem pro konání hudebních 
workshopů zaměřených na hlasové techniky, alik-
vótní zpěv a hru na tibetské mísy.  

Za dalšími sny 

Je tomu již 16 let, co knihovna sídlí v budově ka-
sáren. Nejen vývoj v knihovnictví, ale i změny  
v primárním a sekundárním vzdělávání, stejně jako  
v oblasti zájmů a volnočasových aktivit opět vytváří 
potřebu nového, rozšířeného uspořádání knihov-
ny. Vzhledem k přívětivému přístupu vedení města 
doufáme, že se naše sny stanou v blízké době sku-
tečností. 
Těšíme se na to, že plánovanou rekonstrukcí budo-
vy vzniknou nové možnosti jak pro knihovnu a její 
činnosti, tak pro její čtenáře a návštěvníky. Doufá-
me, že spolu s rekonstrukcí bude vybudován i větší 
prostor pro volný výběr, vzniknou místa pro samo-
studium a odpočinek čtenářů, pestré a multifunkč-
ní zázemí pro maminky s dětmi a prostředí vhodné 
pro specifické činnosti s dětmi a mládeží podle je-
jich věku a zálib. Pro další budoucnost knihovny je 
rozhodující vznik přednáškového sálu vybaveného 
moderními informačními technologiemi a uzpůso-
beného kulturním i vzdělávacím akcím.  
Věříme, že nové prostory zvýší nejen komfort pro 
návštěvníky, ale i jejich zájem o naši nabídku a služ-
by. Snem berounských knihovnic je spokojený uži-
vatel, který se do knihovny nejen stále vrací, ale 
také zde rád tráví svůj volný čas.  

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
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KNIHOVNA EDUARDA PETIŠKY

Ivana Olbrachta 36
25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
tel: 326 907 220, 605 522 110
e-mail: info@knihovna.brandysnl.cz
http://www.knihovna.brandysnl.cz
ředitelka knihovny: Mgr. Věra Krajíčková

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 18 877 
 • počet čtenářů: 3 182 
 • počet knihovních jednotek: 69 405 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 34  

Příběh Knihovny Eduarda Petišky se začal psát 
v roce 1919. Dne 1. října byla v Brandýse nad La-
bem založena veřejná čítárna, která se stala zá-
kladem Masarykovy veřejné knihovny a čítárny 
otevřené v lednu 1921. V tomto roce vstupuje do 
příběhu druhá knihovna – knihovna ve Staré Bole-
slavi. Ta byla péčí místní osvětové komise otevře-
na 12. ledna 1921. Až do roku 1951 se osud kniho-
ven vyvíjel obdobně.  

V roce 1951 byla knihovna v Brandýse nad Labem 
pověřena řízením knihovnictví v okrese, knihovna 
ve Staré Boleslavi zůstala knihovnou městskou. 
Okresní funkce byla zachována jak po zániku bran-
dýského okresu, tak po sloučení obou knihoven 
v roce 1964 a trvala až do roku 1988, kdy byla pře-
vedena do Říčan. V roce 1960 byla knihovna přestě-
hována do nových prostor a stala centrem kultury 

ve městě. „Slavná éra knihovny“ trvala až do roku 
1976. Proběhlo mnoho přednášek, výstav, besed, 
autorských čtení regionálních autorů i celostátně 
významných umělců (P. Hlinomaz, B. Hrabal). Důle-
žitým datem byl rok 2004, ve kterém byla knihov-
na pojmenována po spisovateli Eduardu Petiškovi.  
Knihovnu utvářejí knihovní fondy, čtenáři a knihov-
níci. Nejvýraznější postavou nejen místního knihov-
nictví byla dlouholetá ředitelka knihovny Jaroslava 
Kolářová, která v této funkci strávila 31 let. Nastou-
pila do knihovny v Brandýse v roce 1944 jako první 
profesionální pracovnice a opustila ji téměř po 70 
letech těsně před svou smrtí v roce 2012. Paní Ko-
lářová byla svému povolání zcela oddána, stala se 
„dobrým duchem“ knihovnictví v okrese Praha-vý-
chod a ovlivnila řadu mladých, kteří dnes jako slu-
žebně starší budují veřejnou knihovnu v dvojměstí 
jako „místo, kde se cítím dobře“.  

 Jak je to dnes 

Příběh dvou knihoven pokračuje... Knihovny tvoří 
jeden kompaktní celek, každá část má svá specifika 
vycházející ze složení čtenářů i z rozdílného vnější-
ho prostředí. Cílem knihovny je nabídnout takové 
služby nad rámec knihovnických a informačních, 
které osloví místní komunitu, ale i aktivity přesahu-

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
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jící region. Celostátní dosah má literární soutěž Po-
labská vrba – určená „všem, kteří se cítí být senio-
ry“ – která je realizována ve spolupráci s městem 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jejím cílem je 
poskytnout seniorům příležitost ke sdílení vzpomí-
nek i k navázání nových sociálních vazeb.  

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Cílovou skupinou celoměstské akce Hrátky s kocou-
rem Mikešem pořádané ve spolupráci s Oblastním 
muzeem Praha-východ jsou rodiče s dětmi. Jim 
jsou určena také pravidelná Herní odpoledne, ale 

i setkání s anglickými knížkami pro batolata. Ro-
diče s dětmi využívají pravidelně sobotní výpůjční 
dobu v dětském oddělení. Zejména čtenářkám – 
bez omezení věku – nabízíme možnost setkání nad 
knihou, ale nejen nad ní, v Dámském čtenářském 
klubu. Všechny aktivity určené školkám, školám či 
veřejnosti jsou realizovány s cílem rozvíjet čtenář-
skou a informační gramotnost, kultivovat okolí a 
posilovat pozici knihovny v dané lokalitě.  

Co nás čeká 

Příběh dvou knihoven bude pokračovat i v budouc-
nosti. V blízké budoucnosti nás čeká výměna au-
tomatizovaného knihovního systému, zapojení do 
Centrálního portálu knihoven, uskutečnění Čtení 
na Labi (veřejné čtení ukázek regionálních autorů), 
jehož pilotní ročník proběhl v roce 2018, pokračo-
vání Virtuální univerzity třetího věku a mnoho dal-
ších akcí. Těšíme se na další setkání se zajímavými 
lidmi, ať již z řad našich čtenářů, či z řad spisovate-
lů, cestovatelů, fotografů… Těšíme se na rozvíjení 
dalších služeb jak v digitálním prostředí, tak těch, 
které souvisejí s tradičními dokumenty. Těšíme se 
na nové příležitosti, čtenáře, návštěvníky! 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘEZNICE

Náměstí 16
262 72 Březnice
tel./fax: 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
https://www.breznice.cz/volny-cas/mestska-k-
nihovna/
vedoucí knihovny: Kateřina Štěrbová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel: 3 545 
 • počet čtenářů: 503 
 • počet knihovních jednotek: 12 988 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 40 

Knihovna v Březnici byla založena 15. ledna 1911 
Osvětovým sborem, v jehož činnosti bylo zakotve-
no i zřizování knihoven, jejich provozování a ve-
dení. Společně s knihovnou vznikl také čtenářský 
spolek. Knihovna se starala nejen o knihovnu 
svého odboru, ale též o městskou a sokolskou. 
V roce 1916 byly knihovně poskytnuty prostory 
v přízemí nově vybudované radnice a městské 
spořitelny. V roce 1921 byla při knihovně otevře-
na čítárna. Okresní osvětový sbor schválil v roce 
1923 zavedení knihovního řádu.  

Dne 1. října 1964 se obecní lidová knihovna v Břez-
nici začlenila pod Okresní lidovou knihovnu Pří-
bram. Prostory již byly nedostačující a knihovna 
byla přestěhována do jiné budovy, která se nachá-
zí na náměstí v čp. 2. Byly nakoupeny nové knihy 
a 1. listopadu zde začala pracovat první profesio-
nální knihovnice.  

V roce 1966 se ke knihovně přidružily dvě míst-
ní knihovny a další potom v letech 1968 až 
1969. Tím začala knihovna plnit také funkci stře-
diskovou. V roce 1972 bylo Okresním národním 
výborem v Příbrami schváleno připojení zbývajících 
místních okolních knihoven. V roce 1974 jich bylo 
již deset. Později se přidaly také Bubovice, Hudčice, 
Drahenice, Hvožďany, Koupě, Leletice, Tochovice, 
Vacíkov. Pro knihovny se začal budovat výměnný 
fond, od roku 1982 byla zavedena cirkulace kniž-
ních novinek.  

Rosteme! 

Dne 23. května 2003 se oddělení pro dospělé čte-
náře přestěhovalo do nových prostor moderní 
prosklené budovy uprostřed březnického náměstí 
čp. 16 a spojilo se s Informačním centrem. Dětské 
oddělení bylo přemístěno do budovy Základní školy 
Březnice, kam mohou dětští čtenáři docházet v prů-
běhu celého dne. 
Městská knihovna získala přestěhováním oddělení 
pro dospělé důstojné umístění splňující nároky kla-
dené na dobře fungující moderní informační insti-
tuci, získala čítárnu, studovnu a potřebné zázemí 
pro zaměstnance. V prostorách knihovny sídlí také 
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redakce Březnických novin a pracovnice knihovny 
realizují celou jejich přípravu. 
V roce 2004, přesně 11. listopadu v 11.00 hodin, byl 
v Městské knihovně slavnostně spuštěn automati-
zovaný výpůjční protokol Lanius. V roce 2006 jsme 
přešli na systém Clavius.  
Od 1. ledna 2010 se knihovna stala součástí Od-
boru kultury města Březnice, do této doby spa-
dala pod Městské kulturní zařízení. V roce 2015 – 
od 27. dubna do 22. května – byla uzavřena 
a proběhla celková rekonstrukce jejích prostor a 
Informační centrum bylo přestěhováno. 
V oddělení pro dospělé čtenáře pracují dvě knihov-
nice a zároveň redaktorky Březnických novin a v od-
dělení pro dětské čtenáře na základní škole je jedna 
knihovnice. Od jara roku 2018 používá knihovna 
nový knihovní systém Tritius. 

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Pořádáme…

Knihovna pořádá celoročně velké množství akcí.  
V dětském oddělení jsou to knihovnicko-bibliogra-
fické přípravy v dopoledních hodinách, odpoledne 
potom různé dílničky, besedy, kvízy, hry, povídání 
o knihách a čtení z nich. Opakovaně probíhá Malo-
vání na chodníku či Pasování prvňáčků na čtenáře.  
Oddělení pro dospělé čtenáře připravuje cestopis-
né besedy s promítáním, povídání s autory knih, 
besedy, vzdělávací akce aj. Pravidelně se zde konají 
různé výstavy a vernisáže. 
Knihovna se také zapojuje do celorepublikových 
akcí jako Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, 
Celé Česko čte dětem, Tátové čtou dětem, Noc 
s Andersenem a další. 
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MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV

Kostelní náměstí 197
286 01 Čáslav
tel.: 327 300 264
e-mail: knihovna@meucaslav.cz
http://muzeumcaslav.cz/knihovna
vedoucí knihovny: Marie Hrubá

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 9 976 
 • počet čtenářů: 1 479 
 • počet knihovních jednotek: 51 706 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 27  

Kořeny čáslavské knihovny sahají hluboko do mi-
nulosti. První zmínka o knihovně je uvedena v Ty-
lových Květech z roku 1841, ale až na podnět spol-
ku Sázavan se městská rada usnesla zřídit obecní 
knihovnu. Byla zvolena komise, která svou činnost 
zahájila zavedením veřejné čítárny v zasedací síni 
radnice v květnu 1897. Následovala akce k získá-
ní darů od jednotlivců i místních spolků a v neděli 
12. června 1898 byla slavnostně otevřena Obecní 
lidová knihovna Palackého v Čáslavi. 

První počítač byl do knihovny zakoupen v roce 
1997, což je klíčový moment v další činnosti knihov-
ny a důležitý krok k rozšíření jejích služeb. S tím 
samozřejmě souvisí automatizovaný výpůjční sys-
tém a internet pro veřejnost. V březnu 2004 přešla 
knihovna z prvního knihovního systému LANius na 

Clavius. Součástí knihovny je od roku 1994 infor-
mační centrum. 
V září roku 2004 se knihovna přestěhovala do nově 
upravených prostor po základní škole, s bezbariéro-
vým přístupem, s většími prostory, s lepším osvět-
lením, se sociálním zařízením pro veřejnost, se spo-
lečenskou místností a mnoha dalšími výhodami. Od 
ledna roku 2005 je sloučena s muzeem do jednoho 
právního subjektu Městské muzeum a knihovna 
Čáslav. O rok později začínají v knihovně vzděláva-
cí lekce Univerzity volného času, kterou navštěvuje 
průměrně 40 seniorů. 
Knihovna se nachází blízko náměstí, v sousedství 
dominanty města – kostela sv. Petra a Pavla – a na-
proti základní škole, což je ideální poloha. S rozvíje-
ním čtenářské gramotnosti začínáme už od malých 
dětí, spolupracujeme s pěti mateřskými školka-
mi, s třemi základními školami a s jednou speciál-
ní. Akce jsou zaměřené jak na lekce informačního 
vzdělávání, tak na doplnění učiva, hlavně literatury. 

mailto:knihovna@meucaslav.cz
http://muzeumcaslav.cz/knihovna
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Samozřejmostí je zapojení knihovny do celostát-
ních aktivit: Březen – měsíc čtenářů, Noc s Ander-
senem a Týden knihoven. V rámci této činnosti je 
velmi oblíbená akce Děti čtou dětem, kdy si každé 
dítě může zkusit číst nahlas do mikrofonu pro ty 
ostatní. Knížka pro prvňáčka s pasováním na čte-
náře bude novinkou, kterou u nás doposud pořá-
daly školy, a ze které určitě vznikne hezká tradice 
120leté knihovny. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČELÁKOVICE

Na Hrádku 1092
250 88 Čelákovice
tel.: 326991515
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
https://knihovna.celakovice.cz/
ředitelka knihovny: Naděžda Picková 
(do r. 2018 Soňa Husáriková)

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 11 819 
 • počet čtenářů: 2 375 
 • počet knihovních jednotek: 66 798 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 26  

Ohlédneme-li se za historií knihovny, sahají první 
počátky veřejného knihovnictví v Čelákovicích až 
do roku 1864, kdy vznikla Občanská knihovna při 
Občanské besedě. Obecní knihovna byla založena 
roku 1920. Od roku 1952 v ní pracoval profesionál-
ní knihovník, od roku 1970 na celý úvazek. V roce 
1983 našla knihovna své zázemí ve vile zakoupené 
městem a v roce 1992 se stala samostatným práv-
ním subjektem – příspěvkovou organizací. Knihov-
na má dvě pobočky v okrajových částech města.  

V roce 2002 se v budově knihovny uskutečnila roz-
sáhlá adaptace prostor s rozšířením dětského oddě-
lení. V průběhu let jsme pro naše čtenáře připravili 
spoustu novinek. Od roku 2000 poskytujeme elek-
tronické výpůjční služby. Knihovní systém Clavius a 
jeho on-line katalog byl doplněn on-line katalogem 

Carmen. Jeho prostřednictvím pak byla spuštěna 
nová služba v podobě půjčování elektronických 
knih, doplněná je též o nabídku půjčování zvuko-
vých dokumentů (především audioknih).  
Pozvánky na akce, upoutávky z knižního fondu a 
další novinky přinášejí facebookové stránky knihov-
ny. Další cestou knih k těm, kteří rádi čtou, je hojně 
využívaný regálek knih umístěný v rámci projektu 
Kniha do vlaku na nádraží. Prostřednictvím biblio-
boxu umožňujeme čtenářům vracet knihy i mimo 
výpůjční dobu. 

Akce a ocenění 

Knihovna se pravidelně účastní celostátních akcí: 
například Březen – měsíc čtenářů, Noc s Ander-
senem, Týden knihoven. Zájmu se těší také Čtenář 
roku a obzvláště Pasování prvňáčků na čtenáře. 
Knihovna uspořádala deset ročníků literárních sou-
těží a z vítězných prací pak vydala tři sborníky. Účast 
soutěžících mnohdy přesáhla hranice ČR. V průbě-
hu každého roku jsou pořádány výstavy výtvarného 
umění a v Týdnu knihoven tematické výstavy ze za-

Naděžda Štěrbová - Papilio Bibliothecalis 2011

mailto:mestska@knihovna.celakovice.cz
https://knihovna.celakovice.cz
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půjčených exponátů od čtenářů, včetně jejich vlast-
ní tvorby. V knihovně probíhá velké množství akcí 
pro děti všech zdejších MŠ, ZŠ a SŠ a pro dospělé 
– přednášky, besedy se známými spisovateli, cesto-
vateli, regionálními osobnostmi atd. 
Historicky první motýlek Papilio Bibliothecalis byl 
jako „ocenění za soustavnou přínosnou činnost  
v oboru“ v roce 2011 udělen paní Naděždě Štěrbo-
vé, která vedla naši knihovnu 40 let a z malé obecní 
knihovny postupně vybudovala moderní kulturní 
zařízení dnešní podoby. 
V roce 2013 navrhla knihovna na udělení Výroční 
ceny města Čelákovic rodačku paní Věru Gissingo-
vou, roz. Diamantovou – jednu z tzv. Wintonových 
dětí. Cena jí byla udělena u příležitosti životního 
jubilea 85 let a jako poděkování za šíření dobrého 
jména našeho města po celém světě. Její kniha Per-
ličky dětství vyšla zatím již 17x v řadě zemí a stala 
se podkladem pro filmy Síla lidskosti a Všichni moji 
blízcí režiséra M. Mináče. Ředitelka knihovny Soňa 
Husáriková měla tu čest předat Výroční cenu města 
paní Gissingové v jejím bydlišti poblíž Londýna. 

V loňském roce se knihovna aktivně zapojila do 
oslav 100. výročí vzniku republiky. V Týdnu kniho-
ven uspořádala velkou výstavu Retro – Jak se žilo 
za 1. republiky. V souvislosti s výstavou byla usku-
tečněna série besed pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ 
a další akce pro děti i dospělé.  
Hlavní náplní všech knihoven je půjčování knih a 
další dokumentů. Jsme rádi, když můžeme tuto čin-
nost doplnit dalšími aktivitami, které nám přivádí 
nové čtenáře. Naše knihovna má ve městě dobré 
jméno a respekt a doufáme, že tomu bude tak i na-
dále.  

Výstava Jak se žilo za 1. republiky (2018)

Paní Věra Diamantová Gissingová

Výstava Jak se žilo za 1. republiky (2018)
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OBECNÍ KNIHOVNA ČERČANY

Sokolská 28
257 22 Čerčany
tel.: 777 455 650
e-mail: knihovna@cercany.cz 
https://knihovnacercany.webk.cz/
knihovnice: Lenka Šindelářová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 2 806 
 • počet čtenářů: 423 
 • počet knihovních jednotek: 11 807 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 19,5  

Knihovna v Čerčanech vznikla z knihovny hasičské 
a postupně se etablovala na knihovnu obecní. Síd-
lí hned vedle vlakového nádraží, v prvním patře 
kulturního domu. Fond knihovny tvoří přibližně 
12 000 svazků, které jsou z velké části ve volném 
výběru. Od roku 2000 knihovna využívá automati-
zovaný systém Clavius.  

V knihovně pořádáme akce především pro děti ze 
ZŠ a MŠ Čerčany, například Seznámení s knihovnou, 
Máme rádi pohádky, Jiří Žáček – život, básničky, po-
hádky, Václav Čtvrtek a jeho pohádkový svět, K. J. 
Erben – Kytice, Bratři Čapkové a jejich tvorba pro 
děti, Dopoledne s panem Andersenem, J. Werich – 
Fimfárum, Seznámení s komiksem. Dále připravuje-
me Test, co všechno víte o Čtyřlístku, Už se vyznám 
v knihovně – vyhledávání oblíbených knížek, Veliko-
noce – význam, tradice, symboly, Vánoce – tradice, 
význam, zvyky, koledy nebo Jak se slaví Vánoce ve 
světě.  

Každoročně probíhá pasování prvňáčků na rytíře a 
rytířky Řádu čtenářského, kdy se role krále ujímá 
režisér Jaroslav Hanuš. Díky Ing. Janě Tywoniako-
vé, předsedkyni sdružení Chlum, navštívilo knihov-
nu mnoho známých osobností – například Jiřina 
Šiklová, Pavel Šrut, Galina Miklínová, Pavel Kosatík, 
Tomáš Baldýnský, Markéta Jahodová, Alena Zeman-
číková, Emil Hakl či Jan Krůta. Do knihovny pravidel-
ně přicházejí děti z MŠ Čerčany s paní učitelkou Pe-
trou Váchovou a vybírají si knihy ke čtení do školky. 
Knihovnu začaly navštěvovat i děti ze spolku DRáČe.
  
Došlo také ke zvelebení interiéru. Knihovna byla 
vymalována a nová eurookna se žaluziemi poskytla 
potřebnou tepelnou izolaci budovy. Z grantu byly 
pořízeny dva počítače a dětský on-line katalog. Do 
vstupních prostor jsme umístili osm světlých kni-
hovních regálů od firmy CEIBA, které toto místo op-
ticky zvětšily a zároveň splňují bezpečnostní normy.  
Proběhla i aktualizace knihovního fondu – v roce 
2017 bylo odepsáno 587 knih. Využíváme možnosti 
zapůjčení souborů knih (tzv. výměnný fond) z Re-
gionálního centra v Benešově a Krajského knihov-
nického centra v Kladně. Knihovna nabízí také dal-
ší služby čtenářům, například možnost rezervace 
vypůjčených knih. Jednou za měsíc distribuuje-
me informace o nových knihách ve fondu (výtisk  
v knihovně, rozesílání e-mailem, v Čerčanském 
zpravodaji, na nástěnce u nádraží, na webových 
stránkách knihovny).  

mailto:knihovna@cercany.cz
https://knihovnacercany.webk.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ BROD

nám. Arnošta z Pardubic 1
282 01 Český Brod
tel.: 321 622 383, 703 143 821, 720 443 332
e-mail: knihovna@knihovna-cbrod.cz
https://www.knihovna-cbrod.cz
ředitelka knihovny: Mgr. Eva Vedralová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel: 6 886 
 • počet čtenářů: 1 810 
 • počet knihovních jednotek: 73 411 
 • hodiny pro veřejnost týdně: 34 

Český Brod měl knihovnu již před rokem 1458, z ní 
je dodnes dochován latinský rukopis s českými 
glosami z let 1399–1400 v ditrichštejnské zámec-
ké knihovně v Mikulově. Novodobá knihovna byla 
v Českém Brodě založena 1. března 1888, z podně-
tu redaktora Jozefa Miškovského ji zřídilo obecní 
zastupitelstvo. Knihovna sídlí v budově původně 
gotické Staré radnice, vystavěné před rokem 1402, 
která byla v roce 1996 vyhlášena kulturní památ-
kou. 

Českobrodská knihovna je druhou největší knihov-
nou na Kolínsku, Český Brod byl vždy přirozeným 
centrem přilehlého regionu, takže mezi našimi čte-
náři je i mnoho obyvatel okolních menších obcí. Kni-
hovní fond v současné době tvoří přibližně 73 000 
dokumentů, částečně ve volném výběru, částečně 

v depozitáři v přízemí naší budovy, od ledna 2017 
půjčujeme také audioknihy. Od roku 2001 jsme 
používali automatizovaný knihovní systém LANius, 
v roce 2008 jsme přešli na systém Clavius.  
Díky podpoře a pochopení našeho zřizovatele, měs-
ta Český Brod, můžeme nakupovat knihy v poměr-
ně širokém záběru žánrů, přičemž se vždy snažíme 
vycházet ze zájmů a potřeb našich čtenářů. 

Pro malé i větší 

Knihovna je pro veřejnost otevřena každý pracovní 
den, pondělní a čtvrteční dopoledne jsou vyhraze-
na pořadům pro žáčky mateřských škol a žáky zá-
kladních škol. 
Dětem se obecně věnujeme hodně, spolupracu-
jeme s mateřskými školkami a základními škola-
mi z Českého Brodu i širokého okolí. Snažíme se 
pomocí nejrůznějších zábavných aktivit přispět 
k tomu, aby si děti vypěstovaly návyk a potřebu 
pravidelné četby, a tak si vlastně vychováváme bu-
doucí dospělé čtenáře. Pro žáčky mateřských škol 
připravujeme malá pohádková čtení a hraní, pro 
žáky základních škol několik cyklů literárních besed 
nebo knihovnicko-informatické lekce, pravidelně 
pořádáme slavnostní pasování prvňáčků, takže se 
u nás během školního roku vystřídá přibližně 3 000 
předškolních a školních dětí.  

Pohádkové odpoledne s Andersenem, březen 2018

Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do pohádky, pro 
děti MŠ, duben 2018

knihovna-cbrod.cz
https://www.knihovna-cbrod.cz
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Spolupracujeme také se čtenářským kroužkem škol-
ní družiny, pro který každý týden čteme z knižních 
novinek. Velmi oblíbená jsou odpolední živá čtení 
Knihohrátky, která navštěvují předškoláci s dospě-
lým doprovodem i školní děti. Kromě předčítání si 
na nich trochu hrajeme, recitujeme, zpíváme nebo 
cvičíme. Čteme i o prázdninách, kdy se scházíme  
v rámci cyklu Sedmi prázdninových čtení. Pravi-
delně se zapojujeme také do celorepublikových 
knihovnických aktivit: Březen – měsíc čtenářů, Noc 
s Andersenem a Týden knihoven. 

Sedm prázdninových čtení, červenec–srpen 2018

Osm setkání s historií, pro žáky 6. tříd ZŠ, říjen 2018

Revitalizujeme  

Od března 2012 nabízíme službu Čtenáři čtená-
řům, která umožňuje všem zájemcům odložit v naší 
knihovně knihy, které se pro ně staly z jakéhokoli 
důvodu nepotřebnými. Z těchto knižních darů ob-
novujeme fond naší knihovny a knihy, které do něj 
nezařadíme, nabízíme zdarma ostatním čtenářům. 
Tato služba je velmi oblíbená a využívaná dárci i no-
vými majiteli knih. 
Naše budova prochází v současné době rozsáhlou 
rekonstrukcí a revitalizací, která jí má vrátit histo-
rickou podobu a současně ji citlivě zmodernizovat. 
Těšíme se na bezbariérový přístup a prostory, ve 
kterých bude dostatek místa pro to, aby převážná 
část fondu mohla být čtenářům k dispozici ve vol-
ném výběru. Dále na samostatnou studovnu i na 
přiměřeně velké dětské oddělení se zázemím pro 
všechny naše literární pořady, knihovnicko-infor-
matické lekce a živá čtení. 

Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do po-
hádky, pro děti MŠ, duben 2018
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ

Školní 36
263 01 Dobříš
tel.: 318 522 564
e-mail: knihovna.dobris@seznam.cz
http://www.knihovnadobris.cz
ředitelka knihovny: Mgr. Kateřina Pechová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 9 091 
 • počet čtenářů: 2 222 
 • počet knihovních jednotek: 39 112 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 44  

Dobříšská knihovna má za sebou 155 let bohaté 
historie. Začínala jako knihovna Občanské besedy 
a veřejnosti se otevřela v roce 1905 – tehdy získala 
místo ve sborovně dívčí školy, čekalo ji však něko-
lik dalších stěhování. Od roku 1996 sídlí ve spor-
tovní hale, což je od začátku považováno za provi-
zorní řešení. V loňském roce se podařilo dokončit 
projekt budoucí nové knihovny, za který bylo měs-
to oceněno v celostátní soutěži Český energetický 
a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017. 
Nyní město hledá způsob, jak stavbu financovat. 
 
Nová ředitelka knihovny Mgr. Kateřina Pechová za-
čala před osmi lety knihovnu postupně modernizo-
vat: vybudovali jsme nové oddělení pro děti, z toho 
původního vznikl malý přednáškový sálek, přistavě-
li jsme nový bezbariérový vstup a zrekonstruovali 
jsme oddělení pro dospělé. Nakonec jsme zřídili i 
malé oddělení pro teens. 

Trocha čísel 

Městská knihovna Dobříš se snaží modernizovat 
nejen své „tělo“, nýbrž – ba hlavně – své aktivity. 
Pořádá každoročně stovky programů pro školy i 
veřejnost. Omladili jsme výrazně náš knižní fond a 
nyní máme téměř 40 000 dokumentů, které se až 
na některé výjimky nachází ve volném výběru. Kro-
mě knih, časopisů a denního tisku půjčujeme au-
dioknihy, hry, edukační pomůcky, čtečky, deštníky i 
pingpongové pálky. 

V roce 2018 jsme uspořádali přibližně 170 programů 
pro školy a 600 akcí pro veřejnost. Snažíme myslet 
na všechny věkové skupiny občanů a nabízíme tak 
například programy pro miminka a batolata Kniho-
mrně, pro předškoláky a žáky prvního stupně ZŠ 
výtvarné dílny, scénická čtení a divadelní předsta-

mailto:knihovna.dobris@seznam.cz
www.knihovnadobris.cz
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vení, pro rodiny s dětmi čtyři programy ročně, pro 
dospělé a seniory přednášky, pro seniory Virtuální 
univerzitu 3. věku a jedním z našich „vlajkových“ 
programů je třídenní BOok! Con cílený především 
na teenagery.  

Ocenění a co dál 

V roce 2013 a 2017 jsme získali první cenu v soutěži 
dětských knihoven Kamarádka knihovna v kategorii 
měst naší velikosti, v roce 2016 jsme obsadili první 
místo v soutěži Knihovna jinak. 
Jsme velmi rádi, že jsme v posledních dvou letech 
zaznamenali nebývale velký zájem o služby knihov-
ny včetně programů – loni i předloni nám za rok 
přibylo vždy okolo 10 % čtenářů. Kapacita knihov-
ny nám bohužel neumožňuje zájem našich klientů 
plně uspokojit, a tak doufáme, že město Dobříš na 
svou novou knihovnu – místo setkávání svých obča-
nů najde finance. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM 
DOLNÍ BOUSOV

Kostelní ul. 141
294 04 Dolní Bousov
tel.: 322 312 002 
e-mail: knihovna@dolni-bousov.cz
https://www.knihovna.dolnibousov.cz 
https://www.kniznidoupe.dolnibousov.cz
vedoucí knihovny: Ing. Dita Říhová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 2 633 
 • počet čtenářů: 678 
 • počet knihovních jednotek: 13 618 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 22 

Městská knihovna v Dolním Bousově nabízí více 
než 13 500 svazků, 32 titulů časopisů, regionální 
literaturu, tematické kufříky, deskové stolní hry a 
samozřejmostí je přístup na veřejný internet. Na-
jdete nás v Kostelní ulici 50 m od náměstí v krásné 
barokní budově. 

Od roku 2002 používáme knihovní systém Clavius a 
v současné době je provoz knihovny plně automati-
zován. V roce 2009 knihovna získala od zřizovatele 

krásné nové prostory ve zrekonstruované budově 
bývalé fary. O několik let později byla rekonstruk-
cí podkrovních prostor vytvořena chybějící před-
nášková a spolková místnost. Součástí knihovny je 
nyní i turistické informační centrum a jedna vý-
stavní místnost, tzv. galerie Na faře. Během roku se 
v ní vystřídá šest až osm výstav.  

Obývák města 

Při zařizování nové knihovny jsme se inspirovali 
mottem Knihovna – obývák města. V naší knihovně 
tedy najdete mnoho křesel a pohovek, k dispozici 
je útulný čtecí koutek s pohodlným ušákem. Dospě-
lým návštěvníkům běžně nabízíme kávu nebo čaj, 
dětští návštěvníci se těší na deskové hry nebo ry-
bičky v ohromném akváriu. Knihovna má také svou 
zahradu, takže v letních měsících si čtenáři mohou 
vzít četbu i do přírody. 
V knihovně se realizuje řada veřejných vzděláva-
cích pořadů a vystoupení, jak pro dospělé čtenáře, 
tak především pro děti. Ty jsou účinně doplňovány 
menšími výstavkami knih nebo větší výstavou v ga-
lerii, která se nachází v přízemí budovy. Týdenní 
výpůjční doba pro veřejnost představuje 19 hodin. 
Knihovna se zapojuje do významných celostátních 
akcí – například Týden knihoven, Březen – měsíc 
čtenářů, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem 
nebo pasování prvňáčků na rytíře knih. 

dolni-bousov.cz
www.knihovna.dolnibousov.cz
www.kniznidoupe.dolnibousov.cz
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Motivace je důležitá 

Více než polovina registrovaných čtenářů jsou děti 
a mládež ve věku do 15 let. Udržovat tuto přízni-
vou statistiku se nám daří díky soustředěné práci 
se školními dětmi, které se k četbě snažíme mo-
tivovat různými soutěžemi a akcemi v knihovně. 
Vymýšlíme celoroční projekty jak pro jednotlivce, 
tak i pro celé kolektivy tříd. Několikrát za rok jsou 
do knihovny na společné hravé čtení zvány třídy 
z mateřské školy nebo družiny. Knihovna dlouho-
době spolupracuje se základní školou a pravidelně 
pro žáky připravuje lekce informačního vzdělávání. 
Při knihovně také fungují čtenářské kluby jak pro 
děti z prvního, tak druhého stupně ZŠ. V roce 2013 

získala knihovna celostátní ocenění Biblioweb za 
webové stránky dětského oddělení, které nesou 
název Knižní doupě.  
Naším velkým přáním je získání povolení pro pří-
stavbu výtahu. Záměr vybudovat výtah do městské 
knihovny, a tím ji zpřístupnit i pro starší a hendi-
kepované spoluobčany má plnou podporu vedení 
města, pochopení však bohužel nenalézá u památ-
kářů.  
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OBECNÍ KNIHOVNA HOROMĚŘICE

Požárníků 38
252 62 Horoměřice
tel.: 220 971 929
e-mail: knihovnahoromerice@seznam.cz
https://www.horomerice.cz/zivot-v-obci/obecni-k-
nihovna/
vedoucí knihovny: Eva Hlaváčková

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 4 150 
 • počet čtenářů: 186 
 • počet knihovních jednotek: 12 670 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 15 

Nejstarší historii knihovny citujeme z kroniky 
obce: Roku 1884 30. ledna se přijímá k obci knihov-
na pozůstávající z 71 knih. Pořízena byla výtěžkem 
zábavy pořádané místními a okolními studenty. 
Knihovníkem ustanoven p. František Karhan, kte-
rý se r. 1887 vzdal vedení knihovny. Požádán byl 
p. Ant. Čacký, aby knihovnu vedl. Obecní knihov-
na pak převezena do síně zasedací (od r. 1898  
v 1. poschodí domu p. Šafránka). V r. 1896 byla 
založena „Čtenářská beseda“ (44 členů, 410 svaz-
ků). V r. 1920 byla do obecní úřadovny převezena 
obecní knihovna, která byla sloučena s knihovnou 
Čtenářské besedy v Horoměřicích. Knihovna měla 
různé knihy vědecké i zábavné. 

Do října roku 1972 byla Místní lidová knihovna 
v Horoměřicích vedena dobrovolnou knihovnicí Mi-
ladou Černou. Činnost knihovny byla řízena knihov-
nou ve Zbraslavi nad Vltavou, hlavně jejím metodic-
kým oddělením. Prostory, ve kterých se knihovna 
nacházela, byly zcela nevyhovující – velké, chladné, 
knižní fond byl zčásti zničený (vlhko, plíseň) a zasta-
ralý. Knihovna byla poté přemístěna. 

Knihovna a orchideje 

Od roku 1884 do roku 1972 byla knihovna v Horo-
měřicích neprofesionální, v roce 1973 se pod ve-
dením Okresní knihovny Zbraslav profesionalizo-
vala. Po revoluci, v roce 1992 přestala působit jako 
středisková a stala se knihovnou rozpočtovou pod 
vedením obce – s názvem Obecní knihovna Horo-
měřice. V roce 2003 dostala od obce nové prostory 
a z části knihovny se stala galerie Orchidea. V Horo-
měřicích se narodil botanik, cestovatel a zahradník 
Benedikt Roezl, který orchideje celý život pěstoval, 
a v této souvislosti vznikl i název galerie. 
Čtyřikrát do roka se u nás koná nová výstava výtvar-
ných originálů a vernisáž s hudebním doprovodem. 
Knihovna se také postupně automatizovala a v roce 
2000 se pod vedením obce zapojila do programu 
U3V – Univerzita třetího věku. Pořádá univerzitní 
přednášky on-line ve spolupráci s ČZU v Praze-Su-
chdole, která připravuje témata a zkoušky pro stu-
denty programu. Agenda a výuka probíhá přes po-
čítač a projekci.  

mailto:knihovnahoromerice@seznam.cz
https://www.horomerice.cz/zivot-v-obci/obecni
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Bylo by přínosné, kdyby knihovna v následujících 
letech získala nové a větší prostory a zázemí pro 
starší fond. Rádi spolupracujeme s MŠ a ZŠ Horo-
měřice a chtěli bychom vybudovat dětský koutek, 
kde by se děti zabavily, než si rodiče vyberou kníž-
ky. Také by nám to umožnilo pořádat pro děti různé 
akce. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA HOSTIVICE

Husovo nám. 1702
253 01 Hostivice
tel.: 220 980 796
e-mail: knihovna@mksh.cz
http://www.mksh.cz/knihovna/
ředitel, vedoucí knihovny: PhDr. Jan Černý, Ph.D.

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 8 311 
 • počet čtenářů: 663 
 • počet knihovních jednotek: 6 891  
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 33 

Městská knihovna Hostivice je od roku 2016 umís-
těna ve zrekonstruovaných prostorách bývalých 
hospodářských budov, které patří k dominantě 
města, a sice k hostivickému zámku. Na stejném 
místě sídlí i příspěvková organizace Městské kul-
turní středisko Hostivice (MKSH), které řídí spor-
tovně-kulturní, společenské a vzdělávací aktivity 
ve městě – pořádá například největší běžecké zá-
vody ve Středočeském kraji Hostivice RUN nebo 
mezinárodní festival vína In vino Hostivice, který 
každý rok hostí slavné muzikanty z hudební bran-
že.  

V roce 2013 byla pod MKSH začleněna činnost měst-
ské knihovny. Ta dnes vítá své návštěvníky v mo-
derním, bezbariérovém a uživatelsky přívětivém 
prostředí a poskytuje širokou škálu knihovnických a 
informačních služeb. Přesto stále plní zejména svou 
hlavní funkci, a zůstává tak klidným a humanitár-
ním prostorem s odkazem na skandinávský styl, kde 

čtenáři a návštěvníci nacházejí, co potřebují: tedy 
knihy, časopisy, kopírovací služby, počítače s inter-
netem, ale i dobrou kávu. Hostivická knihovna se 
během uplynulých let proměnila v koumunitní cen-
trum, kde se setkávají všechny generace.  
 
Knihovna nového věku 

Již od konce roku 2017 probíhaly přípravy zapoje-
ní městské knihovny do vzdělávacích aktivit města. 
V úzké spolupráci s Kabinetem informačních studií a 
knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně knihov-
na připravila koncept nového, netradičního vzdě-
lávání pro všechny úrovně vzdělávacích institucí ve 
městě – mateřskou školu, základní školu a gymná-
zium. V rámci tří vzdělávacích pilířů tak v současné 
době probíhá výuka mediální a informační gramot-
nosti včetně základních principů práce s informa-
cemi, a to prostřednictvím pravidelných přednášek 
(hovoříme-li o dětech školou povinných). V případě 
nejmenších dětí ze školek jde především o návštěvy 
knihovny, kde se učí vztahu ke čtení a seznamují se 
s knihovnou jako prostorem, který jim bude v bu-
doucnosti sloužit jako přístav znalostí, učení a mou-
drosti.  

mailto:knihovna@mksh.cz
http://www.mksh.cz/knihovna
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Od jara 2018 jsou vzdělávací aktivity navíc rozšíře-
ny i pro zájemce z řad seniorů, kteří se mohou těšit 
na série zajímavých přednášek. Ve výčtu knihovnic-
kých akcí pořádaných pro veřejnost by pak určitě 
neměla chybět ani trendová konference LIB CON, 
která se zabývá přímo oblastí knihovnictví a jeho 
prolínáním s informačními vědami a dalšími obory 
a kterou knihovna organizuje od roku 2014. 

Hostivice čte dětem 

Dnešní způsob života dětské četbě a knihám jako 
takovým příliš nepřeje a obstát v konkurenci 
populárnějších médií, jako jsou televize, mobilní 
telefony a počítačové hry, je úkol nelehký. Podobně 
jako ostatní knihovny po celé České republice se proto 
i hostivická knihovna rozhodla zapojit do celostátní 
kampaně na podporu emočního zdraví dětí a jejich 
čtenářské gramotnosti Celé Česko čte dětem. 
Knihovnu každý měsíc navštěvuje známá osobnost, 
aby přečetla několik stránek ze své oblíbené knížky 
pro děti. Vystřídaly se tu takové tváře jako například 
herec Martin Zounar, moderátorka dětských srdcí 
Majda z Kouzelné školky nebo herečka Zuzana 
Vejvodová, pravidelného předčítání se ovšem 
účastní i paní družinářky ze základní školy, případně 
i osoby spjaté s občanskými spolky ve městě. Letos 
se Městská knihovna Hostivice navíc stala součástí 
další akce na podporu dětského čtenářství, a sice 
Noci s Andersenem.  

Abychom do knihovny nalákali co nejvíce lidí napříč 
všemi věkovými kategoriemi, pořádáme také celou 
řadu besed a přednášek na různá témata. Díky 
kreativnímu a profesionálnímu přístupu našich 
knihovnic a dalších zaměstnanců MKSH knihovna 
dále zajišťuje cestopisné přednášky profesionálních 
cestovatelů, tematické besedy sahající do oblasti 
historie, zdravovědy či hudby. Jako příklad lze uvést 
pořad Jana Rejžka, známého hudebního kritika, 
který návštěvníky v knihovně provedl hudebními 
ukázkami z tvorby, jež takřka nikdy nezazněla 
v československém rozhlase.  
Pravidelně se v knihovně konají výstavy obrazů 
či jiných uměleckých děl a prohlédnout si můžete 
drobné ukázky práce žáků hostivických vzděláva-
cích institucí, nebo expozice ve spolupráci s místní-
mi spolky a dalšími organizacemi. Součástí knihovny 
je i malý, plně funkční dětský koutek, který oceňují 
zejména maminky s malými dětmi.  

Sláva knihovnám 

V roce 2018 oslavila sto let Česká republika, letos si 
svých sto let připomenou české veřejné knihovny a 
příští rok, tedy v roce 2020, budeme slavit sto let od 
vzniku knihovny my v Hostivici. I po těch 100 letech 
nabízí knihovna snadný přístup k množství knih a 
časopisů různých žánrů či k neformálnímu vzdělá-
vání a stále zůstává místem pro setkávání lidí. Dnes 
je Městská knihovna Hostivice navíc automatizo-
vaná a využívá systém Clavius, o svých aktivitách 
informuje také prostřednictvím webové stránky a 
facebooku.  
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MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA V KAMENICI

Ringhofferovo nám. 434
Olešovice, 251 68 Kamenice
tel.: 323 671 048
e-mail: knihovna.kamenice@tiscali.cz
http://kckamenice.cz/knihovna/
vedoucí knihovny: Ing. Jana Novodvorská

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 4 523 
 • počet čtenářů: 296  
 • počet knihovních jednotek: 8 643  
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 19 

Veřejná knihovna v Kamenici byla založena  
14. 12. 1919. Patří do kategorie základních 
knihoven, jedná se o knihovnu s univerzálním 
knihovním fondem. Od svého založení se 
mnohokrát stěhovala a v současné době sídlí  
v Kulturním domě v centrální části obce. Knihovna 
bohužel nedisponuje dostatečným prostorem, 
který by potřebovala, nicméně v posledních 
letech prošla velkou proměnou. Obnovili jsme 
knihovní fond a prosvětlili její prostory. Pravidelně 
doplňujeme knižní novinky a zkvalitňujeme služby 
pro čtenáře – to je naším prvořadým úkolem.  

Pryč jsou doby, kdy knihovny plnily pouze funkci 
„výdejen“ knih. Dnes jsou na ně kladeny mnohem 
vyšší nároky – vedle výpůjček knih vykonávají in-
formační, kulturní a vzdělávací činnost. Ani naše 
knihovna nezůstává, v rámci možností, pozadu. 
Prostorem není sice příliš rozsáhlá, ale je dostateč-
ně velká na různé aktivity. Pro děti jsme připravili 

například Prázdninovou knihovnu, která zahrnovala 
odpoledne plné deskových her, výtvarné dílničky, a 
nakonec jsme se s prázdninami rozloučili soutěže-
mi, hrou a opékáním buřtíků přímo na náměstí.  

Smysluplná práce 

Neorganizujeme akce jen pro děti, ale pro všechny 
věkové kategorie. Kamenická knihovna se zapoji-
la do několika celostátních projektů. Například do 
akce Čtenáři čtenářům, Senioři v knihovně vítáni, 
Noc s Andersenem, Děti seniorům a senioři dětem. 
Dále do programu vzdělávání pro seniory – Pamě-
ťové tréninky, Kurzy práce na počítači a Kurzy inter-
netové gramotnosti. Velké oblibě se v posledních 
letech těší akce Mikuláš v knihovně, kdy v klidném, 
komorním prostředí knihovny předá anděl nadílku 
nejen těm nejmenším. Pořádáme mnoho dalších 
aktivit, které není možné všechny jmenovat. 

mailto:knihovna.kamenice@tiscali.cz
http://kckamenice.cz/knihovna
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Vždy, když je knihovna plná smíchu (nezáleží 
na tom, zda dětského, nebo při vzpomínání seniorů 
nad veselými životními prožitky), cítíme velké uspo-
kojení nad tím, že lidé chodí do knihovny rádi, že 
je akce baví a těší se na další. Pak víme, že je naše 
práce smysluplná. Věříme, že se v knihovně bude-
me setkávat stále častěji. Vždyť, znáte lepší místo 
k setkávání, konzultování a sdružování se? My ne. 
Knihovna je místo, kde se mohou sejít lidé, kteří by 
se jinak vůbec nemuseli potkat. A to je to krásné.  
T. G. Masaryk v jedné své úvaze říká, že v knihovně 
jsme spojeni s věčností, a my si myslíme, že jsme 
zde také propojeni se současností, s naším regio-
nem, a především se všemi, kteří zde žijí a mají Ka-
menicko rádi stejně jako my. Těšíme se s vámi na 
shledanou v knihovně. 

 



= 38 =

Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLADNO

Nám. Sítná 3106
272 01 Kladno
tel.: 312 258 911
e-mail: knihovna@mkkl.cz
https://www.mkkl.cz/
ředitelka knihovny: Jana Machová, DiS

Statistické údaje  (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 68 804 
 • počet čtenářů: 4 803  
 • počet knihovních jednotek: 75 611 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 42  

Městská knihovna Kladno vznikla 1. 12. 2002 
jako příspěvková organizace města Kladna, pod 
kterou byly převedeny městské pobočky – do 
té doby začleněné pod Středočeskou vědeckou 
knihovnu v Kladně. Ústředním sídlem knihovny se 
stal objekt KOKOS na sítenském náměstí, který se 
shodou okolností pyšní přístavbou podle projektu 
V. Hilského připomínající „otevřenou knihu“.  

V květnu 2003 zde zahájila činnost ústřední půjčov-
na dětské knihy (byla přestěhována z dobře dostup-
ného, ale poměrně zchátralého místa), čítárna a in-
formační centrum. Ostatní pobočky zatím zůstávají 
na svých místech. První v přízemí kladenského zám-
ku, druhá uprostřed kročehlavského sídliště, třetí a 
čtvrtá v částech Rozdělov a Švermov. 

Rušné období 

O rok později už je knihovna vybavena vlastní bez-
drátovou datovou sítí, která spojuje všechna praco-
viště organizace a nic tak nebrání přechodu na AKS 
Clavius. Knihovníci vítají moderní způsob katalogi-
zace a půjčování dokumentů. Čtenáři navíc získávají 
přístup k novým službám v rámci čtenářského kon-
ta, které obsluhují on-line. S modernizací techniky a 
změnou prostředí souvisí také zvyšování nároků na 
informační služby a mediální gramotnost jako tako-
vou. Proto přidáváme k dosud pořádaným knihov-
nicko-informačním lekcím a besedám pro žáky a 
studenty také kurzy práce na PC pro dospělé.  
Pravidelné celorepublikové akce střídáme se čte-
nářskými besedami, křty knih, literárními soutě-
žemi. Nejdéle trvajícím a nejmasovějším projektem 
je každoroční Pasování prvňáků na čtenáře, kdy 
v knihovně přivítáme vždy kolem tisícovky prvňáč-
ků a hostů. V následujících deseti letech se až příliš 
často stěhujeme, slučujeme, dělíme, likvidujeme 
následky živelných pohrom a žijeme provizorně. Sa-
mozřejmě tak, aby to čtenář nepoznal. 
Naše knihovna je instituce určená široké veřejnos-
ti. Dětem, dospělým, čtenářům i nečtenářům. Její 
prioritní funkcí je nejen uchování a zpřístupnění 
dokumentů, ale také podpora celoživotního vzdě-
lávání, včetně kulturního a společenského rozvoje, 
a jednoznačně usnadnění přístupu k pramenům a 
informacím. Více než tři čtvrtiny knižního fondu na-
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bízíme ve volném výběru řazeném podle kategorií 
a pro snadnější orientaci tituly opatřujeme pikto-
gramy. Široké spektrum uživatelů si žádá i pestré 
služby – od těch základních přes on-line až třeba 
po donášku do domu pro imobilní čtenáře. 

V novém! 

Možnost přístupu do knihovny v pěti různých 
městských částech je praktická pro čtenářskou ve-
řejnost, ale obtížnější pro organizaci, pokud chce 
udržet vysokou kvalitu služeb ve všech pobočkách. 
Problémem je nevyhovující prostředí, nedostateč-
né skladovací kapacity nebo obtížná modernizace 
vzdálenějších pracovišť. Proto se v době vznikají-
cího projektu městské knihovny uvažovalo i o bu-
doucím vývoji – o centralizaci knihovních služeb. 
Nápadů bylo několik, ale hledání objektu vhodného 
k přestěhování knihovny, včetně sloučení několika 
oddělení, se protáhlo. Nakonec byly vybrány dlou-
hodobě opuštěné nebytové prostory ve vlastnictví 
statutárního města Kladno, opět na náměstí Sítná, 
velmi dobře přístupné, s dobrou dopravní obsluž-
ností. 

Rekonstrukce nebytových prostor se uskutečnila 
v rámci projektu ROP Střední Čechy. Celkové vý-
daje projektu činily přibližně 28,5 mil. Kč, z toho  
4,6 mil. Kč byly prostředky z rozpočtu města Kladna. 
Na přestavbě se pracovalo od září 2013 do ledna 
2014. Tak trochu šibeniční termín výstavby v tech-
nicky problémovém prostoru kladl velké nároky na 
práci všech zúčastněných, ale v dubnu 2014 jsme 
mohli slavnostně otevřít. 
Knihovna jako veřejný prostor funguje výborně. 
Bezbariérový přístup, dostatečné sociální zázemí 
i klidové čtenářské zóny a technické vybavení na vy-
soké úrovni jsou ve srovnání s minulostí její silnou 
devizou. Kapacitní možnosti pro 170 000 knižních 
dokumentů dávají knihovně navíc do budoucna vel-
ký prostor k dalšímu rozvoji knihovního fondu. 
Všem našim kolegyním a kolegům bychom ze srdce 
přáli totéž. 
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STŘEDOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
V KLADNĚ 

Gen. Klapálka 1641 
272 01 Kladno 
tel.: 312 813 111 
e-mail: library@svkkl.cz
https://www.svkkl.cz/
ředitel knihovny: Ing. Tomáš Ondrášek  

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 68 860 
 • počet čtenářů: 5 737  
 • počet knihovních jednotek: 959 044  
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 41 

Knihovna v Kladně vznikla v roce 1897 jako spol-
ková s názvem Lidová knihovna na Kladně a po 
dobu svého působení několikrát změnila své síd-
lo a zřizovatele. V roce 1954 přesídlila do budovy 
bývalého Okresního domu postaveného v letech 
1909–1910 podle projektu architektů J. Maříka a 
K. Šidlíka. Roku 1940 bylo vytvořeno regionální 
oddělení, v němž byly shromažďovány knihy kla-
denských autorů, publikace o Kladně a knihy na 
Kladně vydané nebo vytištěné, v roce 1952 byla 
knihovna pověřena funkcí okresní knihovny, roku 
1960 pak krajskou metodickou působností. Od 
roku 2001 je jejím zřizovatelem Středočeský kraj. 

Od roku 1993 knihovna vydává celostátní časo-
pis Čtenář: měsíčník pro knihovny, tištěný časopis  
s dlouholetou tradicí. Naše vydavatelská činnost je 
však bohatší, v roce 2017 byl například vydán sbor-

ník ke 120. výročí vzniku knihovny: Středočeská vě-
decká knihovna trojím pohledem. 
Knihovna je plně automatizovaná, automatizovaný 
výpůjční systém Advanced Rapid Library je v pro-
vozu od roku 1997. Pravidelně dochází k úpravám 
a rekonstrukcím prostor knihovny. Rozsáhlá rekon-
strukce, která nabídla nové příjemné prostředí a 
rozšířila prostory pro uživatele knihovny, proběhla 
v letech 2005–2006.  

Knihovna pro každého 

Jsme univerzální veřejnou knihovnou s krajskými 
funkcemi, zajišťujeme knihovnické a informační 
služby pro jednotlivce i další cílové skupiny, pro je-
jich vzdělávání nebo využití volného času. Návštěv-
níci naší knihovny mohou využít studovnu časopisů 
a knih, pracovat s internetem, vyhledávat knihy a 
CD ve volném výběru nebo použít k objednání do-
kumentů elektronický katalog. Registrovaným uži-
vatelem knihovny se může stát každý zájemce starší 
šesti let. Prostřednictvím meziknihovních služeb 
jsme schopni obstarat i dokumenty z jiných kniho-
ven, v daleko větší míře však půjčujeme naše doku-
menty knihovnám v celé republice. 
Pro základní a střední školy připravujeme lekce in-
formačního vzdělávání, ve kterých se zaměřujeme 
nejen na knihovnická témata. Pro studenty, ale i ši-
rokou veřejnost nabízíme exkurze v knihovně, sez- 
namování s databázemi a vyhledávání v nich, kurzy 
trénování paměti i Virtuální Univerzitu 3. věku. 

mailto:library@svkkl.cz
https://www.svkkl.cz
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Náš fond 

Doplňujeme a uchováváme odbornou literaturu, 
beletrii, literaturu pro děti a mládež, noviny, časo-
pisy a sborníky, normy, mapy, hudebniny, CD, DVD, 
magnetofonové kazety, gramodesky, videokazety, 
audioknihy, e-knihy, deskové hry, půjčujeme čtečky 
elektronických knih, zvukové knihy pro slabozraké a 
nevidomé. 
V knihovním fondu však můžete najít nejen zají-
mavé dokumenty, ale i celé soubory, které mají své 
příběhy – například soubor exilové literatury, který 
v polovině 90. let minulého století daroval kladen-
ský rodák Miloš Halouzka (1922–2006), jenž v roce 
1949 emigroval z Československa a od roku 1951 žil 
ve Spojených státech amerických. V souboru jsou 
obsaženy knihy Jana Čepa, Josefa Škvoreckého, Pro-
kopa Drtiny, Jiřího Hájka, Zdeňka Kalisty, Antonína J. 
Liehma, Ferdinanda Peroutky, Milana Kundery, Bo-
humila Hrabala, paměti českých hereček Lídy Baa- 
rové a Adiny Mandlové. Knihovna uchovává knihy 
jako svědectví doby, proto jsou k dispozici pouze 
prezenčně v prostorách knihovny. Čtenáři si mohou 
půjčit nová vydání těchto knih. 
Zajímavou součástí fondu knihovny je tzv. Šnajdro-
va knihovna, která obsahuje kolem 1 740 titulů knih 
z rodinné knihovny kladenského tiskaře a naklada-
tele Jaroslava Šnajdra (1872–1941), kterou knihov-
ně v roce 2014 věnovala jeho vnučka Mgr. Evže-
nie Šnajdrová. 
Poskytujeme přístup k domácím i zahraničním elek-
tronickým informačním zdrojům a vytváříme vlastní 
databáze s bibliografickými a faktografickými infor-
macemi zaměřenými na Středočeský kraj. 

Knihovna se specializuje na regionální informace. 
Shromažďuje a uchovává regionální literaturu, bu-
duje databázi regionálních osobností a památek, 
připomíná významné osobnosti v měsíčním kalen-
dáriu, spolupracuje s kulturními a vzdělávacími in-
stitucemi kraje.  
Od roku 2015, kdy bylo v knihovně zřízeno digita-
lizační pracoviště Středočeského kraje, poskytuje-
me digitalizační služby nejen v rámci knihovny, ale 
i dalším paměťovým institucím v kraji. Digitální ko-
pie dokumentů z našeho fondu jsou přístupné v di-
gitální knihovně v systému Kramerius. 

Kulturní akce 

Podařilo se nám rozšířit počet kulturních a vzděláva-
cích akcí knihovny, které jsou pořádány pro širokou 
veřejnost – výstavy, přednášky cestovatelské, regio-
nální i historické, besedy, autorská čtení, koncerty a 
kurzy. Jednou z nejnavštěvovanějších akcí knihovny 
je od roku 2006 Den Středočeského kraje, který se 
koná 28. 10., pokaždé v duchu zajímavého tématu. 
V prostorách knihovny se odehrály již i svatby, natá-
čení filmu či televizního pořadu. 

Mezinárodní spolupráce 

Knihovna od roku 2008 spolupracuje se zahra-
ničními knihovnami: s Wojewódzkou Bibliotekou 
Publicznou im. Emanuela Smołki w Opolu v Pol-
sku a Zemským knihovnickým centrem Porýní-
Falc v Koblenzi, resp. Bibliothekscentrem Koblenz 
v SRN. Spolupráce s oběma knihovnami se začala 
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každoročně naplňovat nejen organizací vzájem-
ných návštěv, ale i formou výměny knih, sdílením 
informací, znalostí, odborných postupů a v nepos- 
lední řadě i přípravou a organizováním odborných 
a kulturních programů pro potřeby knihoven i pro 
veřejnost. V dubnu 2018 prezentovala SVK v Klad-
ně v Opole výstavu Via Hrabal o známém českém 
spisovateli, v září se pracovníci knihovny zúčastnili 
konference Landeskundliches Kolloquium v Koblen-
zi s příspěvkem na téma digitalizace v SVK v Kladně. 
V září roku 2018 se také začala formovat nová spolu-
práce s knihovnami v Itálii. Navštívili jsme knihovny 
a obecní úřady v regionu Marche – knihovnu Biblio-
teca Civica – Romolo Spezioli ve Fermu a knihovny 
v Porto San Giorgio a Altidoně. 

Těšíme se… 

Jen malá část dokumentů je uživatelům k dispozici 
ve volném výběru a v příručních knihovnách, dal-
ší část je uložena ve skladech v budově knihovny 
nebo v rámci areálu knihovny. Největší část fondu 
se nachází v šesti externích skladech. V souvislosti 
s řešením prostorového uspořádání fondu a pře-
tížeností stávajících skladů byl v závěru roku 2015 
schválen usnesením Rady kraje projektový záměr 
s názvem Centrální depozitář – zajištění efektiv-
ní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fon-
du SVK v Kladně, p. o. Na tento projekt navazuje 
projektový záměr rekonstrukce prostor v budově 
knihovny po přestěhování dokumentů do depozi-
táře, instalace osobního výtahu a rozšíření prostor 
pro veřejnost. 
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KNIHOVNA MĚSTYSE KNĚŽEVES

Václavské náměstí 124
270 01 Kněževes
tel: 313 582 206
e-mail: knezeves@knezevesko.cz 
http://www.mestys-knezeves.cz/knihovna/
knihovnice: Helena Kuklíková

Statistické údaje (rok 2018)  
 • počet obyvatel obce: 994 
 • počet čtenářů: 94 
 • počet knihovních jednotek: 22 206 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 20 

Naše knihovna byla založena v roce 1870 a její pro-
voz nebyl nikdy přerušen. Několikrát se stěhova-
la do různých prostor a až v 90. letech byla trvale 
umístěna v menším domku uprostřed obce, kde je 
i bezbariérový přístup. Výpůjční dny jsou pondě-
lí, středa, čtvrtek a zbylé dva dny jsou určeny pro 
běžnou agendu knihovnice.  

Protože do naší knihovny dochází také mnoho pře-
spolních čtenářů, mohou si vypůjčit knihy i mimo 
úřední hodiny. Po telefonické domluvě knihovnice 
donese knihy až domů lidem nemocným nebo tě-
lesně znevýhodněným. 
Fond knihovny tvoří 22 206 svazků, které jsou  
z velké části umístěny ve volném výběru. Několikrát 
do roka nás knihami zásobuje pověřená knihovna 
v Kladně. Máme dětský koutek, kde si mohou děti 
hrát nebo malovat. V zimních měsících nabízíme 
návštěvníkům čaj a kávu. 

Jednou týdně dochází do knihovny ženy, které mi-
lují ruční práce. Tento kroužek se jmenuje Šikulky. 
Pleteme, háčkujeme – a hlavně vypneme hlavu od 
všedních starostí. Zázemí tady má i Klub zdravotně 
postižených Kněževes. 
Knihovna spolupracuje s MŠ a ZŠ v Kněževsi. Kni-
hy, které dětem vybíráme a čteme, jsou hlavně od 
starších českých autorů, kteří pomalu upadají v za-
pomnění. V červnu pravidelně pořádáme Pasová-
ní na čtenáře, které je mezi dětmi velmi oblíbené. 
Knihovna zajišťuje také besedy či výstavy a do bu-
doucna chce v těchto akcích pokračovat. 

mailto:knezeves@knezevesko.cz
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KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM A 
KNIHOVNA KNĚŽMOST

Na Rynku 218
294 02 Kněžmost
tel: 326 784 244
e-mail: knihovna@knezmost.cz
https://www.knezmost.cz/cs/knihovna/
vedoucí knihovny: Ivana Cenefelsová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 2 069 
 • počet čtenářů: 559 
 • počet knihovních jednotek: 10 411                                                      
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 32 

Obecní knihovna Kněžmost je velká cestovatelka. 
Jako profesionální knihovna vznikla v roce 1980 
pod názvem Středisková knihovna Kněžmost. Teh-
dy měla své domovské místo v malém domečku 
po bývalé mateřské škole, přidruženo k ní bylo 
sedm knihoven.  

Po roce 1989 došlo k určitým změnám a v našem 
střediskovém obvodu zůstaly čtyři knihovny. Přišel 
rok 1991 a s ním i další stěhování do bytu správ-
ce mateřské školy. Zlomem byl rok 1996, kdy byla 
knihovna převedena do správy Obecního úřadu 
v Kněžmostě. O dva roky později přišlo další stěho-
vání knihovny, tentokrát do místní základní školy. 
Vypadalo to, že knihovna je zkušená cestovatelka a 
že dosáhnutím plnoletosti se už usadí. V roce 2000 

byl v knihovně zahájen provoz internetu pro veřej-
nost, o dva roky později přichází knihovna o dvě po-
bočky, zbyly jen dvě.   

 Od slečny po zralou dámu 

V roce 2006 zavádí knihovna systém Clavius v zá-
kladní verzi. Jak šel čas a slečna knihovna stále 
vyspívala, došlo v roce 2009 k zásadní změně. Ve-
doucí knihovnice odchází do starobního důchodu 
a přenechává tu mladou ženu, která si vedla velmi 
dobře, a za to jí patří velké díky.  Nová „mamina“ 
si oťukává její dovednosti a stávají se na další ces-
tě dobrými partnery. Začínáme opět stěhováním… 
Z důvodu velkého nárůstu žáků základní školy musí-
me mladou dámu přestěhovat – tentokrát do Domu 
s pečovatelskou službou. Ne že by bylo již na čase, 
ale jiné prostory zkrátka nejsou k dispozici. S oby-
vateli se obě dámy hned spřátelí a zdá se, že i v tak 
malých prostorech bude moci knihovna dobře fun-
govat. Pod svými křídly ochraňuje již jen jednu po-
bočku a spoustu nápadů… 

mailto:knihovna@knezmost.cz
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Letí to, letí, deset let uplynulo a naše knihovna je 
dáma středních let, ale může se pochlubit další-
mi změnami. Vznikl Klub seniorů, který čítá přes 
osmdesát členů a je pro něj připraven celoroční 
program včetně VU3V, seniorských dílen, výletů 
s hůlkami, plavání a spousty jiných aktivit. Dále 
Klub mladých diváků, který sdružuje ty nejmenší 
čtenáře, COOL Day – výjimečný čtenářský den pro 
náctileté nejen v naší knihovně, ale i mimo její zdi. 
Připravujeme celoroční projekty pro ZŠ a MŠ, kdy 
se knihovna snaží hravou a vzdělávací formou se-
známit děti nejen s obsahy knih a orientací v kni-
hovním fondu, ale pořádá pro ně zábavné, výtvarné 
dílny, celoroční projekty na podporu kultury čtení, 
zapojuje děti do projektů vzdělávacích. Tvoříme si 
vlastní motivační projekty, pravidelně pasujeme 
nejmladší děti na čtenáře, pořádáme klubová au-
torská čtení. 

Pod svá křídla dostala knihovna také provoz In-
formačního střediska, s čímž jí vznikly i další po-
vinnosti. Nezbytné bylo založení webových stránek 
knihovny a Informačního centra. Byl zřízen také 
facebookový profil, který se velmi osvědčil. V roce 
2016 získala knihovna statut Kulturně vzděláva-
cí centrum a knihovna – KVCK Kněžmost. S nový-
mi nápady, nárůstem obyvatel a podporou vedení 
obce čítá 559 čtenářů, 10 411 knihovních jednotek 
a svým klientům se věnuje 32 hodin týdně.  
A naše budoucnost? V dohledné době se budeme 
stěhovat, tentokrát má být tím – věřme –posled-
ním místem, kde bude knihovna sdružovat všechny 
věkové skupiny jako centrum pohody, vzdělávání a 
kultury, kněžmostský rynek. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN

Husova 69
280 02 Kolín
tel.: 321 720 160
e-mail: knihovna@knihovnakolin.cz
https://www.knihovnakolin.cz
ředitel knihovny: Mgr. Pavel Kárník

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 30 225 
 • počet čtenářů: 3 646 
 • počet knihovních jednotek: 107 914 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 55 

Knihovna v Kolíně byla otevřena 9. března 1873. 
Původně se jednalo o spolkovou knihovnu Řemesl- 
nické besedy, při které byla v roce 1896 otevřena 
čítárna pro veřejnost. Na základě vydání prvního 
knihovního zákona odkoupilo knihovnu za 32 000 
Kč město a slavnostně ji otevřelo v nově adaptova-
né budově 10. prosince 1927. Při této příležitosti 
zaimprovizoval básník Jiří Mahen (taktéž předseda 
Spolku veřejných obecních knihovníků):  

Kolíne, Kolíne,  
stojíš v pěkné rovině,  
jak se to tam hezky sedí  
při pivě a při víně.  
Jaká radost bezslovná,  
jaká slavná knihovna.  
Ježíšmarjá, kdopak se teď  
Kolíňákům vyrovná? 

Městská knihovna v Kolíně se stala jednou z největ-
ších a nejlépe vybavených knihoven středních měst 
v ČSR. Koncem roku 1936 se musela ze stávající bu-
dovy vystěhovat a jako provizorní náhradu dostala 
podstatně menší prostory v prvním patře Občanské 
záložny na rohu Kouřimské ulice. K 1. květnu 1946 
se ředitelem knihovny stal Jaroslav Janík, který jím 
zůstal do roku 1956, kdy byl z politických důvodů 
odvolán. Rok 1948 přinesl knihovně nové umístění 
– prostory po bývalé Živnostenské bance v Huso-
vě ulici, kde působí dodnes. Půjčovat se zde začalo 
14. dubna 1949. Výnosem Ministerstva informací a 
osvěty z 21. prosince 1950 se kolínská knihovna sta-
la knihovnou okresní. 

S knihovnou i za draky 

Dlouhodobější činnost při okresní knihovně rozví-
jel Kroužek přátel českého jazyka a umění. V roce 
1975 byla otevřena pobočka pro děti na kolínském 
sídlišti, od roku 2006 zde funguje také pobočka pro 
dospělé. V současné době je otevřena ještě poboč-
ka ve Štítarech. Od roku 2000 spadá pod knihovnu 
také Informační centrum včetně židovské synago-
gy a Práchovny – pozdně gotické věže z 1. poloviny 
15. století. Ta byla v roce 2006 zpřístupněna veřej-
nosti jako vyhlídka.  
V roce 1992 se v knihovně objevily první počítače, 
v současné době je knihovna plně automatizovaná. 
Do povědomí ostatních knihoven jsme se zapsali 
uspořádáním knihovnického happeningu ke 140. 
výročí vzniku knihovny v roce 2013. 
Knihovna poskytuje veškeré knihovnické a infor-
mační služby. Senioři oceňují zejména rozvoz knih, 
veřejností velmi ceněné je i poskytování informa-
cí z dlouhodobě budovaného regionálního fondu. 
Hojně využívaná je meziknihovní výpůjční služba a 
dětští čtenáři si zvykají na to, že v knihovně si ne-
musí jen půjčit knihu, ale že zde mohou také pří-
jemně strávit volné odpoledne.  

mailto:knihovna@knihovnakolin.cz
https://www.knihovnakolin.cz
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Knihovna pořádá velké množství akcí a připojuje 
se k celorepublikovým aktivitám: Březen – měsíc 
čtenářů včetně vyhlášení Čtenáře roku, Noc s An-
dersenem, Týden knihoven, Knížka pro prvňáčka, 
Den pro dětskou knihu. K úspěšným a pravidelně se 
opakujícím akcím patří zejména slavnostní pasová-
ní posledních ročníků MŠ a také prvňáčků na čtená-
ře, putování po zajímavostech v okolí, tvoření pro 
děti i seniory, výprodej knih, Putování s kolínskými 
dráčky, velikonoční a vánoční kulinářské přehlídky, 
oslava Halloweenu a další. Knihovna vydala i vlastní 
omalovánky a pexeso s motivem kolínských dráčků.  

 „Žili tu s námi“  

Knihovna spolupracuje se všemi mateřskými, zá-
kladními i středními školami ve městě a pořádá pro 
ně lekce informačního vzdělávání či programy „na 
klíč“ podle zájmu škol. Pro veřejnost připravuje pra-
videlně výstavy a podvečerní přednášky. Každý rok 
vyhlašujeme fotografickou, výtvarnou a literární 
soutěž. Velký úspěch zaznamenala kolínská Univer-
zita volného času (letos již 4. ročník) a také virtuální 
U3V (letos 2. ročník).  

Kolínská synagoga (spadající pod knihovnu) je nej-
větší synagogou postavenou u nás do 18. století a 
mimo Prahu se jedná o nejstarší a nejcennější pa-
mátku svého druhu v Čechách. Zadní část budovy 
zasahuje na parkán raně gotické městské hradby, 
na kterém byl v roce 2012 založen Vinohrad souz-
nění. Od roku 2010 byla na jižní galerii otevřena 
stálá výstava „Žili tu s námi“ o historii židovského 
obyvatelstva v Kolíně. V synagoze se kromě dalších 
výstav pořádají cykly odborných přednášek. Na ži-
dovské tematice spolupracujeme i s místními ško-
lami a daří se nám pomalu vracet do povědomí 
kolínských obyvatel informace o kolínské židovské 
komunitě. 
Těšíme se na novou budovu knihovny, která začíná 
získávat konkrétnější obrysy. V novém prostředí by-
chom své služby pro čtenáře mohli ještě rozšířit a 
vylepšit.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOSMONOSY

Debřská 223
293 06 Kosmonosy
tel.: 326 719 081
e-mail: knihovna@oukosmonosy.cz
https://www.kosmonosy.cz/category/knihovna/
knihovnice: Martina Melmuková

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 4 295 
 • počet čtenářů: 265 
 • počet knihovních jednotek: 12 485 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 16 

Kosmonoská knihovna byla založena v roce 1957. 
Své první sídlo našla v horním patře budovy sta-
ré fary, kde fungovala až do roku 1970. Počátkem  
70. let, to už byla pobočkou Okresní knihovny 
v Mladé Boleslavi, došlo k jejímu přesunutí do pří-
zemí a rozdělení na dvě oddělení – pro děti a pro 
dospělé. Zároveň byla zařízena novým nábytkem. 
V roce 1997 přešla fara do majetku města, knihov-
na zde zůstala a její sídlo tu bylo až do roku 2003.  

Následně, po téměř padesáti letech, došlo k pře-
stěhování knihovny. V tu dobu s fondem, který čítal 
deset a půl tisíce svazků. Knihovna našla nové pů-
sobiště v budově bývalé základní školy na náměstí  
v ulici Debřská čp. 223. V tomto domě sídlí společ-
ně s poštou, městskou policí a městským úřadem 
do dnešní doby. Více než 12 000 knihovních jedno-
tek je umístěno ve dvou odděleních.  

Zvelebujeme společně  

Knihovna nedisponuje příliš velkým prostorem, o to 
víc ale působí útulně a přátelsky. Určitě k tomu při-
spěla větší rekonstrukce v roce 2013. Tehdy došlo 
nejen k výměně všech regálových polic, ale i pod-
lahových krytin v celém prostoru knihovny. S vylep-
šováním interiéru se během roku pokračovalo dál 
v rámci projektu Extra třída. Tento projekt ve spolu-
práci se Základní školou Kosmonosy pomohl vyladit 
vzhled knihovny, především dětského oddělení, do 
finální podoby.  
Celá knihovna se dočkala nové výmalby, pořízen byl 
nový stůl a židle do oddělení pro dospělé, barevný 
stoleček a židle pro děti – a jako třešinku na dortu 
žákyně vyšších ročníků vyzdobily stěny vlastnoruč-
ně malovanými dětskými obrázky… Z tohoto pro-
jektu byla pořízena i nová tiskárna nebo například 
obalový materiál na knihy. Nejcennější na tom všem 
byla účast samotných dětí (a jejich rodičů), kterým 
stálo za to obětovat jeden volný víkend a podílet se 
na zvelebování prostor, kde tráví čas nejen oni, ale i 
jejich spolužáci a další členové rodiny.  

Ani v létě nezahálíme 

Knihovnu v rámci propagace čtení a knih pravidel-
ně navštěvují nejen žáci z místní základní školy, ale 
i děti ze školy mateřské. Důraz je kladen především 
na děti nejmenší – žáčky od prvních tříd. Ti se stá-
vají našimi oficiálními čtenáři při slavnostní akci Pa-
sování na rytíře čtenářského řádu. Tato významná 
událost probíhá již tradičně před začátkem prázd-
nin v krásném zrcadlovém sále na místním zámku 
(sídlo ZŠ), kde se pořádají i další významné kulturní 
akce a svatby.  

mailto:knihovna@oukosmonosy.cz
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Ovšem ani o prázdninách se čtenáři nezahálíme. 
Pravidelné jsou totiž fotografické soutěže s námě-
tem „čtení o prázdninách“. Při nich se snažíme uká-
zat nejen dětem, ale i dospělákům, že kniha je tím 
nejlepším společníkem ať už k babičce na zahradu, 
nebo na pláž k moři. Pilně se fotí nejen děti, ale 
samozřejmě i paní učitelka a paní knihovnice. Vý-
sledkem je vždy pěkná nástěnka, kterou vystavuje-
me na náměstí, aby mohla inspirovat všechny ko-
lemjdoucí. Děti z mateřských školek nám například 
vyrábí záložky do knížek, které si pak nejen dospělí 
čtenáři odnáší domů. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KRALUPY NAD  
VLTAVOU 

Jodlova 111 
278 01 Kralupy nad Vltavou 
tel.: 315 727 852 
e-mail: vedouci@knihovnakralupy.cz 
http://www.knihovnakralupy.cz
vedoucí knihovny: Šárka Pánková

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 17 231 
 • počet čtenářů: 2 473 
 • počet knihovních jednotek: 52 380 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 38,5 

Městská knihovna se nachází v jedné z nejstarších 
budov v centru města. Historie knihovny sahá až 
do roku 1880, kdy byla v Kralupech nad Vltavou 
založena Řemeslnicko-čtenářská beseda. U jejího 
zrodu stál Antonín Boruta, dědeček Jaroslava Sei-
ferta.  

Rozvoj knihovny poznamenalo několik událostí, 
mezi které patří především bombardování Kralup 
22. března 1945, kdy byly dvě její budovy zasaženy 
americkými bombami a zcela zničeny. Druhá katas- 
trofa knihovnu potkala při povodni v roce 1947. 
Další povodeň knihovnu ve velké míře zasáhla  
v roce 2002. Tato událost omezila chod knihovny 
a zpomalila zavedení automatizovaného knihovní-
ho systému Clavius, který knihovna začala používat  
v roce 2006.  

Pro všechny generace 

V dětském oddělení probíhá již od roku 2005 Noc 
s Andersenem, knihovna vyhlašuje výtvarné a li-
terární soutěže pro děti, školami velmi oblíbené je 
pasování prvňáčků na čtenáře v rámci projektu Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Knihovna se za-
pojuje i do dalších celorepublikových akcí, v roce 
2015 se připojila k projektu Kniha do vlaku. 
Ve studovně knihovny probíhají přednášky a bese-
dy pro dospělé čtenáře. V minulosti nás navštívil 
například Vlastimil Vondruška, Arnošt Vašíček nebo 
Hana Hindráková, značný ohlas mají u návštěvníků 
cestovatelské přednášky. Velmi oblíbený byl také 
bazar učebnic, který jsme pro studenty středních 
škol připravovali několik let.  
Některé akce pořádáme ve spolupráci s dalšími 
kralupskými organizacemi. Patří mezi ně například 
Městské muzeum, Dům dětí a mládeže nebo Ekolo-
gické centrum. Velice dobrá a přínosná je spoluprá-
ce se základními školami, pro které pořádáme lekce 
bibliograficko-informační výuky, exkurze a setkání 
se spisovateli. Samozřejmě nezapomínáme na děti 
z mateřských škol. 

mailto:vedouci@knihovnakralupy.cz
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V září roku 2018, po dvanácti letech užívání Clavia, 
přešla knihovna na moderní knihovní systém Tritius 
a nabídla čtenářům nový webový katalog. Věříme, 
že je ocení všichni čtenáři, především pro přehled-
nost uživatelského konta, že využijí možnost snad-
ného hledání nebo třeba sdílení informací o knihách 
na sociálních sítích. V současné době je knihovna 
také místem virtuální výuky pro seniory, kterou 
pořádá Univerzita třetího věku ČZU.  
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OBECNÍ KNIHOVNA KRHANICE

OÚ Krhanice 46
257 24 Krhanice
tel.: 737 862 254
e-mail: knihovna.oukrhanice@seznam.cz
https://www.obeckrhanice.cz/obecni-knihovna
knihovnice: Jindřiška Dubová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 1 034 
 • počet čtenářů: 126 
 • počet knihovních jednotek: 5 318 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 15,5 

Obecní knihovna Krhanice se nachází v prvním 
patře obecního úřadu. Tato budova dříve slouži-
la jako obecní škola, postavena byla v roce 1879. 
Když pro zajímavost nahlédneme do obecní kro-
niky, zjistíme, že například v roce 1930 bylo v „Li-
dové knihovně“ k dispozici 700 knih, 343 jich bylo 
vypůjčeno a zapsáno bylo 34 čtenářů. 

V knihovně se během let vystřídalo několik knihov-
níků a knihovna se několikrát stěhovala – do jiné 
budovy nebo jen jiných místností, proběhla nová 
evidence a přebalování knih. Také současná míst-
nost knihovny prošla postupně rekonstrukcí (vý-
měna podlahy, vymalování, výměna oken, nové 
žaluzie, topení) a byla nově vybavena. Proběhla 
kompletní výměna všech knihovních regálů, pořídi-
li jsme dva velké stoly a řadu židlí pro různé akce, 

tvoření a hraní společenských stolních her. Již před 
tím byly zakoupeny dva nové počítače pro veřejnost  
k bezplatnému přístupu na internet a tiskárna. 

Informace pro každého 

Po jedné z velkých rekonstrukcí knihovny proběhlo 
její slavnostní otevření za účasti občanů, doprová-
zené vystoupením hudebníků s klasickou hudbou a 
kratší ukázkou tvorby regionálního spisovatele. Z ji-
ných akcí pro veřejnost zde proběhl například večer 
s místní hudební a pěveckou skupinou. V knihov-
ně je nyní přívětivé a moderní prostředí pro naše 
čtenáře. Za účelem podpory čtenářství rozhodlo 
obecní zastupitelstvo, že od roku 2011 nebudou 
čtenáři knihovny platit pravidelný roční poplatek, 
půjčování knih a časopisů je od té doby zdarma. 

mailto:knihovna.oukrhanice@seznam.cz
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Jedenkrát do roka jsou zakoupeny nové knihy z roz-
počtu obce, odebíráme čtyři periodika, z toho dvě 
pro děti a dvě pro dospělé. Přibližně čtyřikrát do 
roka využíváme nabídku vyřazených knih od Měst-
ské knihovny v Praze z jejího skladu v Jenči. Kromě 
půjčování knih a časopisů jsou v knihovně pro ob-
čany k dispozici různé informační materiály týkající 
se kultury v regionu (prospekty muzeí, výstav, diva-
del, přednášek atd.). Dále také dostáváme e-maily 
od okolních informačních center, týkající se zajíma-
vých akcí v našem okolí (koncerty, výlety, výstavy, 
kurzy, sportovní akce ad.) – tyto informace jsou 
poté umístěny na nástěnkách k nahlédnutí všem 
návštěvníkům knihovny. 

Oblíbené akce 

Knihovna se pravidelně zapojuje do celorepubliko-
vé akce Noc s Andersenem, kterou pořádá spolu 
s obecním úřadem. Během celého roku připravuje-
me naučné i kulturní akce pro děti z místní základní 
školy, školní družiny i mateřské školy, s nimiž jsme 
navázali velmi dobrou spolupráci. Oblíbené jsou na-
příklad akce k Velikonocům a Vánocům pro mateř-
skou školu a družinu. Pro žáky základní školy jsou 
pořádány exkurze do knihovny a různé tematické 
pořady, například o spisovatelích, básnících, k růz-
ným výročím, prohlídka kroniky s vyprávěním  
o historii obce… Školní družina mívá před prázdni-
nami každý rok také svoji speciální akci s přespáním 
ve škole – Noc budoucnosti, Čarodějnická noc, Pi-
rátská noc…, v jejímž rámci přijdou děti do knihov-
ny, kde je pro ně připraven zábavný tematický pro-
gram s výzdobou knihovny k vybranému námětu. 
Do budoucna je stále co vylepšovat: plánujeme na-
příklad nové osvětlení knihovny či umístění jedné či 
dvou knihobudek v naší obci, do kterých budou ob-
čané moct dávat knihy, které již nechtějí, a naopak 
si vzít jiné. Také se těšíme na nové čtenáře, kteří se 
mohou objevit díky další výstavbě v obci a jistě si 
najdou cestu do naší knihovny. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA

Husova 145
284 01 Kutná Hora
tel.: 327 512 079
e-mail: info@knihovna-kh.cz
https://www.knihovna-kh.cz
ředitelka knihovny: Mgr. Gabriela Jarkulišová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 20 194 
 • počet čtenářů: 3 729 
 • počet knihovních jednotek: 91 808 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 49 

Městská knihovna Kutná Hora byla založena  
23. června 1848. Cesta k jejímu otevření nebyla 
snadná. Předcházelo mu více než desetiletí snah 
mnoha významných kutnohorských osobností. 
K osobám pro knihovnu nejdůležitějším patřil 
nepochybně dr. Josef Jaromír Štietka. Dobře si 
uvědomoval význam knihovny pro české národní 
uvědomění a rozvíjení kulturní úrovně nejchud-
ších vrstev obyvatel města a napřel obrovské úsilí 
k jejímu zřízení. Po řadě ostrých sporů, vyčerpáva-
jících jednání se zemským prezidiem i konsistoří 
Královéhradeckou však nakonec kutnohorský ma-
gistrát dle c. k. krajského intimatu (sdělení vyššího 
orgánu nižšímu) č. 8435 zřízení veřejné knihovny 
v Kutné Hoře povolil a v Kutné Hoře byla tak zalo-
žena jedna z nejstarších veřejných knihoven v Če-
chách.  

Knihovna za dobu své existence prošla řadou změn, 
měnila sídlo i zřizovatele. Z městské opatrovny  
v čp. 16 na Dačického náměstí (tehdy se tam říkalo 
na Staroděkanském plácku) se knihovna stěhovala 
do přízemí Kamenného domu, odtud do obecního 
domku na Havlíčkově náměstí, potom do Starých 
reálek, na Hrádek a v roce 1938 do Husovy ulice.  
A tato budova bývalé spořitelny v Husově ulici  
čp. 145 je sídlem hlavní budovy Městské knihovny 
v Kutné Hoře dodnes. 

I v tom, kdo knihovnu zřizoval a platil, docházelo 
v průběhu let ke změnám. Ty byly vyvolány vždy 
především politickým rozhodnutím. V prostředí 
knihovny lze takové rozhodnutí zjednodušeně cha-
rakterizovat jako posun od působnosti čistě městské 
k centralizaci okresního charakteru nazpět k městu. 
A i když je nepochybně důležité, že například v sedm- 
desátých a osmdesátých letech zaměstnávala kut-
nohorská knihovna (tehdy měla ve statutu název 
„Okresní“) vlastně všechny knihovníky okresu Kutná 
Hora (bylo to více než 40 knihovníků z Kutné Hory, 
Čáslavi, Vrdů, Sázavy, Zbraslavic, Uhlířských Janovic, 
Žlebů), byla vždy především knihovnou městskou, 
sloužící kutnohorským obyvatelům. Poslední právní 
změnou prošla v roce 1996 a jejím zřizovatelem se 
od 1. ledna fakticky stává město Kutná Hora.  

knihovna-kh.cz
https://www.knihovna-kh.cz
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Štěstí přeje připraveným 

Je zřejmé, že knihovna, kterou zakládal Josef Jaro-
mír Štietka před 170 lety, plnila trochu jiné funkce 
než dnešní knihovny. V kutnohorské knihovně dě-
láme všechno pro to, aby byla místem moderních 
služeb, místem bezpečným, kultivovaným, bez 
bariér. Stávající prostorové podmínky ale knihov-
nickým službám dlouhodobě nevyhovují. Kromě 
výpůjčních služeb (které obsahově tvoří více než 
60 % naší činnosti) přichází čtenář stále častěji za 
službami informačními, vzdělávacími i kulturními. 
Chceme, aby naše nabídka byla pro čtenáře a uživa-
tele dostupná cenově, fyzicky i virtuálně, aby byla 
kvalitní – od výběru lektorů přes prostor i samot-
nou službu – a příjemná. Pořádáme řadu předná-
šek, besed, organizujeme různé vzdělávací cykly, 
zaměřujeme se na různé cílové skupiny.  

A tomu budova v Husově ulici již nestačí. Chybí 
taprostor pro ukládání knihovního fondu, muse-
li jsme najmout depozitáře a řada knih je tak čte-
náři v danou chvíli nedostupná. Nedisponujeme 
žádným sálem ani sálkem. Pro veškeré vzdělávací 
a kulturní aktivity máme vyhrazeno jediné odpole-
dne v týdnu, kdy je zkrácený provoz, a využíváme 
jediný možný prostor – oddělení pro dospělé čtená-
ře. Před zahájením jakékoliv akce se musí oddělení 
vystěhovat, regály s více než 4 000 knížkami přesu-
nout do jiného oddělení a nanosit vhodný mobiliář 
– židle, stoly atd. Tato situace pochopitelně výrazně 
omezuje kvalitu i počet vzdělávacích akcí.  

Oddělení v prvním patře budovy jsou dostupná 
pouze po schodišti, pro maminky s malými dětmi či 
seniory je to mnohdy složitá situace. Budova nedis-
ponuje volným prostorem, kam by mohly být na-
příklad odstaveny kočárky. Umístění v centru města 
je výhodou pouze zdánlivou, pro většinu našich čte-
nářů je parkování složitý problém. Do budovy v Hu-
sově ulici se také již nevejde zázemí pro kolegyně 
z oddělení metodické pomoci knihovnám regionu a 
najímáme pro ně tedy jiné prostory.  
Přesun knihovny do větších a vhodnějších prostor 
připravovalo vedení knihovny spolu se zřizovatelem 
řadu let. Prověřovaly se možné návrhy a bylo vy-
pracováno několik studií. A právě v letošním roce, 
kdy knihovna vstoupila do 170. roku své existen-
ce, se našlo řešení. Zúročila se několikaletá práce 
a důkladná příprava podkladů pro využití objektu 
bývalé základní školy Na Náměti. Projekt s názvem 
„Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského 
v Kutné Hoře“ získal maximální možnou podporu 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integro-
vaném regionálním operačním programu. Městská 
knihovna Kutná Hora využila výzvy IROP č. 52 „Re-
vitalizace vybraných památek II.“ a po obdržení roz-
hodnutí o přidělení dotace zahájila v letošním roce 
ve shodě s rozhodnutím města Kutná Hora realizaci 
projektu.  

Knihovna v novém 

Díky komplexní rekonstrukci chátrajícího, dlouho-
době nevyužívaného objektu školy získá Kutná Hora 
nové prostory pro realizaci všech aktivit, které mo-
derní knihovna může nabídnout. Budou to výpůjční 
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služby, informační služby, referenční služby. Budou 
to vzdělávací aktivity, výstavy, přednášky, seminá-
ře, besedy. Budou to výstavy věnované lokálním 
či aktuálním tématům, expozice, workshopy, spo-
lečenské a kulturní události převážně nekomerční-
ho charakteru. Spektrum služeb Městské knihovny 
v Kutné Hoře bude nepochybně širší, časově mno-
hem lépe rozložené, dostupné uvažovaným cílovým 
skupinám. A jak bude nová knihovna vypadat? 
Zvenku se objekt prakticky nezmění, zachováme 
řemeslně skvěle provedenou fasádu z přelomu  
19. století, rozložení oken i vstup do budovy. Zá-
sadní proměnou bude ale procházet vše uvnitř bu-
dovy.  

Přízemí objektu je připravené jako hlavní vstupní 
a společenský prostor otevřený nejširší veřejnosti. 
Nebude chybět kavárna s čítárnou novin a časopisů 
či víceúčelový sál, který bude mít přímou návaznost 
na vstupní prostory i samostatný vstup z vestibulu. 
Pro školení zaměstnanců, čtenářů a pro ostatní zá-
jemce je vyhrazena učebna vybavená počítačovou 
technikou. Nezbytné na tomto podlaží je také soci-
ální zázemí, bezbariérový vstup a šatny. 
První patro budovy je určeno dospělým uživatelům 
knihovny. Prostor je zamýšlen jako otevřený funkční 
celek s jedním hlavním vstupem. Patří sem indivi-
duální i skupinová studovna, klidová zóna pro čte-
náře, umístění až 90 % knihovních fondů ve volném 
výběru, počítačové stanice, wi-fi, zvuková knihovna 
– zkrátka veškeré, dnes roztříštěné služby pro dos- 
pělé čtenáře. 

Druhé patro bude místem služeb pro mladší i starší 
děti, pro mládež. Zóna určená mládeži bude optic-
ky oddělená, počítá se s volným výběrem beletrie i 
naučné literatury, prostorem pro setkávání, odpoči-
nek a relaxaci, s prezentací literárních a výtvarných 
prací, studiem z fondu knihovny i z vlastních zdrojů, 
s možností připojení vlastní techniky. Prostor umož-
ňuje variabilitu pro individuální i skupinovou čin-
nost dětí, kulturní akce a zahrnuje také hernu pro 
nejmenší děti.  
Třetí patro je určeno provoznímu zázemí, nabízí 
studijní místnosti, denní místnosti pro zaměstnan-
ce, prostory pro jednání. Tato administrativní část 
bude vestavěna do stávajícího krovu. Využito bude 
i podzemní podlaží. Je vyhrazeno pro provozní a 
technické zázemí knihovny a jako prostorová rezer-
va pro depozitář knih.  
Pohyb po budově bude zcela bezkonfliktní i pro 
imobilní občany, samozřejmostí je výtah, parko-
viště, hygienické zázemí. Součástí revitalizace je 
také proměna přilehlé zahrady, která bude veřej-
nosti běžně přístupná a využívaná pro venkovní 
aktivity knihovny. Realizace projektu byla zahájena 
v březnu roku 2018. Pokud bude vše probíhat podle 
plánu, uvítá nová knihovna své čtenáře v roce 2021.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA LYSÁ NAD LABEM

Husovo nám. 23
289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255
e-mail: info@knihovnalysa.cz
https://www.knihovnalysa.cz/
ředitelka knihovny: Jana Bajerová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 9 366 
 • počet čtenářů: 1 672 
 • počet knihovních jednotek: 39 444 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 40 

Knihovna je umístěna v přízemí budovy Městské-
ho úřadu Lysá nad Labem. Svým čtenářům nabízí 
k zapůjčení kromě klasických papírových knih i ča-
sopisy, e-knihy, DVD, audioknihy, společenské hry 
a tematické kufříky. Od roku 2006 je knihovna au-
tomatizovaná, v současné době používá knihovní 
systém Verbis a webový katalog Portaro. 

Pro veřejnost máme otevřeno čtyři dny v týdnu. Za-
vírací den využíváme pro aktivity, které by v našich 
prostorách nešly skloubit s půjčovním provozem 
knihovny – například vzdělávací programy pro ško-
ly, akce pro seniory či kurzy a přednášky pro širokou 
veřejnost.  

Pro děti…  

V průběhu roku je knihovna hlavním organizátorem 
případně spoluorganizátorem přibližně 300 vzdělá-
vacích či kulturních akcí. Největší podíl mají přede-
vším akce pro školy. Velmi čile knihovna spolupra-
cuje se všemi mateřskými, základními i středními 
školami ve městě. Pro veřejnost pořádá řadu vzdě-
lávacích přednášek, kurzů, výstav a besed. Zapojuje 
se do celorepublikových knihovních aktivit a pro-
jektů: Noc s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, 
Už jsem čtenář, Kniha do vlaku. V průběhu roku pro 
své dětské i dospělé návštěvníky připravuje čtenář-
ské soutěže. 
Pro děti pravidelně pořádá řadu prázdninových do-
poledních programů a kurzů, pro prvňáčky Paso-
vání na čtenáře a pro starší děti Pyžamovou pár-

ty a Klučičí párty, které jsou spojené s přespáním 
v knihovně. Pro studenty pak každý rok připravuje 
taneční kurzy.  

…i pro dospělé 

Dospělým knihovna nabízí například počítačové, ja-
zykové či tvořivé kurzy, přednáškový cyklus Univer-
zity volného času, cestopisné besedy či každoroční 
fotografickou soutěž. Senioři pak hojně využívají ja-
zykové a počítačové kurzy. 
Z kulturních akcí knihovna pravidelně zajišťuje veli-
konoční a vánoční koncert, v rámci celoměstských 
slavností pak organizuje Lyský Montmartre, na 
kterém se představují místní výtvarníci a výtvarné 
školy. Při těchto aktivitách knihovna spolupracuje 
s dalšími kulturními institucemi ve městě. 

mailto:info@knihovnalysa.cz
http://www.knihovnalysa.cz
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Knihovna má na starosti rovněž chod informačního 
centra, spravuje jeho webové stránky a zajišťuje 
komentované prohlídky města a zámeckého parku 
pro turisty. O svých akcích informuje a své uživatele 
oslovuje i přes facebookový profil knihovny. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚLNÍK

Mělnické kulturní centrum, o. p. s. – městská 
knihovna
Husova 40 – 41
276 01 Mělník
tel.: 315 622 783
e-mail: lumpeova@mekuc.cz
https://www.mekuc.cz/knihovna
vedoucí knihovny: Mgr. Hana Lumpeová

Statistické údaje (rok 2018)
 • počet obyvatel obce: 19 077
 • počet čtenářů: 1 435
 • počet knihovních jednotek: 120 690
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 28

Městská knihovna Mělník sídlí již od roku 1980 ve 
vile Karole. V současné době má tři oddělení, kte-
rá slouží čtenářům v hlavní budově vily (oddělení 
pro studující s informačním centrem, oddělení pro 
dospělé a oddělení pro děti). Jako volnočasové ak-
tivity provozuje dílničku pro děti a dílny či různé 
aktivity pro dospělé.  

Během roku 1993 se začalo s automatizovaným 
zpracováváním knih. Pro tento účel byl vybrán kni-
hovní systém LANius. Od roku 2001 používáme sys-
tém Clavius. V roce 2012 se knihovna stala součás-
tí Mělnického kulturního centra, o. p. s., společně 
s Masarykovým kulturním domem, Turistickým in-
formačním centrem a galerií Ve Věži. 

Knihovna pravidelně připravuje a pořádá literár-
ní besedy a další programy pro všechny stupně 
mělnických škol, ale také pro školy z nejbližšího 
okolí. Ve své nabídce i realizaci vychází z požadav-
ků jednotlivých škol. Besedy často navazují přímo 
na téma výuky jednotlivých tříd, kterou doplňují 
a zpestřují. Vzdělávací služby poskytuje knihovna 
také seniorům. V roce 2017 pokračovala knihovna 
v individuálních hodinách výuky práce s počítačem 
a internetem. Proběhly také tvůrčí dílny pro dospě-
lé, o které byl mimořádný zájem. Od roku 2015 se 
konají i další vzdělávací akce – angličtina pro aktivní 
seniory a trénování paměti. 
Svou nabídku programů má i literárně výtvarná 
dílna pro děti. Výtvarné dílničky fungují vždy v pon-
dělí dopoledne pro nejmenší děti pod názvem Pon-
dělky v dílničce a ve středu odpoledne pro děti star-
ší na téma Středy pro tvořivé, kdy je na programu 
také hraní stolních her. Některé výtvarné programy 
jsou i tematicky zaměřené, například ke Dni země, 
Vánoce atd. 
Knihovna se tradičně zapojuje do celostátních akcí 
pro čtenáře knihoven, ale také pro další zájemce, 
aby je nalákala k návštěvě knihovny a propagovala 
svoji činnost. V březnu je to Březen – měsíc čtená-
řů, Noc s Andersenem, dále v květnu Férová snída-
ně nebo v říjnu Týden knihoven. Velký úspěch má i 
každoroční akce Dušičky s Knihomůrou nebo spo-
lupráce s Rytíři mělnickými. 

mailto:lumpeova@mekuc.cz
https://www.mekuc.cz/knihovna
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KNIHOVNA DR. E. BOŘICKÉHO MILÍN

11. května 385
262 31 Milín
tel.: 318 691 414, 737 076 639
e-mail: knihovnamilin@volny.cz
https://www.knihovnamilin.cz
vedoucí knihovny: Dana Reiterová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel: 2 165 
 • počet čtenářů: 374 
 • počet knihovních jednotek: 17 083 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 31 

Velkým úspěchem pro milínskou knihovnu bylo 
získání nového zázemí v prostorách po Obecním 
úřadě v roce 1997. V porevoluční době sílily ko-
merční tlaky a knihovně hrozil zánik (bývalé pro-
story musela z důvodu restituce opustit). Dalším 
mezníkem bylo zavedení automatizovaného vý-
půjčního protokolu v roce 2002, dále pak rozšíře-
ní výpůjčních hodin a s tím spojený vznik dalšího 
pracovního úvazku. V roce 2007 následovalo zpří-
stupnění knihovního fondu na webu.  

Stručná data z historie milínského knihovnictví: 
1882 – založen „Čtenářský spolek Bořický“  
1967 – vznik profesionální knihovny 
1997 – schválen oficiální název knihovny „Knihovna 
Dr. E. Bořického Milín“  
2000 – zpřístupněn internet pro veřejnost 

2011 – stěhování do Centra volnočasových aktivit  
2013 – udělen titul „Knihovna roku 2013“, spuštěny 
samostatné webové stránky knihovny 
2015 – setkání knihovníků z celé republiky 
2017 – zapojení do projektu Bookstart 
2018 – spuštění nových webových stránek obce, je-
jichž správcem a iniciátorem je knihovna  

Důležitým okamžikem pro nás bylo získání grantu 
z EU na vybudování Centra volnočasových akti-
vit (CVA), jehož součástí je právě knihovna. Ta má 
také provoz celého centra na starosti. Zaměstnanci 
knihovny se velkou měrou podíleli na zpracování 
grantu a na následné realizaci. Největším oceněním 
pro nás bylo získání titulu Knihovna roku 2013.  
O dva roky později pak knihovna uspořádala pro 
knihovníky z celé ČR setkání Co venkovské knihovny 
umějí a mohou. Zaměstnanci Centra vytvořili pro-
gram akce a měli vše ve své režii. Ohlas byl velmi 
dobrý. Hostili jsme také další zájezdy – knihovníků 
z Plzně, ze Středočeské vědecké knihovny spolu 
s několika knihovníky z Polska, návštěvy z regionál-
ních knihoven. 
Podařilo se nám postupně zvelebit venkovní pro-
story s příjemným posezením, zbudovat pískoviště 
pro malé děti, pořídit lavičky a jednoduché hrací 
prvky. Máme také obdivovanou skalku a malý zví-
řecí koutek (králíci, morčata, želva), o který pečují 
knihovnice. 

mailto:knihovnamilin@volny.cz
https://www.knihovnamilin.cz
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Co vše může knihovna nabídnout návštěvníkům? 
 • výpůjčky knih a časopisů, včetně meziknihovní 

ooivýpůjční služby, on-line katalog 
 • veřejný internet a wi-fi  
 • kopírování, skenování a laminování  
 • tisk dokumentů z přenosných médií 
 • vyhledávání dopravních spojů 
 • pořádání výstav a přednášek, kulturních a 

ooisporovních akcí 
 • provoz nízkoprahového klubu 
 • tvorbu a distribuci Milínského zpravodaje 
 • prodej pohledů a turistických vizitek 
 • základní regionální informace 

Knihovnu pravidelně navštěvují žáci z 1. stupně ZŠ 
a pod dohledem knihovnice a pedagoga si budují 
čtenářské návyky. V březnu zveme na organizova-
ný program žáky ZŠ i děti z MŠ. Nízkoprahový klub 
navštěvují během roku i děti ze školní družiny. Pro 
žáky 1. tříd připravujeme Pasování čtenářů a v dal-
ším školním roce pro stejnou třídu Spaní v knihov-
ně. 

Nejen knihovna  

V rámci místní akční skupiny (MAS Podbrdsko) jsou 
v létě pořádány příměstské tábory, z nichž některé 
turnusy mají zázemí v budově CVA – knihovna je 
aktivním hostitelem. Budova CVA se stala také pro-
zatímním hostitelem pobočky charity, která bude 
poskytovat pomoc potřebným v Milíně a okolí. Stá-
lé sídlo zde mají různé spolky (mateřské centrum, 
kaktusáři, T. J. Sokol), se kterými knihovna úzce spo-
lupracuje. 

Navštívit u nás můžete různé výstavy: fotografií, 
výtvarného umění, sběratelské (staré knihy), lite-
rární, myslivecké, vánoční a velikonoční, prezenta-
ci starých kronik aj. Pořádáme a spolupořádáme 
mnoho obecních akcích – tradičních i moderních 
(Hromničky, Masopust, Vynášení Morany, Čaroděj-
nice, Pochod broučků, Zahájení adventu), besedy či 
charitativní sbírky (Květinový den, Světluška). Kaž-
doročně se účastníme Týdne knihoven. Uskutečnily 
se i módní přehlídky z dílny místní krejčové. 
Chceme se dále zaměřit na regionální historii. 
Sbíráme vyprávění pamětníků, shromažďujeme 
regionální informace, provádíme hlavní práce na 
přípravě tištěného plánu Milína včetně stručných 
informací z historie a současnosti, připravujeme 
podklady pro tisk pohlednic.  
Jedním z futuristických plánů je vybudování ven-
kovního osvětlení po celé délce zahrady. Zatím po-
čítáme alespoň s větším reflektorem, který by osví-
til venkovní prostranství při pořádání akcí zejména 
v podzimních a zimních měsících. 
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VÍCEÚČELOVÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
MILOVICE

nám. 30. června 508
289 24 Milovice – Mladá
tel.: 325 577 248
e-mail: knihovna.milovice@seznam.cz
https://www.milovice.knihovna.cz
ředitelka knihovny: Mgr. Veronika Brynychová

Statistické údaje (rok 2018)
 • počet obyvatel obce: 10 743
 • počet čtenářů: 1 079
 • počet knihovních jednotek: 32 404
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 49,5

V roce 2012 oslavila Městská knihovna Milovice 
90. narozeniny. Oslava to byla vskutku důstojná, 
nechyběla pamětní kniha z marcipánu s velkou de-
vadesátkou na předních deskách, výstava obrazů 
nymburského malíře Jana Severy či literární před-
náška spisovatele Jana Řehounka. A co teprve ten 
dárek – knihovna získala prostory v nově zrekon-
struované budově radnice.

Všichni měli ještě čerstvě v paměti stěhování, vždyť 
knihy zaplnily 400 velkých přepravek, o šanonech 
a DVD nosičích nemluvě. Ale co, knihovna se roz-
hodně nestěhovala poprvé. Původně byla umístěna  
v budově staré školy, pak sídlila mimo jiné v hostinci 
U Malých (dnešní kulturní dům) nebo v ul. Dukel-
ská s pobočkou v Lesní ulici. Nyní dostala knihovna 
větší prostory, kde na regálech i vybavení převládá 

uklidňující zelená barva symbolizující město Milovi-
ce s bohatstvím lesů v regionu. Jako bonus získala 
možnost pořádat venkovní akce na travnatém Ha-
kenově stadionu, který je umístěn za radnicí.

Nové příležitosti

Nové prostory umožnily rozšířit nejen knihovní 
fond, ale i množství kulturních a vzdělávacích akcí. 
Čas prověřil, které jsou žádané, a v těch knihov-
na – od roku 1993 s názvem Víceúčelové kulturní 
zařízení Milovice – pokračovala i v nových prosto-
rách. Máme na mysli například Dětský den, který  
v průběhu let měnil v závislosti na vzrůstajícím poč- 
tu návštěvníků svou podobu, karneval pro děti, kur-
zy tance a společenské výchovy, besedy pro děti  
z mateřských a základních škol, pasování prvňáčků 
na čtenáře nebo Deskohraní.

Nyní přibyly ještě pravidelné historické, literární 
nebo cestovatelské besedy (mj. s Danem Přibá-
něm, Vlastimilem Vondruškou, Klárou Smolíkovou), 
výstavy v prostorách knihovny či přilehlého atria, 
venkovní aktivity, jako je Pálení čarodějnic, promí-
tání Kinematografu bratří Čadíků nebo výlety pro 

mailto:knihovna.milovice@seznam.cz
https://www.milovice.knihovna.cz
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děti Týden s knihovnou. Od roku 2015 pořádáme 
pro milovické seniory spolu s Provozně ekonomic-
kou fakultou ČZU Virtuální Univerzitu třetího věku 
nebo kurzy anglického jazyka. Pro děti i dospělé 
organizujeme divadelní představení. V roce 2015 
jsme se stali institucionálními členy SKIP, a tím se 
nám otevřely nové možnosti. Týden knihoven, Noc 
s Andersenem, Knížka pro prvňáčka – to je jen struč-
ný výčet aktivit, kterých se od té doby účastníme.

Jedeme dál!

Každoročně návštěvníkům nabízíme nové akce, 
jako například v roce 2018 Noc literatury, Den pro 
dětskou knihu či soutěž Lovci perel, v tomto roce 
plánujeme cyklus scénických čtení Listování nebo 
koncert populární hudby. Knihovna se také účast-
ní mnoha charitativních akcí, jako je Den válečných 
veteránů nebo Papučový den na podporu domácí 
hospicové péče.
Knihovna je také dobře vybavena po technické 
stránce. Využíváme knihovní sytém Tritius, půjču-
jeme e-knihy od společnosti eReading.cz, od roku 
2017 disponujeme RFID technologií. Čtenáři mo-
hou v zavírací době knihovny využít k vracení knih 
bibliobox umístěný před budovou radnice.

Mílovými kroky se nám blíží sté výročí založení 
knihovny. Přejeme si, abychom toto výročí oslavili 
jako knihovna, která občanům stále se rozrůstající-
ho města poskytuje kvalitní zábavu a poučení, kde 
sledujeme moderní trendy v knihovnictví i technic-
kém vybavení. Kde také nezapomínáme na to, že 
knihovna je především místem, které učí lidi chovat 
se kultivovaně k sobě navzájem i k prostředí a kam 
rodiče bez obav posílají své děti smysluplně trávit 
volný čas. Ideálně jako knihovna s novým přednáš-
kovým sálem a archivem knih. A slibujeme, že bude 
i marcipánový dort...

eReading.cz
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KNIHOVNA MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

Václava Klementa 1229
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 328 256
e-mail: knihovna@kmmb.cz
https://www.kmmb.cz
ředitelka knihovny: Věra Kovaříková

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 37 326 
 • počet čtenářů: 6 491 
 • počet knihovních jednotek: 158 213 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 47 

Historie knihovny v Mladé Boleslavi se začala 
psát již v roce 1901, kdy byla otevřena první ve-
řejná čítárna časopisů a ihned poté i první měst-
ská knihovna. Knihovna se během své existence 
mnohokrát stěhovala z místa na místo až do roku 
1994, kdy byla slavnostně otevřena nová budova 
postavená pro její potřeby. Ta slouží knihovně, a 
především jejím návštěvníkům dodnes.  

Od roku 2005 je čtenářům k dispozici internet na 
počítačích ve všech odděleních knihovny a od roku 
2012 je návštěvníkům umožněn bezplatný přístup 
k internetu pomocí wi-fi. Služby knihovny jsou pos- 
kytovány prostřednictvím automatizovaného kni-
hovního systému Verbis, uživatelům je k dispozici 
on-line katalog Portaro a čtenáři mohou platit za 
služby v knihovně bezhotovostně.  

Bez bariér 

V hlavní budově knihovny mohou návštěvníci využít 
zrekonstruovaný výtah, který vyhovuje i osobám se 
specifickými potřebami. V roce 2014 došlo k výmě-
ně vstupních dveří do knihovny, ale také dveří do 
oddělení pro děti a do oddělení pro dospělé čte-
náře. Automatické vstupní dveře zajišťují snadněj-
ší přístup nejen lidem se zdravotním postižením, 
ale i seniorům a rodičům s kočárky. Vstupní dveře 
do knihovny byly navíc doplněny akustickým ma-
jáčkem, který slouží k lepší orientaci lidí se zrako-
vým postižením. 

Od roku 2002 půjčujeme lidem se zrakovým posti-
žením mluvené knihy, počet titulů je každoročně 
rozšiřován především díky finanční podpoře Minis-
terstva kultury ČR. V roce 2010 byla zavedena „do-
náška do domu“ pro seniory a zdravotně znevýhod-
něné čtenáře. Služba je poskytována zdarma. 
V roce 2015 zahájila Knihovna města Mladá Bole-
slav ve spolupráci s portálem eReading a za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR půjčování e-knih 
přímo z on-line katalogu knihovny a začala půjčovat 
také deskové hry. Fond deskových her je každoroč-
ně doplňován. 

mailto:knihovna@kmmb.cz
https://www.kmmb.cz
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Akce a nové technologie 

Prvořadá pozornost knihovny je upřena na dět-
ské čtenáře. Rozvoj dětského čtenářství je důle-
žitým faktorem v naší práci – především proto, že 
se jedná o rozvoj a vzdělávání mladé generace. Od 
roku 2007 probíhá v knihovně každoročně celostát-
ní akce Noc s Andersenem a Pasování prvňáčků na 
rytíře řádu čtenářů. V rámci Týdne knihoven byla 
v roce 2010 poprvé vyhlášena literární soutěž pro 
děti, která probíhá pravidelně každý rok od října 
do dubna v dětském oddělení i v pobočce Severní 
Město. Během roku knihovna pořádá celou řadu 

akcí pro děti i dospělé: výstavy, besedy, přednášky, 
kurzy, lekce informatiky pro školy, čtecí dílny apod. 
Od roku 2015 knihovna postupně zavádí RFID tech-
nologii. Díky dotaci z Ministerstva kultury ČR byla 
tato technologie nejprve zavedena v oddělení pro 
děti, o rok později v oddělení pro dospělé čtenáře 
a v roce 2017 i v pobočce v Severním Městě. Zave-
dením systému RFID knihovna získala efektivnější 
nástroj pro evidenci a ochranu knihovního fondu 
a zlepšení kvality služeb. Do dalších let plánujeme 
rozšířit RFID technologii o revizní modul a zavést 
samoobslužný pult – tzv. selfcheck, což je unikátní 
systém, který umožňuje půjčení/vracení dokumen-
tů bez kontaktu s obsluhujícím personálem. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MNICHOVO 
HRADIŠTĚ

Turnovská 717
295 01 Mnichovo Hradiště
tel. 326 776 738
e-mail: knihovna@mnhradiste.cz
http://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultu-
ra/knihovna
vedoucí knihovny: Jana Jedličková

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 8 413 
 • počet čtenářů: 1 115 
 • počet knihovních jednotek: 31 799 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 16 

Knihovna je umístěna v prostorách po bývalé 
spořitelně blízko náměstí. Patří k ní útulně zre-
konstruovaný dvorek, na kterém se při vhodném 
počasí mohou konat některé naše akce. V letních 
měsících je na dvorku navíc příjemný chládek a je 
to tedy krásné prostředí pro čtení novin nebo ča-
sopisů. Městská knihovna spravuje také pobočku 
v městské části Dneboh. 

Velikost fondu a akce, které pořádáme, bohužel 
ovlivňuje nedostatek místa. Kromě půjčování knih 
z vlastního fondu nabízí knihovna meziknihovní vý-
půjční službu. V jejích prostorách je dále umístěna 
„MAPí knihovnička“, která obsahuje knihy zaměře-
né na vzdělávání a výchovu. Knihovna využívá auto-
matizovaný výpůjční systém Clavius. 

Napiš knihovně! 

Knihovna se vždy po několika letech stěhuje a pro-
story jsou tak stále spíše provizorní, i přesto se nám 
daří udržet si přízeň čtenářů. Přispívá k tomu dosta-
tek finančních prostředků na nové knihy, což naši 
čtenáři velmi oceňují. 
Každoročně připravujeme programy pro mateřské 
školy a účastníme se také celorepublikových akcí 
Noc s Andersenem, Noc literatury, Týden knihoven 
nebo Březen – měsíc čtenářů. Mezi nejúspěšnější 
aktivity patří Pasování prvňáčků na čtenáře, dětské 
čtenářské dílničky a cyklus s názvem Dneska čte…, 
kde rodiče, prarodiče nebo paní učitelky čtou dě-
tem ukázky ze svých oblíbených knih. V září se bě-
hem Sousedské slavnosti návštěvníkům otevírá náš 
dvorek a po celý den zde probíhají akce pro dospělé 
i pro děti. 

mailto:knihovna@mnhradiste.cz
https://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/knihovna
https://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/knihovna
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Tradicí se stala prázdninová akce Napiš knihov-
ně – každý, kdo pošle do knihovny pohled z mís-
ta své dovolené a napíše, kterou knihu právě čte, 
je odměněn. Dva roky po sobě jsme pořádali kurz 
počítačové gramotnosti pro seniory Nebojte se in-
ternetu. Podařilo se nám také vydat dvě knihy z his-
torie našeho města, jedná se o vzpomínky rodáka  
MUDr. Ivana Šmídy. 
V roce 2018 jsme získali dotaci na pojízdné regály 
do dětského oddělení a to odstartovalo celkovou 
modernizaci prostorů pro děti. Do budoucna máme 
v plánu (pokud zůstaneme ve stávajících prosto-
rách) také modernizaci oddělení pro dospělé. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA NEVEKLOV

nám. Jana Heřmana 80
257 56 Neveklov
tel.: 733 265 514
e-mail: knihovnaneveklov@seznam.cz
http://www.neveklov.knihovna.cz
vedoucí knihovny: Bc. Martina Simonidesová

Statistické údaje (rok 2018)
 • počet obyvatel obce: 2 584
 • počet čtenářů: 318
 • počet knihovních jednotek: 19 554
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 19

První písemné zmínky o knihovně v Neveklově lze 
najít v posledních letech 19. století, kdy knihy do 
knihovního fondu věnovali místní občané. Během 
2. světové války patřil Neveklov do prostoru vystě-
hovaného za účelem zřízení cvičiště jednotek SS a 
knihovna v tomto období utrpěla ztrátu na knižním 
fondu. Od roku 1967 se o provoz stará profesio- 
nální knihovník. Více než 30 let svého profesního 
života působila na této pozici paní Jaroslava Šobíš-
ková, která v roce 2011 odešla do zaslouženého 
důchodu.

Naše knihovna, jejímž zřizovatelem je město Ne-
veklov, nabízí standardní služby – výpůjčky, včetně 
prezenčních, služby meziknihovní, využíváme mož-
nosti výpůjček souborů v benešovském regionálním 
centru a nechybí ani PC s připojením k internetu.

Stěhování a čilý ruch

Velkou změnou prošla knihovna v roce 2013. Tehdy 
byly zrekonstruovány prostory využívané původně 
městským úřadem. Projekt stavebních úprav byl 
spolufinancován Evropskou unií z Evropského ze-
mědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy 
IV LEADER v Programu rozvoje venkova ČR. Pře-
sun zařízení a fondu čítajícího přes 20 000 svazků  
z domu čp. 83 na náměstí Jana Heřmana do nového 
sídla a úklid nových prostor trval tři měsíce. Tehdy 
nám přálo štěstí, neboť pracovníci Tesco Stores ČR, 
a. s., Žabka – Franchise Stores hledali teambuildin-
govou činnost a doslova „za housku se salámem“ 
nám pomohli přemístit větší část fondu. Zapojil se 
také Sbor dobrovolných hasičů Neveklov, jehož čle-
nové přestěhovali nábytek. V nových prostorách 
jsme čtenáře mohli přivítat 9. prosince 2013.
Od té doby se zde daří udržovat čilý ruch. Spolu  
s Mgr. Markétou Doušovou z YMCA jsme pořáda-
li klub her, s Mgr. Kamilou Sejkovou čtení pro děti. 
Nabídli jsme přednášku o irisdiagnostice nebo vý-
stavu paličkování. Prostor využila místní kulturní 
komise pro své zasedání a ačkoli se nepyšníme sta-
tusem „bezbariérová knihovna“, v rámci individuál-
ních aktivit nás navštěvoval jeden z klientů Centra 
sociálních služeb Tloskov. Občané si mohli přijít po-
slechnout přednášku spisovatelky Mgr. Jitky Nera-
dové a své znalosti a řečnický um nabízí takřka pra-
videlně Mgr. Michal Sejk, ředitel Státního okresního 
archivu v Benešově a místostarosta našeho města, 
jehož přednášky jsou hojně navštěvovány milovní-

mailto:knihovnaneveklov@seznam.cz
http://www.neveklov.knihovna.cz
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ky historie. Každoročně pořádáme v měsíci březnu 
besedy pro třídy místní mateřské školy a žáky první-
ho i druhého stupně základní školy.

Knihovna i klubovna

Do knihovny pravidelně přicházejí čtenáři všech 
věkových skupin. Ti nejmenší v doprovodu mami-
nek, studenti středních škol nás vesměs vyhledávají 
v případě, kdy potřebují materiály pro zpracování 
různých seminárních prací nebo doporučenou čet-
bu k maturitním zkouškám. Školou povinné děti si 
k nám chodí pro knihy od svých oblíbených autorů 
a mnohé zde tráví volný čas po škole, kdy čekají na 
autobus. Knihovna se tak stává jakousi klubovnou, 
kde si děti nejen čtou, ale některé zde píší domácí 
úkoly nebo diskutují. Těší nás, že knihovna je pro ně 
místem, kde jsou rády.
Prozatím se i v této uspěchané době daří knihám a 
knihovně obstát, a to i přes nedostižnou konkurenci 
v podobě internetu a dalších médií. Věříme, že mezi 
lidmi se vždy najdou tací, kteří budou s nadšením či 
vzrušením otevírat knihu, listovat prvními stránka-
mi a těšit se, jak je za pomoci jejich vlastní fantazie 
vtáhne do příběhů ukrytých v tiskařské černi.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÉ STRAŠECÍ

Havlíčkova 1155
271 01 Nové Strašecí
tel.: 733 240 533, 313 572 219
e-mail: knihovna@mknovestraseci.cz
http://www.mknovestraseci.cz
vedoucí knihovny: Jitka Tomšů

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel: 5 404 
 • počet čtenářů: 986 
 • počet knihovních jednotek: 43 056 
 • hodiny pro veřejnost týdně: 27 

V roce 2014 oslavila novostrašecká knihovna  
150. výročí svého založení. Přesněji řečeno, připom- 
něli jsme si výročí vzniku Čtenářského spolku, je-
hož knihovna se později stala veřejnou a poté ji 
zakoupilo město jako svou knihovnu obecní, zří-
zenou podle příslušného zákona. Prvorepubliko-
vá Veřejná obecní knihovna v Novém Strašecí se 
tak stala přímou nástupkyní a pokračovatelkou 
knihovny Čtenářského spolku. I když první Veřejná 
knihovna v Novém Strašecí byla založena již roku 
1841 v místní škole, její fond v devadesátých le-
tech 19. století zanikl a Čtenářský spolek mezitím 
vybudoval svou zcela novou bibliotéku.   

Od roku 2008 je knihovna umístěna v pěkných pro-
storách v městské budově v Havlíčkově ulici, k dis-
pozici má 240 m2 pro uživatele a přibližně stejnou 
plochu jako zázemí (skladové a provozní prostory). 
Máme bezbariérový přístup, sídlíme v přízemí a ob-
sluhujeme centrální výpůjční pult pro dvě oddělení 
(dětské, dospělé), kde se střídají tři knihovnice. 

Knihovnu významně podporuje její zřizovatel – 
město Nové Strašecí a dotačními programy pak Mi-
nisterstvo kultury ČR a Středočeský kraj. Snažíme 
se prezentovat městskou knihovnu jako kulturní 
zařízení, které už půldruhého století plní svou neza-
stupitelnou roli v místní kultuře, osvětě, vzdělání i 
zábavě. V roce 2011 naše knihovna získala v soutěži 
Knihovna roku Čestné uznání za velmi pěkné a pří-
větivé prostředí knihovny a za kvalitní služby. 

Nejen knížky 

Kromě půjčování knížek a pořádání lekcí informační 
výchovy pro děti se knihovna snaží zvát do města 
známé i méně známé osobnosti. Akcemi pro širo-
kou veřejnost se chceme zviditelnit a přilákat do 
knihovny také „nečtenáře“. Namátkou jen několik 
zajímavých událostí, které se v knihovně konaly: 

 • Večer milostné poezie – se spisovatelkou Iva-
nou Ptáčkovou-Lužnou 

 • Povídání o literatuře pro mládež – se spisova-
telkou Ivonou Březinovou 

 • Jiří Červenka – regionální autor a novostrašec-
ký rodák – beseda nad knihou Farářova zpověď a 
Vánoční zločin na Šibeničním vrchu 

mailto:knihovna@mknovestraseci.cz
http://www.mknovestraseci.cz
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 • Autorské čtení spojené s promítáním ilustrací – 
Markéta Pilátová s knihou Jura a lama 

 • Pohádky a písničky – regionální autor z Rakov-
níka Milan Zimmermann a jeho Pohádky z roztrže-
né kapsy – čtení spojené s kytarou a písničkami 

 • Kronika Novostrašecka – povídání s dalším 
regionálním autorem, novostrašeckým rodákem 
Janem Černým, o historii města 

 • Přednášky o zdravé výživě, energiích, sexuo-
logii – Iva Dlabačová, Soňa Jarošová, Tomáš Brož, 
Pavel Kolan 

 • Za krásami Indie – cestovatelská beseda spoje-
ná s promítáním fotografií s bývalou rakovnickou 
kolegyní, knihovnicí Jindrou Marešovou 

 • Pravidelné setkávání s Davidem Laňkou – no-
vostrašeckým rodákem, autorem knížek převážně 
pro děti, besedy nad knihami a předčítání  

Knihovna jako místo 

Funkce knihoven se mění. Ještě před deseti lety se 
často objevoval názor, že knihovny budou v digitál-
ním věku pomalu ztrácet smysl a mizet z našeho 
života; knihy a časopisy jsou přece dostupné na in-
ternetu… Jenže dnes se ukazuje, že využívání kniho-
ven neklesá, naopak, nové atraktivní knihovny jsou 
přeplněné. Rozhodujícím faktorem je knihovna jako 
místo – místo vzdělání, místo zážitků, místo pro stu-
denty, místo pro komunikaci a setkávání. 
Knihovna musí být funkční, přizpůsobená svému 
hlavnímu úkolu – poskytovat literaturu a informa-
ce. Prostor by měl dobře vypadat, dobře fungovat 
a „něco vydržet“. Měl by být variabilní, aby se dal 
snadno střídat účel jeho využívání. 
Novostrašecká knihovna takové předpoklady má. 
Naši uživatelé jsou vítanými hosty. Nabízíme všem 
prostor pro komunikaci, pro odpočinek, pro uspo-
řádání malých výstav, pro klidné posezení s knížkou 
v ruce nebo jen pro obyčejné lidské popovídání.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

Palackého třída 1749
288 02 Nymburk
tel.: 325 512 723
e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz
http://www.knihovna-nbk.cz/
ředitelka knihovny: Helena Liptáková

Statistické údaje (rok 2018)
 • počet obyvatel obce: 14 696
 • počet čtenářů: 2 964
 • počet knihovních jednotek: 67 077
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 41,5

V roce 1896 byla v Nymburce zřízena lidová knihov-
na. Od té doby prošla mnoha změnami – od lidové 
knihovny přes okresní lidovou, okresní knihovnu  
s metodickým působením, městskou veřejnou  
s regionální funkcí až po opět městskou knihovnu. 
Při městské knihovně byl v roce 1998 ustanoven 
Klub čtenářů Bohumila Hrabala, jehož meziná-
rodní členská základna má 85 členů. Významnou 
a velmi oblíbenou akcí v regionu, kterou spolu-
pořádá knihovna a Klub čtenářů BH, je Hrabalovo 
Kersko. V roce 2018 jsme pořádali již 20. ročník. 
V roce 1999 vznikl v knihovně Literární kabinet Bo-
humila Hrabala, který shromažďuje a zpřístupňuje 
zájemcům k bádání Hrabalovo dílo.

Během posledních let byla celá knihovna komplet-
ně vybavena novým nábytkem, knihovními regály, 
výpůjčními pulty, časopiseckými regály, pochlubit 

se můžeme dětským oddělením, studovnou a šat-
ními skříňkami pro čtenáře. V roce 2018 byla celá 
budova zateplena, přibyla klimatizace a plošina pro 
handicapované návštěvníky. Byla dokončena pře-
měna dvora knihovny na letní čítárnu.
Knihovna pořádá několik již tradičních akcí pro děti, 
jako je Noc s Andersenem, Piknik v trávě s knížkou, 
pasování prvňáčků a tematické prázdniny. Pro ve-
řejnost dále připravujeme již od roku 2015 virtuál-
ní univerzitu třetího věku, kurzy trénování paměti, 
kapitoly z dějin české země, kurz dějin výtvarného 
umění a další cyklické vzdělávání. Měsíčně pořá-
dáme výstavy výtvarného umění ve výstavní hale 
knihovny. Pro handicapované čtenáře nabízíme do-
náškovou službu do domu, dále půjčujeme e-kni-
hy a poskytujeme veškeré knihovnicko-informační 
služby včetně reprografických. Zajišťujeme literární 
procházky Nymburkem pro veřejnost a školy.
V závěru roku 2018 se nám po nemalém úsilí po-
dařilo otevřít pobočku městské veřejné knihovny 
v budově polikliniky. Pobočka nabízí návštěvníkům 
beletrii a naučnou literaturu pro děti i dospělé a in-
ternetové pracoviště. Její otevírací doba je úterý a 
čtvrtek od 8 do 17 hodin.

knihovna-nbk.cz
http://www.knihovna-nbk.cz
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V rámci oslav města ke 100. výročí vzniku samostat-
ného československého státu byla knihovna oce-
něna městským oceněním Nymburský lev za dlou-
holetou podporu kultury, vzdělanosti a spolkového 
života ve městě Nymburk. Tohoto uznání si velmi 
vážíme a zároveň je pro nás velkým závazkem.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ODOLENA VODA

ČSA 362
250 70 Odolena Voda
tel.: 283 116 455
e-mail: knihovna.ov@volny.cz
https://www.knihovnaodolenavoda.webk.cz
vedoucí knihovny: Naděžda Střelbová

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 5 719 
 • počet čtenářů: 741 
 • počet knihovních jednotek: 15 449 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 32 

Městská knihovna sídlí v přízemí panelového 
domu. Pobočka knihovny se nachází v lokalitě Do-
línek, v rodném domku Vítězslava Hálka. V roce 
2008 prošla knihovna celkovou rekonstrukcí – roz-
šířením původních prostor o další místnost, která 
nyní slouží jako dětské oddělení. 

Kromě půjčování knih, časopisů a stolních her po-
skytuje knihovna čtenářům i návštěvníkům další 
služby, mezi které patří prodej upomínkových před-
mětů týkajících se Odoleny Vody, prodej vstupenek 
na kulturní akce města, kopírování, laminování a 
meziknihovní výpůjční služba. Hojně využívaný je 
internet na šesti počítačových stanicích. Čtenáři 
jsou zastoupeni ve všech věkových kategoriích – 
nejmladšímu není ještě ani rok a nejstaršímu je 96 
let. Pravidelně odebíráme 26 titulů časopisů.  

Knihovna provozuje ve vstupních prostorách ve-
řejnou knihovničku. Občané ji hojně zásobují i si 
knížky následně odnášejí. V průběhu roku připravu-
jeme lekce informatické výchovy pro žáky 1. stup-
ně ZŠ a speciálních tříd 1. a 2. stupně. Lekce jsou 
určeny i pro děti z MŠ v Odoleně Vodě, Klíčanech a 
Veliké Vsi. Všem dětem jsou při návštěvě knihov-
ny věnovány drobné dárky – časopisy, které získá-
váme formou sponzorského daru, či miniknížky a 
diplomy. Již tradicí se stala dětská soutěž O nejak-
tivnějšího dětského čtenáře, která je vyhlašována 
jedenkrát za dva roky, či každoroční výtvarná soutěž 
Co si přeji od Ježíška. 

mailto:knihovna.ov@volny.cz
http://www.knihovnaodolenavoda.webk.cz
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Od roku 2015 pořádá knihovna většinou tři charita-
tivní akce ročně (dvě vlastní a jednu celonárodní). 
Výtěžek z těchto aktivit je zasílán nadačním fondům. 
Tradiční událostí je Charitativní předvánoční bazar 
knih, který je určen pro azyl opuštěných zvířat, či 
charitativní přednášky spojené se základním výkla-
dem karet. Každý měsíc pořádáme též kulturní akce 
z různých sfér společenského a kulturního života. 
Pobočka městské knihovny Dolínek – Hálkův do-
mek připravuje akce věnované našemu rodákovi 
Vítězslavu Hálkovi. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PODĚBRADY

Náměstí Jiřího 41
290 01 Poděbrady
tel.: 325 600 420, 325 600 423
e-mail: mestska@knihovna-pdy.cz
http://www.knihovnapodebrady.cz/
vedoucí knihovny: Vladimíra Zemánková

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 14 111 
 • počet čtenářů: 2 157 
 • počet knihovních jednotek: 72 433 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 39,5  

Veřejná knihovna má v Poděbradech velmi dlou-
hou tradici. Pohlédneme-li do historie, její základy 
byly položeny již v roce 1872, kdy bylo v budově 
staré radnice zahájeno půjčování knih. Jako zají-
mavost můžeme uvést, že Poděbrady jsou rodným 
městem Zdeňka Václava Tobolky, který význam-
ným způsobem ovlivnil české knihovnictví. Dnes 
je Městská knihovna Poděbrady veřejnou knihov-
nou s univerzálním fondem, kterou zřizuje město 
Poděbrady.  

Knihovna umístěná v historické budově bývalé rad-
nice se v roce 2015 dočkala rozsáhlé opravy a po 

téměř dvouleté rekonstrukci se 5. září 2016 opět 
otevřela veřejnosti. Rekonstrukcí získala nové pro-
story pro svoji činnost, ke kterým se podařilo zajistit 
mimo jiné i bezbariérový přístup. Městská knihovna 
Poděbrady poskytuje své služby především v hlavní 
budově umístěné na Jiřího náměstí čp. 41, ale část 
jejích služeb mohou vzdálenější čtenáři využívat i 
na dvou pobočkách – v Poděbradech na Žižkově a 
v sousední obci Přední Lhota. 

Studium i odpočinek 

Hlavní budova je členěna na tyto části: oddělení 
pro dospělé, oddělení pro děti, čítárna se studov-
nou a hudebním oddělením, informační oddělení a 
T-Club pro náctileté. Knihovna využívá od září 2018 
knihovní systém Tritius. Kromě běžných výpůjčních 
služeb nabízíme přístup k počítačům pro vzdělává-
ní, komunikaci, práci s daty, zajištění provozu veřej-
ného internetu – včetně bezdrátového připojení. 
Další služby poskytované veřejnosti jsou například 
skenování, kopírování, laminování a kroužková vaz-
ba. 

knihovna-pdy.cz
http://www.knihovnapodebrady.cz
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Ve všech patrech knihovny je dostatek míst pro stu-
dium i odpočinek (při příznivém počasí také v atriu 
knihovny). Na všech patrech jsou pro čtenáře při-
praveny uzamykatelné skříňky. Půjčujeme šachy 
jak malé klasické, tak i metrové zahradní – v atriu 
je šachovnice vytvořená z dlažby a šachový stolek. 
V přízemí knihovny se nachází automat na kávu, 
nápoje a na pitnou vodu. Nově je možné si vypůj-
čit dioptrické brýle. Při chladném počasí nabízíme 
zapůjčení dek do atria. V dětském oddělení nalez-
nou naši čtenáři kromě knih také společenské des-
kové a karetní hry nebo oblíbené tematické kufří-
ky. V hudebním oddělení je pro osoby se zrakovým 
hendikepem možné zapůjčení malých reprodukto-
rů s nahranými audioknihami.  
Knihovna poskytuje službu doručování dokumentů 
seniorům nebo handicapovaným uživatelům – je 
určena čtenářům s omezenou mobilitou, pro kte-
ré je obtížné nebo zcela nemožné navštívit knihov-
nu. Knihy, časopisy, ale také audioknihy dodáváme 
jednou měsíčně, obvykle první pondělí, na dohod-
nutou adresu.  

Rozmanitá nabídka akcí 

Další službou je umístění Biblioboxu před knihov-
nou, který umožňuje čtenářům vracet dokumenty 
v době, kdy máme zavřeno. V prvním patře knihov-
ny se nachází velký společenský sál, kde se každý 

měsíc pořádají výstavy. Sál je možné pronajmout i 
veřejnosti. Knihovna pořádá množství akcí, jak kul-
turních – besedy s autory nebo zajímavými osob-
nostmi, tak zaměřených na rozvoj čtenářské gra-
motnosti, tvořivé dílny apod. Mezi úspěšné akce 
patřila například soutěž o logo knihovny, Listování, 
Nonstop čtení, Recykliteratura, Dejme knihám dru-
hou šanci, Řekni mi, co čteš a další.  
Pravidelně se zapojujeme do celorepublikových ak-
tivit – Noc s Andersenem, Týden knihoven, Březen 
– měsíc čtenářů, Týden knihoven, Bookstart, Knížka 
pro prvňáčka, Pasování prvňáčků na čtenáře. Dal-
šími stálými aktivitami jsou Večer na (kniha)mol – 
setkání polabských básníků, Tvořivé dílny pro děti, 
Čtení s porozuměním, Počítačové kurzy pro seniory, 
Trénování paměti, Šachová odpoledne s turnajem, 
Deskohraní, Muzikoterapie, Jogové cvičení pro se-
niory, Burza knih, Mikuláš v knihovně, besedy a in-
formatiky pro mateřské a základní školy a pro Cent-
rum speciální pedagogiky.  
Spolupracujeme také s dětskou Léčebnou Dr. Fili-
pa a s poděbradskou Základní uměleckou školou. 
Hlavním cílem činnosti naší knihovny je vytvoření 
takové nabídky, která by co možná nejlépe reago-
vala na požadavky nejen čtenářů, ale i ostatních kli-
entů. Rozmanitou škálou kvalitních služeb chceme 
dosáhnout stavu, kdy bude služeb naší knihovny 
využívat stále více obyvatel města Poděbrady a ná-
vštěvníků z našeho okolí. 
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KNIHOVNA JANA DRDY 

nám. T. G. Masaryka 156 
261 01 Příbram 
tel.: 318 626 486 
e-mail: knihovna@kjd.pb.cz 
https://www.kjd.pb.cz/ 
pověřena řízením: Zdeňka Šmídová 

Statistické údaje (rok 2018)  
 • počet obyvatel obce: 33 274 
 • počet čtenářů: 4 281 
 • počet knihovních jednotek: 115 152 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 51 

Myšlenka otevřít v Příbrami veřejnou lidovou 
knihovnu a čítárnu vzešla z Měšťanské besedy už 
v roce 1883. Ke skutečnému otevření knihovny 
došlo 1. října 1900. Knihovna se často stěhova-
la, ale od vzniku Československé republiky až do 
roku 1945 působila v budově bývalého městské-
ho sirotčince. Městská rada pravidelně přispívala 
na její provoz. Hlavní budova knihovny v součas-
né době sídlí v centru historické části města. Dal-
ší tři pobočky máme v docházkové vzdálenosti 
po celém městě. Zájemci si mohou knihy půjčit i 
v knihobudkách na vlakovém a autobusovém ná-
draží a na místním koupališti. 

Knihovna Jana Drdy je jednou z pěti pověřených 
knihoven v kraji. V našem regionu obsluhujeme 
celkem 156 knihoven. Tyto knihovny jsou umístěny 
na území bývalého okresu Příbram, část knihoven 
se nachází v okrese Beroun a Praha-západ. Jako 
pověřená knihovna poskytujeme knihovnám pora-
denskou a konzultační činnost, například při zpra-
cování projektů a grantů. Pomáháme s budováním 
a zpracováním fondů knihoven, zajišťujeme pomoc 
při shromažďování a evidenci údajů o jejich činnos-
ti, pořádáme vzdělávací semináře, porady a před-
nášky ve spolupráci s SVK Kladno, abychom zajistili 
celoživotní vzdělávání pracovníků profesionálních i 
neprofesionálních knihoven. Současně budujeme 
výměnný knihovní fond, který v souborech půjču-
jeme knihovnám na předem určenou dohodnutou 
dobu. Soubory knih vozíme minimálně dvakrát roč-
ně přímo do knihoven. 

Jsme tu on-line i off-line 

V knihovně využíváme knihovní systém Clavius. 
Ukládat záznamy do databáze knih jsme zača-
li v roce 1992, automatizovaný výpůjční protokol 
jsme spustili v roce 1994. Uživatelé mají v knihovně 
volně k dispozici internet, v budově na nám. T. G. 
Masaryka wi-fi připojení. Do knihovny je přístup i 
přes webové stránky knihovny. Dále administruje-
me webové stránky Informačního centra a v rámci 
regionálních služeb webové stránky pro obsluho-
vané knihovny E-kis. Knihovna se prezentuje na so-
ciálních sítích Facebook a Twitter.  

mailto:knihovna@kjd.pb.cz
https://www.kjd.pb.cz
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Na webových stránkách knihovny je přístup do 
dvou on-line katalogů. Ve spolupráci s portálem 
e-Reading a Flexibooks mají naši čtenáři možnost 
půjčovat si elektronické knihy. Knihovna se zúčast-
ňuje celé řady celostátních aktivit (Březen – měsíc 
čtenářů, Noc s Andersenem, Čtenář roku, Noc lite-
ratury, Knížka pro prvňáčka, Celé Česko čte dětem, 
Čtení pomáhá, Týden knihoven, Kde končí svět,  
S knížkou do života/Bookstart) a zároveň vytváří ak-
tivity vlastní.  
Knihovna organizuje pravidelná setkávání klientů 
Společnosti pro pomoc lidem s mentálním postiže-
ním, spolupracuje se Sjednocenou organizací sla-
bozrakých a nevidomých SONS. Při knihovně pracu-
je klub seniorů a Klub přátel Příbrami, kde se schází 
skupina lidí, pro které je koníčkem příbramská his-
torie. V knihovně probíhá Virtuální univerzita třetí-
ho věku. Dále pořádáme literární soutěž pro mládež 
Příbram Hanuše Jelínka. V roce 2018 proběhl její již 
22. ročník. Dětská oddělení, kromě již zmíněných 
celostátních akcí, připravují například Společné 
podvečerním čtení rodičů, prarodičů a dětí, kdy se 
přátelé knih scházejí již od roku 2012.  

Do knihovny bez bariér 

Společně s Galerií Františka Drtikola organizuje 
knihovna Měsíc pro duši. V rámci této akce jsme  
v roce 2018 pro příbramskou veřejnost zprostředko-
vali setkání s manželi Duškovými, mentalistou Jaku-
bem Kroulíkem či slovenskou spisovatelkou Táňou 
Keleovou-Vasilkovou. Jednou z vrcholných akcí roku 

pro milovníky krásné četby je Noc literatury. V roce 
2018 se odehrála ve zrekonstruovaných sklepních 
prostorách Svaté Hory. Úspěšné jsou komentované 
vlastivědné vycházky z cyklu Poznej svoje město.  
Poslední významnou událostí bylo vybudování bez-
bariérového přístupu do hlavní budovy knihovny 
na nám. T. G. Masaryka a rekonstrukce Ústřední 
půjčovny pro dospělé čtenáře. Budova knihovny se 
nově pro veřejnost otevřela 1. října, půjčovna pro 
dospělé čtenáře pak 15. října 2018. Nyní mají čtená-
ři bezbariérový přístup výtahem do vyšších pater, 
senioři mohou bez potíží navštěvovat Univerzitu  
3. věku, rodiče s dětmi se dostanou do půjčovny 
pro děti i s kočárky. Půjčovna pro dospělé čtenáře 
dostala nový mobiliář a rozšířila volný výběr knih. 
Došlo i na modernizaci a úpravu několika toalet 
v budově. Na zřízení výtahu v hlavní budově pří-
bramské knihovny získalo město dotaci z rozpočtu 
Ministerstva kultury ČR v rámci Národního rozvojo-
vého programu mobility pro všechny. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK

Husovo nám. 114
269 01 Rakovník
tel.: 313 513 310
e-mail: knihovna@knihovna-rakovnik.cz 
https://www.knihovna-rakovnik.cz/
ředitelka knihovny: Milena Křikavová

Statistické údaje (rok 2018)
 • počet obyvatel obce: 15 199
 • počet čtenářů: 2 584
 • počet knihovních jednotek: 85 212
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 49

Veřejná knihovna v městě Rakovník byla založena 
již v roce 1841. Její počáteční knižní fond byl více 
než skromný, vešel se do jedné jediné skříně. Bě-
hem své dlouhé existence se knihovna třináctkrát 
stěhovala. Nikde nevydržela dlouho, nikdy však 
neměla nouzi o nadšené knihovníky, kteří pro své 
knihy a své čtenáře překonávali všechny nesnáze.

Na začátku dlouhé řady obětavých lidí, kteří rakov-
nickou městskou knihovnu posouvali a posouvají 
kupředu a na stále vyšší úroveň, stáli její zakladate-
lé, rakovničtí kulturní buditelé, městský lékař Matěj 
Dobromír Štembere a malíř pokojů František Ho-
vorka, jimž se podařilo přesvědčit vedoucí činitele 
města o důležitosti knihovny pro rozvoj vzdělanosti 
a kultury v Rakovníku. Rekordmanem mezi rakov-
nickými knihovníky je Vendelín Punčochář, který 
knihovnu vedl v letech 1931–1973, tedy úctyhod-
ných 42 let.

Pro širokou veřejnost

Zřizovatelem knihovny je město Rakovník a její 
služby jsou určeny nejširší veřejnosti. Vedle knihov-
nických a informačních služeb vyvíjí knihovna roz-
sáhlou činnost i v několika příbuzných oblastech. 
Je pořadatelem vzdělávacích programů, knihovnic-
kých lekcí, besed, seminářů nebo tvůrčích dílen, a 
to zejména pro žáky všech typů škol, ale i pro širo-
kou veřejnost.
Je organizátorem rozmanitých kulturních, ale i 
společenských a sportovních akcí – od komorních 
literárních setkání přes divadelní představení, vý-
stavy, vlastivědné naučné vycházky až po velký let-
ní rodinný festival cyklistiky Rakovnické cyklování;  
v neposlední řadě jsou významnou součástí čin-
nosti rakovnické knihovny její vydavatelské aktivity 
(městský zpravodajský měsíčník Radnice, turistické 
a propagační tiskoviny v čele s populárními Turistic-

knihovna-rakovnik.cz
https://www.knihovna-rakovnik.cz
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kými novinami, sborníky literárních soutěží pořáda-
ných knihovnou ad.).
Knihovna má oddělení pro dětské a dospělé čte-
náře, provozuje i půjčovnu audiovizuálních nosičů 
a turistické informační centrum. Součástí dětského 
oddělení je nedávno otevřená pobočka na místní  
3. základní škole.

Za novou knihovnou!

Knihovna je dále správcem zrekonstruovaného his-
torického objektu roubené chalupy, takzvané Lech-
nýřovny, v ulici V Hradbách. Pořádá zde výstavy, ko-
mornější kulturní akce nebo výtvarné kurzy a také 
zajišťuje údržbu a obměnu dvou dlouhodobých ex-
pozic muzejního charakteru, tematicky zaměřených 
na kulturní dějiny města Rakovníka.
Městská knihovna stále citelněji postrádá vlastní 
vyhovující budovu, která by jí umožnila další rozvoj. 
V současnosti je dětské oddělení společně s infor-
mačním centrem a vedením knihovny umístěno  

v jiné budově než oddělení pro dospělé, půjčovna 
audiovizuálních nosičů a depozitář, nadto každá  
z budov má jiného vlastníka. Stávající prostory už 
neodpovídají kapacitně, dispozičně ani technic-
ky potřebám moderní knihovny okresního města. 
Vedle četných praktických nesnází a omezení to 
knihovnu velmi limituje v jejích plánech na další 
zlepšování a rozšiřování služeb čtenářům i celé ra-
kovnické kulturní veřejnosti.
Tento stav by měl vyřešit připravovaný projekt nové 
budovy knihovny, která má vzniknout velkorysou 
a moderně pojatou adaptací tří sousedících domů  
v historické části Rakovníka. Nový komplex s vy-
sokým knihovnickým i čtenářským komfortem by 
svým návštěvníkům nabídl i literární kavárnu, stu-
dovnu, letní divadelní a koncertní scénu nebo re-
prezentativní multifunkční koncertní sál.
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CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
S KNIHOVNOU MANŽELŮ TOMANOVÝCH 

Palackého 9  
262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
tel., fax: 318 665 439, 318 660 008 
e-mail: knihovna@rozmitalptr.cz
https://icentrum.tremsinsko.cz/knihovna/o-k-
nihovne/
vedoucí knihovny: Ing. Petr Jarosil 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 4 354 
 • počet čtenářů: 634 
 • počet knihovních jednotek: 29 357 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 54 

Knihovna byla založena v roce 1921 a byla na-
zvána Husovou. V letech 1975–2006 sídlila na 
náměstí v prostorách Brdského památníku, poté 
byla přestěhována do zrekonstruované budovy na 
náměstí vedle radnice. V roce 1980 byla knihovna 
pojmenována podle národního umělce, spisova-
tele Josefa Tomana a jeho ženy, spisovatelky Mi-
roslavy Tomanové. V roce 2006 se název Městské 
knihovny manželů Tomanových změnil na Cent-
rum celoživotního vzdělávání s knihovnou manže-
lů Tomanových. 

V budově Centra celoživotního vzdělávání s knihov-
nou manželů Tomanových se nachází turistické in-
formační centrum, Knihovna manželů Tomanových 
a vzdělávací centrum. Budova je bezbariérová a je 
umístěna v centru města, což se příznivě odráží na 
dostupnosti a využívání služeb knihovny. Od roku 

2018 je uživatelům k dispozici moderní knihovní 
systém Tritius. V rámci regionálních funkcí vykoná-
vá knihovna střediskovou funkci pro 15 obecních 
knihoven v regionu (Bezděkov, Buková, Bubovice, 
Věšín, Vranovice, Hvožďany, Chrást, Vševily, Pňovi-
ce, Hutě pod Třemšínem, Voltuš, Strýčkovy, Koupě, 
Drahenice a Hudčice). 

Oblíbené programy 

Knihovna se každoročně svými aktivitami připojuje 
k celostátním akcím typu Březen – měsíc čtenářů, 
Čtenář roku, Noc s Andersenem, Kde končí svět, 
Týden knihoven, Kamarádka knihovna, Den pro 
dětskou knihu, Den bezpečnějšího internetu či Noc 
literatury. Zároveň se zúčastňuje i projektů na pod-
poru čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Kníž-
ka pro prvňáčka.  
V průběhu roku knihovna připravuje programy pro 
různé typy škol v regionu, Mateřské centrum Roz-
marýnek a lekce informačního vzdělávání pro žáky 
ZŠ a Speciální ZŠ. Pro nejmenší děti pořádá pra-
videlné programy, kde se děti pomocí hry učí po-
znávat knihy, porozumět příběhům, vnímat rozdíly 
mezi říkadlem, básničkou, hádankou, písničkou, 
pohádkou. Pro mateřské školy připravujeme každý 
měsíc program, kterým dětem přibližujeme roční 
období, zvyky a tradice, zajímavé tituly knih, české 
spisovatele a ilustrátory, pověsti, pohádky, příbě-
hy o zvířatech, o rytířích a princeznách, pirátech, 
lidském těle a další. 

mailto:knihovna@rozmitalptr.cz
https://icentrum.tremsinsko.cz/knihovna
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Ve spolupráci se školou se každý rok koná Pasování 
prvňáčků na čtenáře. Tato akce probíhá v Podbrd-
ském muzeu a děti pasuje ve svých královských 
komnatách samotná královna Johanka. Oblíbené 
jsou také programy Kdo jsem já, které mají za cíl 
představit hravou formou žákům jednotlivé osob-
nosti: například Karla Jaromíra Erbena, Karla Hynka 
Máchu, Karla Havlíčka Borovského, Boženu Němco-
vou, Jana Amose Komenského, Jakuba Jana Rybu a 
další. Některé tyto osobnosti ztvárňují bývalí čte-
náři dětského oddělení, kteří se touto formou do 
knihovny stále vracejí a aktivně s ní spolupracují.  

Lidem a pro lidi 

Velký zájem je také o akce s regionální tematikou – 
Třemšínský poklad a jiné pověsti z kraje pod Třem-
šínem, Kouzelné město Rožmitál a Společenstvo 
klíčníků. Děti si vybrané pověsti zahrají, hádají re-
gionální osobnosti, vyhledávají informace o městě, 
luští šifry, hledají indicie, které je zavedou k pokla-
du.  Mezi další oblíbené programy patří i Staré po-
věsti české, Staré řecké báje a pověsti, České dějiny 
očima Psa. Žáci se formou hry seznámí s dějinami 
a osvěží si nabyté vědomosti, které získali ve škole. 
Nezapomenutelná je i Noc s Andersenem, kde děti 
každoročně prožívají noční dobrodružství.  

V odpoledních hodinách je v knihovně pro děti při-
praven program na různá témata – například po-
hádkový svět, cestování po světě, příroda kolem 
nás, lidské tělo, cesta do vesmíru, bájné bytosti, 
piráti, poznávání zvyků a tradic, dramatizace po-
hádek, bajek a pověstí, poznávání našeho města 
a jeho osobností, jednotlivých řemesel. Tyto pro-
gramy jsou opět interaktivní. Děti se také mohou 
zúčastnit výtvarných dílen, zahrát si deskové hry, 
zapojit se do různých soutěží. Pro dospělé jsou ur-
čeny jazykové a počítačové kurzy, besedy, přednáš-
ky. Od roku 2012 pořádá knihovna ve spolupráci se 
Zemědělskou univerzitou v Praze Virtuální univerzi-
tu třetího věku. 
Turistické informační centrum, které korespon-
duje se službami knihovny, poskytuje informace 
o možnostech ubytování, stravování, kulturních a 
sportovních akcích, informace o historických a pří-
rodních zajímavostech, tipy na výlety, informace 
o vlakových a autobusových spojeních, databáze 
firem a služeb v regionu, osobností a událostí, ko-
pírovací a faxové služby, scanování, laminování, ve-
řejný internet, prodej pohlednic, map, regionálních 
publikací, turistických známek a dalších upomínko-
vých předmětů. 
Knihovna byla za svou práci oceněna – získala 
zvláštní ocenění v soutěži MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
ROKU 2014 v kategorii měst do 5 000 obyvatel a 
to za komunitní a vzdělávací aktivity. Budoucnost 
knihovny vidíme ve zdokonalování a rozšiřování slu-
žeb, v osobním přístupu ke čtenáři, široké nabídce 
vzdělávacích a volnočasových aktivit pro různé cílo-
vé skupiny… Aby knihovna, která je vybavena mo-
derními informačními technologiemi, byla otevře-
na lidem a pro lidi.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDNÁ 

Masarykova 105 
252 19 Rudná 
tel.: 311 652 336 
e-mail: knihovna@knihovnarudna.cz
http://www.knihovnarudna.cz/
knihovnice: Jana Preková 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 4 800 
 • počet čtenářů: 394 
 • počet knihovních jednotek: 9 250 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 24 

Knihovna v Rudné vznikla na počátku 20. let  
20. století na dvou místech. Na konci roku 1920 
v Hořelicích a 17. 12. 1921 v Dušníkách. Obě 
knihovny se během následujících 30 let několikrát 
stěhovaly na různá místa. V 50. letech byly obě 
sbírky, kdy dušnická čítala 1800 svazků a hořelic-
ká asi 1700 svazků, spojeny. Od 60. let pracovali 
v knihovně profesionální knihovníci. V 90. letech 
byla řada malých knihoven zrušena, takže ruden-
ská knihovna sloužila i pro čtenáře z okolních obcí. 

Dne 1. ledna 1992 byla knihovna převedena do 
správy obecního úřadu. V roce 1993 se musela 
ze svých prostor vystěhovat a přestěhovala se do  
1. patra Obecního domu, jejím nadřízeným orgá-
nem se stalo Kulturní středisko Rudná, které v té 
době provozovalo i místní kino, v jehož budově síd-
lilo. V druhé polovině roku 1995 se Kulturní středis-

ko přestěhovalo i se svojí videopůjčovnou do pro-
stor knihovny a rozšířilo její výpůjční dobu ze tří dnů 
v týdnu na každodenní provoz od pondělí do pátku.  

Na jaře roku 1998 se celá organizace přestěhova-
la do prostor Obecního domu v přízemí. Ke konci 
června 1998 bylo rozhodnutím obecního úřadu zru-
šeno Kulturní středisko Rudná a veškerá jeho čin-
nost (tudíž i knihovna) byla zařazena jako samostat-
ný provoz pod Technické služby Rudná. Na základě 
knihovního zákona musela být knihovna 6. 12. 2002 
převedena pod město Rudná jako jeho organizační 
složka. Podmínkou pro další činnost knihovny bylo 
zavedení internetu a jeho poskytnutí veřejnosti.  

mailto:knihovna@knihovnarudna.cz
http://www.knihovnarudna.cz
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Z našich plánů 

Naše knihovna byla neobyčejná tím, že byla spoje-
na s DVD a videopůjčovnou. Fungovala od pondělí 
do pátku od osmi ráno do půl osmé do večera a stří-
daly se v ní tři knihovnice – v dopolední a odpoled-
ní směně. Před devíti lety byla videopůjčovna zru-
šena a provoz knihovny nyní zajišťuje pouze jedna 
knihovnice. 
Kromě půjčování knih a provozování veřejného in-
ternetu poskytujeme kopírovací služby či skenová-
ní a připravujeme místní měsíčník Život v Rudné. 
Prodáváme knihy o Rudné a malované mapy Okolí 
Prahy, mapy Rudné nabízíme zdarma. Od minulého 
roku dostáváme knižní novinky z výměnných sou-
borů naší pověřené knihovny. 
Používáme knihovní systém Tritius včetně on-line 
katalogu. Již devět let pořádáme každoroční akci 
pro děti Noc s Andersenem. Také k nám chodí na 
exkurze děti z místní základní a mateřské školy a 
z mateřské školy ze sousedních Nučic. 

Knihovnu podporuje spisovatel Václav Junek, který 
v Rudné žije. Pořádá zde besedy a do fondu vždy 
daruje své právě vydané knihy. Do budoucna by-
chom chtěli půjčovat i elektronické knihy a plánu-
jeme různé kulturní akce pro občany. Doufáme, že 
časem se nám podaří modernizovat prostory a ob-
měnit staré regály za nové. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA SÁZAVA 

Nám. Voskovce a Wericha 280 
285 06 Sázava  
tel.: 327 321 386  
e-mail: knihovna@mestosazava.cz
https://knihovna.mestosazava.cz/
knihovnice: Libuše Brošová 

Statistické údaje (rok 2018) 
počet obyvatel obce: 3 700 
počet čtenářů: 609 
počet knihovních jednotek: 26 610 
počet hodin pro veřejnost týdně: 24,5 

Městská knihovna sídlí v prvním patře kulturní-
ho domu, ve velkoryse zrenovovaných prostorách 
s bezbariérovým přístupem. V novém prostředí je 
knihovna umístěna již sedmým rokem a slouží do-
spělým i dětem. K vypůjčení jsou k dispozici knihy, 
časopisy, audioknihy, CD a gramofonové desky, 
a to ve volném výběru. V roce 2011 jsme spusti-
li výpůjční protokol a zároveň je možné nahlížet 
do elektronického katalogu, který je dostupný na 
webových stránkách knihovny.  

Prostor knihovny je členěn na různé zóny – jak kli-
dové, tak povalovací, kde se dá spočinout při růz-
ných příležitostech. V jarních a letních měsících 
mohou čtenáři posedět na terase s překrásným vý-
hledem na Sázavský klášter. Každý si zde může najít 
své místo ke čtení a pochutnat si na kávě, čaji nebo 
čokoládě z automatu. 
Knihovna je místem pravidelného setkávání všech 
generací, pro které připravujeme různorodé pro-
gramy. Pravidelně spolupracujeme s MŠ a ZŠ Sá-

zava, děti chodí na lekce čtenářské gramotnosti a 
také na lekce zaměřené na výuku nebo výročí podle 
požadavků vyučujících. K tomu patří i Noc s Ander-
senem, pasování prvňáčků na čtenáře a u dětí oblí-
bený čtenářský klub. 
Další aktivitou jsou hojně navštěvované cestovatel-
ské besedy, autorská čtení a jiné zajímavé kulturní 
pořady (např. diskotéka z díla Jaroslava Ježka ze še-
lakových desek). Pořádáme také velikonoční a vá-
noční prodejní výstavy. 
Máme radost, že se nám podařilo navázat pravidel-
ný kontakt s Domem domácí péče v Samopších. Pro 
babičky a dědečky každý měsíc napečeme dobroty, 
vymyslíme program (i za pomoci dětí ze ZŠ) a nej-
větší odměnou pro nás je jejich radost. 
A naše vize do budoucna? I nadále udržet návštěv-
nost knihovny a propagovat knihovnu jako místo 
k setkávání všech věkových skupin.

mailto:knihovna@mestosazava.cz
https://knihovna.mestosazava.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY 

Kapitána Jaroše 482 
264 01 Sedlčany 
tel.: 318 821 186, 725 826 122 
e-mail: mek@knihovna-se.cz
http://www.knihovna-se.cz/
ředitelka knihovny: Blanka Tauberová 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 7 141 
 • počet čtenářů: 2 232 
 • počet knihovních jednotek: 52 948 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 41 

Z pramenů, které se z počátků sedlčanské knihov-
ny dochovaly, je zřejmé, že o její založení bylo 
usilováno již před rokem 1882. V roce 1882 však 
předložil výbor Občanské besedy městskému úřa-
du žádost o vydání jistiny na 100 zlatých pro zří-
zení knihovny, proto tento rok považujeme za rok 
vzniku knihovny.  

Knihovna sehrávala významnou roli v historii na-
šeho města. Knihovníky byly významné osobnosti, 
nejvíce se do paměti obyvatel zapsal pan učitel Jan 
Pavelka, který byl knihovníkem i za druhé světové 
války, v období vystěhování Sedlčanska a Neveklov-
ska nacisty. V roce 1941 došlo ke zřízení oddělení 
pro děti. Knihovna byla profesionalizována v roce 
1952. První ředitelkou byla Ranka Hrstková, na je-
jíž práci navázala Jana Lehovcová. V době stěhová-
ní knihovny v roce 2001 se stala ředitelkou Blanka 
Tauberová. 

Do nového 

Devadesátá léta minulého století byla pro knihov-
nu značně problematická. Prostory v budově dě-
kanství již opravdu nestačily – knihy byly doslova a 
do písmene všude. Nejenom tam, kde jim to sluší 
– to znamená v regálech, ale i na nich, pod nimi, 
v uličkách mezi nimi… Pro knihovnice začínalo být 
velikým dobrodružstvím žádanou knihu najít. Proto 
jsme velmi přivítali rozhodnutí městské rady o pře-
stěhování knihovny do „nového“. Nakonec byla pro 
tyto účely zvolena bývalá administrativní budova 
podniku Bios, kterou město zakoupilo. 
Městská knihovna Sedlčany je od otevření v nových 
prostorách 1. 6. 2001 svojí filozofií knihovnou ro-
dinného typu. Stejně tak jsou koncipovány webové 
stránky a komunitní centrum, které bylo otevřeno 
v říjnu 2007. Všechny prostory knihovny (fyzické i 
virtuální) jsou volně přístupné všem generacím a 
kopírují tak život v běžné rodině (vlastně evokují 
prostory běžné domácnosti, což je naším cílem). 
Většina akcí a aktivit je určena všem generacím. Od-
dělovány jsou snad jenom aktivity pro školy a pro 
seniory. V roce 2003 vznikl náš první opravdu ko-
munitní projekt – Projekt Lukášek, který je i prv-

knihovna-se.cz
http://www.knihovna-se.cz
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ním komunitním projektem v knihovnách České 
republiky. Projekt Lukášek byl zaměřen nejenom 
komunitně, ale i výtvarně a byl ukončen v roce 
2018 po patnáctém ročníku. V roce 2004 jsme se ke 
komunitním aktivitám přihlásili veřejně, naší grafic-
kou značkou. 
Další významný projekt s komunitními prvky, který 
prostupuje napříč generacemi a jehož patnáctý roč-
ník byl zahájen v Týdnu knihoven 2018, se jmenuje 
Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád. 
Je zaměřen na akce a aktivity podporující čtenářství 
a čtenářskou gramotnost. Oba zmíněné projekty 
obsahují řadu aktivit pro rodiny a navzájem se pro-
stupují a prolínají. 

Držíme krok! 

Samostatnou kapitolou se stalo komunitní Centrum 
Lukáš, které je určeno opět všem generacím. V cen-
tru se uskutečňují nejen různé přednášky, programy 
a setkávání, ale prostory jsou využívány i ke klubo-
vým činnostem a různým kurzům. Schází se v něm 
klub seniorů, fotoklub, krajkový klub (paličkování), 
patchworkový klub, klub pletení a háčkování, ale 
cvičí se v něm i Qigong nebo se schází dětský klub 
Literární prádelna. Od roku 2011 je zde také stře-
disko Virtuální univerzity třetího věku. Činnost cen-
tra je velmi rozmanitá a my se snažíme, aby všichni 
účastníci klubů našli v knihovně knížky a časopisy, 
které jim pomohou rozšířit znalosti.  
Chceme držet krok i s technikou, a tak internet do 
knihovny vstoupil již v roce 1995 a v témže roce 
jsme začali používat knihovní systém LANius, kte-
rý v roce 2001 vystřídal Clavius a v roce 2014 sys-
tém Tritius. Automatizovaný čtenářský protokol byl 

spuštěn spolu s otevřením knihovny v současných 
prostorách 1. června 2001. Samozřejmostí od po-
čátku je i on-line katalog na webových stránkách 
knihovny. Internetové stránky fungují od roku 2001 
a facebookové od roku 2010. Od roku 2014 půjču-
jeme elektronické knihy, ale také čtečky a společen-
ské hry. Uživatelům jsou k dispozici i audioknihy a 
zvuková knihovna pro zrakově postižené spoluob-
čany. Pro ně jsou určeny i haptické hry. 
Snažíme se přizpůsobovat současným knihovnic-
kým trendům, myslet na budoucnost a možná i 
proto byla naše práce několikrát oceněna. V roce 
2009 jsme získali titul Kamarádka knihovna a v roce 
2016 titul Městská knihovna roku. V roce 2009 a 
2017 nám byl udělen diplom ministra kultury. Za 
programy pro děti jsme získali třikrát cenu poroty 
v přehlídce OKnA. 
Do budoucna je naší hlavní snahou udržet si čtená-
ře a uživatele, přivádět do knihovny další a poskyto-
vat jim služby na úrovni doby. Chceme být i nadále 
bezpečným a příjemným místem pro setkávání na-
šich spoluobyvatel.
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KNIHOVNA VÁCLAVA ŠTECHA A  
INFOCENTRUM POD VELVARSKOU 
BRANOU 

Masarykovo náměstí 159 
274 01 Slaný 
tel.: 312 522 238 
e-mail: info@knihovnaslany.cz
https://www.knihovnaslany.cz/
vedoucí knihovny: Zoja Kučerová 

Statistické údaje (rok 2018) 
počet obyvatel obce: 15 090 
počet čtenářů: 3 016 
počet knihovních jednotek: 54 638 
počet hodin pro veřejnost týdně: 39 

Dne 17. 10. 1897 byla zásluhou Václava Štecha 
otevřena veřejná knihovna při Musejním spolku 
v Slaném s fondem 2 031 svazek. Dnes je Knihov-
na Václava Štecha organizační složkou obce Slaný, 
plní funkci paměťové knihovnicko-informační in-
stituce, metodické a kulturně společenské s míst-
ním významem. 

Knihovna sídlí v budově bývalé piaristické kole-
je v centru města. Pečuje o téměř 55 000 svazků, 
disponuje čtyřiceti třemi studijními místy, z toho je 
patnáct s přístupem k internetu, nabízí mimo jiné 
skenování, kopírování, kroužkovou vazbu, balení 
knih či sešitů a laminování dokumentů. Podílíme se 
na společenském a kulturním životě města a regi-
onu.  

Od dětí až po seniory 

Knihovna se rozkládá na ploše 322 m2. Najdete zde 
oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, Klub K pro 
náctileté a studovnu s regionálním fondem. Kromě 
toho máme ještě dvě pobočky. Jednu velkou v bu-
dově základní školy Na Dolíkách a druhou v měst-
ské části Dolín. Součástí knihovny je Infocentrum 
Pod Velvarskou branou. 
Jsme zapojeni v mnoha celorepublikových akcích 
– Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, S kníž-
kou do života, Kniha do vlaku, Týden knihoven, Den 
pro dětskou knihu, pořádáme příměstské tábory,  

mailto:info@knihovnaslany.cz
https://www.knihovnaslany.cz
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(NE)obyčejné prázdniny s knihovnou aj. Každoročně 
připravujeme aktivity pro všechny věkové skupiny 
– od malých dětí až po seniory: Čtení, hraní a tvoře-
ní s knihou, jazykové koutky pro školáky, Setkávání 
(nejen) pro seniory, Babinec, Hrátky s pamětí, Čte-
ní v domově pro seniory, besedy s různými tématy, 
výstavy, vernisáže atd.  

Co nás baví 

Ve spolupráci s naším ICM ob rok připravujeme a 
realizujeme projekt Živá knihovna aneb Nesuď kni-
hu podle obalu. Standardem je i donášková služba. 
Ročně pořádáme 250 akcí kulturních a 140 vzdělá-
vacích. Významnou roli při nich hrají i dobrovolníci, 
kteří nám s mnohými aktivitami pomáhají. 

Od října roku 2014 mají naši čtenáři k dispozici bib-
liobox a v listopadu vyšlo první číslo elektronického 
zpravodaje O nás. V roce 2015 se v knihovně kona-
la 1. férová snídaně a my se k této akci pravidelně 
každý rok znovu připojujeme. V roce 2016 získaly 
naše nové webové stránky ocenění Biblioweb pro 
nejlepší web knihovny v obcích do 30 000 obyvatel. 
V roce 2018 byla dokončena třetí etapa moderniza-
ce pobočky Na Dolíkách. V současné době připra-
vujeme modernizaci oddělení pro děti a Klubu K, 
který je jediným multifunkčním prostorem, kde se 
odehrávají všechny aktivity knihovny. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA STOCHOV 

Jaroslava Šípka 486 
273 03 Stochov 
tel.: 312 657 122 
e-mail: knihovna@stochov.cz
https://www.knihovnastochov.cz/
vedoucí knihovny: Vendula Ježilová 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 5 585 
 • počet čtenářů: 496 
 • počet knihovních jednotek: 19 032 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 24 

Naše knihovna je umístěna v nově zrekonstruo-
vané budově městského úřadu na náměstí. Fond 
knihovny tvoří přibližně 22 000 svazků a od roku 
2009 používáme automatizovaný systém Clavius. 
Každý měsíc nakupujeme nové knihy, což naši čte-
náři velmi oceňují. Ve velké míře využívají i mezi- 
knihovní výpůjční služby. Knihovna je jedním 
z center společenského života ve městě.  

Každý měsíc pořádáme Tvoření pro začátečníky i 
pokročilé – dekorování porcelánu, batika bavlně-
ných šátků atd. Pravidelně k nám zveme zajímavé 
osobnosti na besedy a přednášky. Nejvíce naše čte-
náře zajímají besedy o zdraví, módě a cestování. 
Velmi se nám osvědčil i předvánoční poetický večer 
s recitací a zpěvem, který chceme pořádat každý 
rok.  
V letošním roce jsme se s úspěchem zapojili do akce 
Celé Česko čte dětem. A jsou to právě děti, kterým 

se knihovnice nejvíce věnují. Knihovna spolupracu-
je se zdejší základní, mateřskou, speciální a odbor-
nou školou. Pořádá pro tyto děti a studenty bese-
dy se spisovateli a každý rok Pasování prvňáčků na 
čtenáře. Paní učitelky se svými třídami navštěvují 
knihovnu v rámci besed nad knihou. V minulých le-
tech zde výborně fungoval i čtenářský kroužek pro 
malé i větší čtenáře.  
Stranou nezůstávají ani senioři. Ve městě má sídlo 
Dům s pečovatelskou službou a naší radostí je těm-
to úžasným lidem chodit předčítat a někdy i poba-
vit hudbou a zpěvem. Samozřejmostí je donáška 
knih. Do budoucna bychom v těchto aktivitách rádi 
pokračovali a navázali na dobré jméno stochovské 
knihovny. A jak už bylo řečeno: „Ideální“ knihovna 
se stará o lidi. Je provázána se životem v dané obci 
tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. A to je 
naše motto a cíl do příštích let. 

mailto:knihovna@stochov.cz
https://www.knihovnastochov.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ÚVALY 

Husova 98 
250 82 Úvaly 
tel: 281 981 877  
e-mail: knihovna@mestouvaly.cz
http://www.knihovnauvaly.estranky.cz/
vedoucí knihovny: Kateřina Werkman 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 6 424  
 • počet čtenářů: 765 
 • počet knihovních jednotek: 29 837 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 25,5 

Počátky městské knihovny sahají až do roku 1862. 
Tehdy byl na založení obecní knihovny věnován 
výtěžek uvítacího plesu pro nového faráře 
Františka Soukupa ze Stupna. Pan farář Soukup 
byl zvolen jejím ředitelem a věnoval jí i prvních 70 
knih. Více zpráv o dalším osudu knihovny bohužel 
nemáme, je i možné, že zcela zanikla. Pamětní 
kniha městyse Úvaly zaznamenává v souvislosti 
s knihovnickým zákonem v roce 1919, že v obci 
působí knihovna od roku 1896. 

Za dobu své existence se knihovna několikrát stě-
hovala. V současných prostorách – v centru města 
v přízemí domu v Husově ulici 98 – působí od roku 
1961. V roce 2016 proběhla celková rekonstrukce 
knihovny, a tak dnes můžeme čtenářům nabídnout 
při výběru četby sice malé, ale příjemné prostředí. 
Věříme, že se v blízké budoucnosti podaří městu 

realizovat plány na výstavbu nové moderní budo-
vy městské knihovny. Prvním krokem bylo vypsání 
architektonické soutěže v roce 2016, z níž vzešel 
vítězný návrh objektu knihovny a společenského 
centra v Úvalech. 
Fond knihovny dnes čítá téměř 30 000 tisíc svazků, 
z nichž skoro polovina musí být z prostorových dů-
vodů umístěna ve skladech a je dostupná na vyžá-
dání. Registrovaní čtenáři mají od roku 2015 také  
k dispozici zdarma službu e-výpůjčky. 

Z našich plánů 

Knihovna je otevřena čtyři dny v týdnu, z toho dva 
dny do 18.30 hod. Kromě standardních knihovnic-
kých a informačních služeb se knihovna věnuje pře-
devším vzdělávací činnosti zaměřené na čtenářskou 
a informační gramotnost a tematickým besedám 
pro základní a mateřské školy z Úval i okolí.  
V roce 2018 připravily knihovnice ke stému výročí 
vzniku Československé republiky pásmo besed pro 
žáky 1. stupně o státních symbolech a perličkách ze 
života českých světců a patronů. Velice dobrý ohlas 
besed u dětí i učitelů nás motivoval k přípravě dal-
ších lekcí ve stejném duchu s tematikou význam-
ných historických a společenských milníků. Na rok 
2019 chystáme například besedy k 30. výročí same-
tové revoluce. Další tradiční akcí knihovny je Paso-
vání prvňáčků na čtenáře. 
V návaznosti na personální změny, ke kterým došlo 
začátkem roku 2019, plánuje knihovna celkovou 
reorganizaci provozu a služeb s cílem nastartovat 
budování komunitní knihovny, která bude nabízet 

mailto:knihovna@mestouvaly.cz
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– kromě klasických čtenářských služeb – i další ak-
tivity pro návštěvníky a uživatele všech věkových 
kategorií bez nutnosti registrace. Rády bychom se 
v tomto roce zapojily do projektu S knížkou do živo-
ta / Bookstart nebo zavedly službu donášky knih do 
domu pro občany se sníženou schopností pohybu. 
V plánu je také pořízení Biblioboxu, který čtenáři 
jistě uvítají, a v roce 2019 chystáme též přechod na 
knihovní systém Tritius. 
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VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA VELKÉ 
POPOVICE 

Komenského 5 
251 69 Velké Popovice 
tel.: 702 040 129 
e-mail: knihovna.popovice@quick.cz
http://www.naseknihovna.cz/velkepopovice/
vedoucí knihovny: Helena Papírníková 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 2 667 
 • počet čtenářů: 546 
 • počet knihovních jednotek: 14 601 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 21 

Založení obecní knihovny ve Velkých Popovicích 
je shodné se vznikem samostatné Československé 
republiky 28. 10. 1918, kdy tělocvičná jednota 
Sokol darovala obci k oslavě státní samostatnosti 
svoji knihovnu, čítající asi 200 svazků. V roce 2018 
tedy knihovna oslavila stoleté výročí. 

Od padesátých let byla místní lidová knihovna 
umístěna ve vstupní hale budovy MNV a pracoval 
zde dobrovolný knihovník. Umístění ve víceúčelo-
vém prostoru nepřispívalo k dobré činnosti. To se 
změnilo, když v roce 1974 získala knihovna dvě 
samostatné místnosti v domě č. 15 (nyní pošta) a 
byla profesionalizována. Počet čtenářů a výpůjček 
se podstatně zvýšil, práce se zkvalitnila a rozšířila se  
o různé vzdělávací a kulturní akce především pro 
děti.  

Za novými prostory 

V letech 1975 až 1997 knihovna působila jako stře-
disková, postupně pro deset okolních obcí.  
V prosinci roku 1985 se knihovna stěhovala do pří-
zemí budovy MNV, do velkých a krásných prostor  
v Borského vile. Tím byly vytvořeny dobré podmín-
ky nejen pro vlastní knihovnickou práci, ale i pro 
rozšíření kulturních aktivit. Pravidelně jedenkrát  
v měsíci se zde pořádaly koncerty, přednášky a be-
sedy pro dospělé a samozřejmě i další akce pro děti.  
Protože byla vila v restituci vrácena původnímu 
majiteli, musela se knihovna opět stěhovat. Dostala 
polovinu přízemí v nové budově MŠ a otevřena byla 
23. října 1991. Bylo to velkorysé řešení problému, 
které knihovně umožnilo pokračovat v kulturní čin-
nosti. A to tím spíše, že v obci byla počátkem deva-
desátých let otevřena základní umělecká škola, s je-
jímž výtvarným a hudebním oborem byly navázány 
úzké kontakty a výsledkem jsou pravidelné a hojně 
navštěvované výstavy a koncerty. 
V roce 2006 se po 14 letech knihovna musela zno-
vu stěhovat z důvodu rozšíření MŠ o další třídu. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo postavit pro knihov-
nu prostory nové, které by co nejvíce vyhovova-
ly jak knihovně, tak občanům. Stavba začala na 
podzim 2005 a slavnostní otevření se uskutečnilo  
12. 10. 2006. Knihovna byla postavena v návaznosti 
na budovu základní školy a obě budovy byly komu-
nikačně propojeny do ojedinělého komplexu. Ná-
vštěvníci knihovny, pracovníci jiných knihoven nebo 
prodejci knih nešetří při vstupu do knihovny obdi-
vem k její kráse a účelnosti. 

mailto:knihovna.popovice@quick.cz
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Ocenění pro knihovnu 

O tom, že velkopopovická knihovna je skutečně na 
úrovni, svědčí i řada získaných ocenění: 

 • 9. května 1979 uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ 
ooiv soutěži o titul Vzorná lidová knihovna; 

 • 9. května 1982 propůjčen titul VZORNÁ LIDOVÁ 
ooiKNIHOVNA; 

 • 6. října 2005 uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ Knihovna 
ooiroku 2005; 

 • 30. září 2010 udělena cena Ministerstva kultury 
ooiČR KNIHOVNA ROKU 2010. 
Od roku 2004 knihovna používá výpočetní systém, 
v roce 2008 přešla na knihovní systém Clavius, který 
umožňuje zpracovávat dokumenty podle katalogi-
začních pravidel AACR2. Clavius zlepšil a zkvalitnil 
vypůjčování knih čtenářům a kooperaci s ostatními 
knihovnami. 

V roce 2014 bylo modernizováno internetového 
pracoviště. Vzorná lidová knihovna se tak může po-
chlubit internetovým koutkem se čtyřmi pracovišti 
s plně funkčním přístupem k internetu, použití je 
pro všechny občany zdarma. V knihovně tak může-
me čerpat informace nejen v tištěné podobě, ale i 
pomocí moderní technologie. 
Knihovna spolupracuje nejen se základní školou, ale 
hlavně se Základní uměleckou školou Josefa Lady 
Velké Popovice. Žáci z výtvarného, keramického i 
fotografického oboru ZUŠ zde vystavují svá díla, žáci 

z hudebního oboru zde koncertují. Sál knihovny je 
využíván obecním úřadem pro konání veřejných za-
sedání zastupitelstva, své schůze zde konají občan-
ské spolky a sdružení, například včelaři. Knihovna 
s bezbariérovým přístupem tedy není pouze domo-
vem knih, které si zde můžeme číst či půjčovat, ale 
je i centrem kulturního a veřejného dění v obci. 
V knihovně je i historicky cenné koncertní kříd-
lo z Národního divadla. To se do knihovny vrátilo  
28. února 2014 po kompletní renovaci spolufinan-
cované z fondu EU. Ačkoliv je to již předválečný 
pamětník, dnes vypadá jako mladík a opět zní při 
koncertech nebo při výuce mladých hudebníků zá-
kladní umělecké školy. 
Vedoucí knihovny paní Helena Papírníková pracuje 
v knihovně od května 1992. Za tu dobu již zná vkus 
většiny čtenářů a zejména senioři si knihy sami ne-
vybírají, ale zcela spoléhají na její doporučení. Vel-
mi populární jsou její besedy pro žáky ZŠ a přede-
vším pro děti z MŠ. Děti jsou seznamovány s funkcí 
knihovny a s tím, jak se mají chovat ke knihám. Jsou 
tak pokládány základy jejich čtenářské gramotnosti. 
Nezřídka se stává, že po besedě přijde dítě s ma-
minkou zapsat se do knihovny jako čtenář a zůstává 
jím až do dospělosti.  
Paní knihovnice se příkladně stará o obměnu kniž-
ního fondu, průběžně nakupuje knižní novinky a vy-
řazuje knihy poškozené, nebo ty, o které není mezi 
čtenáři zájem. Když čtenář potřebuje titul, který 
nemá ve fondu, vedoucí knihovny se jej snaží za-
jistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VLAŠIM 

Na Tenise 1566 
258 01 Vlašim 
tel.: 317 842 547 
e-mail: knihovna@knihovnavlasim.cz 
https://www.knihovnavlasim.cz/ 
ředitelka knihovny: Mgr. Petra Dubová Bouzová 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 11 950 
 • počet čtenářů: 2 223 
 • počet knihovních jednotek: 62 360 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 35 

Městská knihovna Vlašim se v současnosti nachá-
zí ve středu města. Sídlí v jedné z budov bývalé 
mateřské školky, která byla adaptována k tomu-
to účelu a kam se v květnu v roce 1998 knihovna 
přestěhovala. První veřejná knihovna existovala 
ve Vlašimi ale již před téměř 180 lety. Dnes kni-
hovní fond čítá více než 60 000 knižních titulů a 
knihovna odebírá pravidelně kolem 70 periodik a 
denního tisku různého zaměření.  

S automatizací knihovnických procesů a služeb bylo 
započato v srpnu 1994 a v současnosti využíváme 
výpůjční systém Clavius. Uživatelům to tak napří-
klad umožňuje rezervovat si a prodlužovat si tituly 
z pohodlí svého domova a vidí novinky ve fondu, 
které jsou aktuálně k zapůjčení. Pokud návštěvní-
ci chtějí, mohou u nás využívat bezplatně přístup 
na internet nebo wi-fi připojení či kopírovací služ-
by. Samozřejmostí je meziknihovní výpůjční služba, 
prostřednictvím které se každoročně půjčí kolem 

300 titulů z různých knihoven z celé České repub-
liky. Kolem 30 titulů, zvláště regionálních a odbor-
ných, zapůjčí naše knihovna do jiných knihoven.  

Podpora čtenářského zájmu 

V Městské knihovně Vlašim pořádáme různé akce, 
které mají nejen podpořit zájem o čtení a rozvíjet 
čtenářskou gramotnost, ale mají nám připomenout 
rovněž odkaz našich předků. Proto byla u nás v pře-
dešlých letech instalována putovní výstava s ná-
zvem Ztracená generace, která nám byla zapůjče-
na prostřednictvím SVK Kladno z Památníku Karla 
Čapka. Rovněž jsme pořádali ve spolupráci s panem 
Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písem-
nictví výstavu reprodukovaných ilustrací Zdeňka 
Buriana. Obě výstavy byly velmi zdařilé.  
Zájem o čtení se v naší knihovně snažíme podpo-
rovat dalšími četnými akcemi. V rámci spolupráce 
se školami je to hlavně formou knihovnicko-infor-
mačních lekcí, které jsou pořádány s mateřskými, 
základními i středními školami. Ročně je navštíví 
přes 700 dětí. Městská knihovna spolupracuje také 
s jinými institucemi a organizacemi a poskytuje jim 
své zázemí, zvláště pro konání přednášek a besed.  

mailto:knihovna@knihovnavlasim.cz
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Srdečně vás zveme 

V nedávné době se například konala ukázková 
hodina výukového programu Čtení s nečtenáři a  
v průběhu Týdne pěstounství se uskutečnily ve spo-
lupráci s OSPOD MěÚ Vlašim besedy pro žáky zá-
kladních škol na toto téma. Již tradicí se stalo každo-
roční nocování v knihovně v rámci celorepublikové 
Noci s Andersenem, při které u nás ožívají různé 
pohádkové bytosti. Do pravidelných akcí patří také 
Ježíškova vánoční pošta. V adventním čase s dětmi 
vyrábíme a píšeme přáníčka, pohledy a dopisy, kte-
ré pak společně odešleme na Boží Dar, a netrpělivě 
očekáváme, až dorazí svým adresátům oražené ori-
ginálním poštovním razítkem zpět.  
Během Března – měsíce čtenářů a říjnového Týdne 
knihoven si mohou návštěvníci dětského oddělení 
vyrobit dárečky pro své blízké v našich dílničkách. 
Mezi čtenáři se staly velmi populární každoroč-
ně pořádané cestovatelské přednášky pana Jiřího 
Máry a jeho manželky. Jejich poutavé a zajímavé 
vyprávění nás vždy přenese do více či méně vzdále-
ných zemí a vtáhne nás natolik, že si člověk na oka-
mžik myslí, že tam byl spolu s nimi.  

Tolik o tom, co děláme. A co přát naší knihovně do 
dalších let? Snad to nejdůležitější, aby byla stále 
místem, kam se lidé rádi vracejí. Proto se snažíme 
služby pro čtenáře přizpůsobovat nejen jejich po-
třebám, ale také době, ve které se právě nachází-
me. Srdečně Vás k nám do Vlašimi zveme.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VOTICE 

Riegrova 378 
259 01 Votice 
tel.: 317 812 377, 775 683 389 
e-mail: knihovna.votice@mybox.cz
https://knihovnavotice.webk.cz/
vedoucí knihovny: BBS. Eva Křížková, DiS. 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 4 496 
 • počet čtenářů: 1 002 
 • počet knihovních jednotek: 67 277 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 20 

První doložená zmínka o knihovně pochází z roku 
1892. Větší rozkvět knihovny lze zaznamenat po  
1. světové válce, v roce 1920. Od té doby se 
knihovna několikrát stěhovala, zažila lepší roky i 
horší. Od roku 1994 sídlí v Riegrově ulici nedale-
ko náměstí. Z původní jedné místnosti při založení 
knihovny dnes zaujímá 410 m², a to zejména díky 
velké snaze a obětavosti knihovnic a také podpoře 
města Votice. 

V roce 2012 proběhla kompletní rekonstrukce inte-
riéru knihovny, na kterou město Votice získalo 80% 
dotaci z ROP Střední Čechy. Hlavním důvodem re-
konstrukce bylo nevyhovující prostředí knihovny. 
Knihovna sice nezískala nové prostory, ale ty stávají-
cí se lépe a v rámci možností přizpůsobily potřebám 
čtenářů, zaměstnanců i knihovního fondu. Vznikl 
bezbariérový přístup do knihovny, sociální zařízení 
pro čtenáře a byla navýšena kapacita skladovacích 

prostor. V rámci oddělení pro dospělé jsme vybu-
dovali menší přednáškovou místnost a také zvýšili 
počet počítačových stanic. 
Prvních pět let po rekonstrukci knihovny pro nás 
bylo úspěšných. Díky realizaci projektu jsme získali 
další pracovní (půl)úvazek a mohli rozšířit nabídku 
aktivit pro veřejnost. Pro dospělé jsme začali pořá-
dat virtuální univerzitu třetího věku, kurzy trénová-
ní paměti, kurzy práce na počítači nebo vzdělávací a 
tvořivé lekce. Pro děti připravujeme lekce v knihov-
ně nebo přímo ve školách, výstavy, tvořivé dílny či 
bazary knih. V nedávné době jsme uspořádali ně-
kolik úspěšných výstav – například výtvarnice Šár-
ky Váchové, ilustrátorky Evy Pekárkové nebo spiso-
vatelky Kláry Smolíkové. Knihovna slouží nejenom 
jako půjčovna knih (i když knihy jsou pro nás na prv-
ním místě), ale také jako místo setkávání, zábavy, 
vzdělávání nebo pomoci v nouzových situacích. Pro 
občany funguje jako přirozené komunitní centrum 
města. Samozřejmostí je přístup k wi-fi, stejně jako 
nabídka nápojů z čerstvě mleté kávy.  

mailto:knihovna.votice@mybox.cz
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Ve středu dění 

Důležitá je pro nás propagace knihovny pomocí tra-
dičních nástrojů (plakáty, zprávy v místním tisku) 
nebo těch modernějších (webové stránky a sociální 
sítě). Knihovna se tradičně zapojuje do celostátních 
akcí SKIP – Týden knihoven nebo Březen – měsíc 
čtenářů. V rámci Týdne knihoven se setkáváme 
při opékání špekáčků na zahradě u knihovny, kde 
si děti mohou zasoutěžit a dospělí se zaposlouchat 
do tónů country skupiny. V obřadní síni slavnostně 
pasujeme žáčky 2. tříd votické i okolních škol na čte-
náře. Završením celého týdne je u dětí i dospělých 
velmi oblíbený lampionový průvod. V rámci akce 
Březen – měsíc čtenářů pořádáme tematické lekce 
ve školách nebo knihovnické dílničky. 
Ve středu našeho zájmu stojí knihy, ale i moderní 
formy získávání informací a vzdělávání. Každoročně 
nakoupíme okolo 2 500 nových knih, z větší části 
beletrie. K evidenci knih a čtenářů používáme kni-
hovní systém Clavius. 
V roce 2018 jsme začali spolupracovat s Mikrore-
gionem Voticko na Místním akčním plánu rozvoje 
vzdělávání v ORP Votice. Městská knihovna Votice 
se stala členem skupiny čtenářské gramotnosti a 
dostala tak příležitost setkávat se pravidelně s uči-
teli z okolních základních škol a společně přemýšlet 
o dětském čtenářství a následně je konkrétními kro-
ky zlepšovat. Během prázdnin se podílela na rea- 
lizaci čtenářských koutků v okolních školách a na 
nákupu nových knih do nich.  

Do budoucna se těšíme na to, jak se bude knihov-
na dále rozvíjet. Věříme, že budeme mít stále co 
nabídnout. Milovníkům knih krásné příběhy, které 
knihovnice znají a umí doporučit. Dětem oázu klidu 
v dnešní uspěchané době a místo pro rozvoj (nejen) 
čtenářských dovedností a fantazie. Všem ostatním 
moderní, příjemné a inspirativní místo ke vzdělá-
vání, zábavě nebo odpočinku a orientaci v záplavě 
informací.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZÁSMUKY 

Za Zahrady 450 
281 44 Zásmuky 
tel.: 321 796 234 
e-mail: knihovna.zasmuky@tiscali.cz
http://www.knihovnazasmuky.wz.cz/
vedoucí knihovny: Anna Nouzáková 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 1 933 
 • počet čtenářů: 294 
 • počet knihovních jednotek: 14 189 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 27 

Městská knihovna Zásmuky se nachází v klidové 
zóně téměř v centru městečka. Sídlí v budově spo-
lu s ordinacemi lékařů a pečovatelskou službou. 
Nedaleko je mateřská i základní škola.  

Zásmucká knihovna poskytuje kromě půjčování 
knih základní reprografické služby (kopírování, ske-
nování, laminování, kroužkovou vazbu) a několikrát 
do roka se otevírá Dílnička pro šikovné ručičky. Kaž- 
dý rok připravujeme novou výstavu v chodbách 
knihovny, pořádáme pravidelné cykly programů pro 
dvě mateřské a základní školy či pasování prvňáčků 
na čtenáře.  

A méně obvyklé akce? Humanitární sbírky, jarní a 
podzimní přátelská burza dětského oblečení, ko-
mentované vycházky městem. Knihovna úzce spo-
lupracuje i s kulturní komisí města, sídlí zde redakce 
Zásmuckého zpravodaje. 
Od roku 2016 prochází knihovna postupnou roz-
sáhlou rekonstrukcí – výměna oken a dveří, podla-
hových krytin, výměna regálů a dětského sedacího 
nábytku. I do budoucna je ještě co zlepšovat, při-
pravuje se výměna topení, rekonstrukce zázemí a 
skladových prostor. Knihovna chce být nadále cent-
rem kulturního dění, partnerem města i dalších zá-
smuckých organizací a spolků při pořádání větších 
akcí, ale hlavně příjemným místem pro čtenáře a 
ostatní klienty. 

mailto:knihovna.zasmuky@tiscali.cz
http://www.knihovnazasmuky.wz.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZDICE 

Tyršova 1056 
267 51 Zdice 
tel.: 311 685 225 
e-mail: knihovna@mesto-zdice.cz
https://www.mesto-zdice.cz/mestska-knihovna/
knihovnice: Magda Šebestová 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 3 933  
 • počet čtenářů: 349  
 • počet knihovních jednotek: 18 287  
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 21 

Knihovna byla v roce 2012 přestěhována do nově 
postavené budovy, která nabízí veškerý uživatel-
ský komfort – příjemné světlé prostředí volného 
výběru, sociální zázemí, odpočinkové zóny, počí-
tače pro uživatele a nechybí ani výstavní plochy. 
Knihovna užívá knihovní systém Clavius. 

Každoročně pořádáme tyto akce: 
 • Noc s Andersenem – tematicky laděné soutěže 

pro dětské uživatele spojené se skvělou možností 
zažít knihovnu v noci (Vesmírná knihovna, Knihov-
na jako laboratoř, Agenti v knihovně, Noc s řemesly, 
Strašidelná noc); 

 • Pasování prvňáčků na čtenáře – žáčci prvních 
tříd ZŠ Zdice jsou po splnění čtenářských úkolů 
slavnostně pasováni rytířem Knihoslavem z Kniho-
va (Knihov je skutečný vrch ve Zdicích) na čtenáře; 

 • Rozsviťte podzim s lampiony – průvod čtenářů 
i „nečtenářů“ na kopec Písmena, kde společně vy-
pouštíme lampionky štěstí, večer je zakončen kou-
zelným ohňostrojem; 

 • Malá tvořivá dílna (vánoční a jarní) – setkání 
v knihovně při kreativním tvoření na dané téma; 

 • Filmový festival Expediční kamera – promítání 
amatérských dokumentárních filmů, jejichž tvůrci 
jsou cestovatelé, horolezci a jiní nadšenci; 

 • besedy s cestovateli s promítáním z jejich cest; 
 • autorská čtení oblíbených spisovatelů; 
 • vzdělávací přednášky nejen pro studenty; 
 • výstavy vztahující se k našemu regionu nebo tý-

kající se důležitých událostí. 

Máme v plánu uvést do života několik nápadů. Na-
příklad donášku knih pro imobilní uživatele, zaháje-
ní propagační akce „Osobnost knihovníkem“, umís-
tění Knihobudky na veřejném a snadno dostupném 
místě, půjčování audioknih a v neposlední řadě 
využití školní televize k propagaci čtení a knihovny 
jako takové. 

mesto-zdice.cz
https://www.mesto-zdice.cz/mestska
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KNIHOVNA ZLONICE

Pippichova 545
273 71 Zlonice
tel.: 312 591 059
e-mail: k.zlonice@seznam.cz 
https://www.zlonice.cz/knihovna
knihovnice: Marie Srbková

Statistické údaje (rok 2018)
 • počet obyvatel obce: 2 244
 • počet čtenářů: 88
 • počet knihovních jednotek: 13 735
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 18

Naše začátky jsou datované až do roku 1848, kdy 
byla dne 29. 10. otevřena první veřejná knihovna 
a čítárna ve Zlonicích. Byla pobočkou pražského 
spolku Slovanská lípa. Vlastnila 44 svazků a v čí-
tárně si mohli čtenáři vybrat ze 13 časopisů. V roce 
1849 byl po zásahu policie spolek Slovanská lípa 
rozpuštěn a jeho majetek zapečetěn pro činnost 
monarchii nepřátelskou.

Od roku 1870 se knihovna stěhovala po různých 
spolcích až do roku 1905, kdy obecní zastupitelstvo 
vyhradilo pro knihovnu a čítárnu dvě místnosti na 
radnici. I v dalších letech byla umístěna v různých 
budovách, až jsme se v roce 1992 přestěhovali do 
prostor bývalé MŠ
St. statku Zlonice, kde sídlíme i v současné době. 
Knihovna prošla rekonstrukcí, která se týkala celé 
budovy – zateplení, výměna oken, dveří, nové roz-
vody vody, topení i elektřiny (v roce 2014).

Nejen oslava

Fond knihovny tvoří přibližně 13 600 svazků, které 
jsou z velké části ve volném výběru, část je umístě-
na v přilehlém skladu. Používáme automatizovaný 
systém KP-WIN. Veřejnosti slouží dva počítače s při-
pojením na internet a také wi-fi.
Každý rok pořádáme několik akcí – od roku 2014 
nás navštívilo hodně známých tváří (RNDr. Jiří Gry-
gar, RNDr. Václav Větvička, MUDr. Jan Cimický, Ja-
romír Bosák, Karel Voříšek, režisér Karel Smyczek a 
další). V roce 2017 jsme pořádali různé besedy (na 
začátku roku k nám dvakrát přijel cestovatel Pavel 
Dobrovský a na podzim jsme přivítali herce Luká-
še Langmajera i s celou rodinou). V červnu jsme si 
ze Středočeské vědecké knihovny zapůjčili výstavu  
s názvem „Ztracená generace“. Těchto akcí se účast-
nilo celkem 303 návštěvníků.
S dětmi ZŠ Zlonice proběhla lekce pro 5. třídu (vý-
běr knih a práce s nimi) a exkurze. Celkem přišlo 51 
dětí.
V roce 2018 jsme oslavili 170. výročí založení 
knihovny ve Zlonicích. Uspořádali jsme několik be-
sed a navštívily nás děti ZŠ, pro které byla nachys-
tána vědomostní soutěž. Věřím, že v dalších letech 
bude zájem čtenářů a návštěvníků stoupat a pro-
story knihovny budou sloužit co největšímu počtu 
zájemců nejen o literaturu, ale i o další kulturní po-
řady.

mailto:k.zlonice@seznam.cz
https://www.zlonice.cz/knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZRUČ NAD SÁZAVOU 

5. května 510 
285 22 Zruč nad Sázavou 
tel.: 327 531 410 
e-mail: knihovna@mesto-zruc.cz
http://www.mesto-zruc.knihovna.cz/
knihovnice: Mgr. Jiřina Bělinová a Milena Lhotková 

Statistické údaje (rok 2018) 
 • počet obyvatel obce: 4 521 
 • počet čtenářů: 625 
 • počet knihovních jednotek: 23 597 
 • počet hodin pro veřejnost týdně: 28 

Knihovna se nachází v nově zrekonstruovaném 
Spolkovém domě, její prostor je mimořádně 
funkční a esteticky kvalitně řešený. Pro občany je 
přístupná čtyři dny v týdnu a každou první sobotu 
v měsíci. Ve fondu knihovny je 23 500 svazků, půj-
čujeme též audioknihy, deskové hry a nabízíme 17 
titulů časopisů.  

Občanům poskytujeme kromě běžných služeb, jako 
je kopírování, skenování a MVS, také konzultace při 
tvorbě referátů, bakalářských či diplomových prací 
(vyhledávání materiálů, citace, jazykové korektury).  
Mezi pravidelné aktivity knihovny patří literární 
klub Kamarád, který se schází každou středu, náv- 
štěvy dětí z mateřských škol, návštěvy klientů do-
mova seniorů Centrin, informatika pro žáky základ-
ních škol – všechny třídy 1. stupně ZŠ, čtení s dětmi 

ze základní školy praktické. Velmi vyhledávanou 
pravidelnou akcí se stalo tzv. Záchranné maturitní 
lano – příprava studentů ke státní maturitě z čes-
kého jazyka.  
Knihovna se zapojuje do celostátních akcí, jako je 
Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáka či Celé Čes-
ko čte dětem. Pořádá také cestopisné přednášky, 
autorská čtení či Listování. V říjnu roku 2018 jsme 
přivítali v rámci autorského čtení pana spisovatele 
Roberta Fulghuma.  
Knihovna nabízí návštěvníkům též možnost prohlí-
žení zručských kronik a fotodokumentací ke kro-
nikám. Podílí se na akcích města a spolupracuje 
s místními zájmovými spolky. V roce 2017 jsme se 
umístili na druhém místě v soutěži Knihovna roku 
v kategorii Základní knihovna. 

mesto-zruc.cz
http://www.mesto-zruc.knihovna.cz
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STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 

Pravidelná soutěž o nejlepšího neprofesionálního 
knihovníka Středočeského kraje byla poprvé vyhlá-
šena v roce 2012. Od té doby jsou každý rok vybírá-
ni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních kniho-
ven, a to z každého z pěti regionů přináležejícího 
krajské nebo pověřené knihovně – tedy z Benešov-
ska, Kladenska, Mladoboleslavska, Kutnohorska a 
Příbramska. Tyto kandidáty navrhuje krajská nebo 
příslušná pověřená knihovna a schvaluje je Rada 
Středočeského kraje. 
Soutěž je inspirací a motivací neprofesionálních 
knihoven k aktivní činnosti i vzájemné spolupráci. 
Slavnostní ocenění probíhá v prostorách Středočes-
ké vědecké knihovny v Kladně za přítomnosti zá-
stupců Středočeského kraje. Každý oceněný obdrží 
diplom, finanční odměnu a drobné dárky. 

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍMI PĚTI ROČNÍKY  
aneb Z medailonků vybrané zajímavosti  
o knihovnách, knihovnicích a knihovnících 

STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2019

Zleva Mgr. Marie Šprunglová, Ing. Martina Hrubešová, 
Ivana Šotkovská, Věra Pilná, Mgr. Eva Hašlarová, Iveta 
Zikmundová a Ing. Zdeněk Štefek

Zleva Petra Sulejová, Mgr. Eva Hašlarová a Kateřina 
Bíglová

Mgr. Eva Hašlarová, Místní knihovna Dalešice (MB) 

V roce 2009 byla budova knihovny zcela zrekon-
struována. Útulné, funkční a komfortnější prostředí 
knihovny se přímo nabízí k využití nejen ke knihov-
nickým službám, ale i k přátelským setkáním u příle-
žitosti oslav životních jubileí, ke kulturním a vzdělá-
vacím akcím, zaměřeným převážně na prohloubení 
znalosti a dovedností lidových tradic. Nejoblíbeněj-
šími se staly rukodělné lekce, tradičními se již stala 
setkání při oslavách Velikonoc, slunovratu, letnic či 
při posvícenské zábavě na sv. Kateřinu.    

Ing. Martina Hrubešová, Obecní knihovna 
v Úholičkách (KL) 

Martina Hrubešová pracuje v knihovně od roku 
2010. Čím vším si knihovna prošla? Dvojím stěho-
váním, důkladnou probírkou knihovního fondu, 
úspěšným žádáním o dotace na počítačové vybave-
ní, knihovní systém Clavius, kopírku, stůl a naprosto 
skvělé knihovnické police. Úholičky mají přibližně 
700 obyvatel a do knihovny chodí kolem stovky 
čtenářů, vybírat mohou z 5000 knih plus několika 
časopisů: Venkov, dTest, Kreativ, Forbes. „Využívá-
me také možnosti výměnných fondů, a to 3x až 4x 
ročně. Knihovna žije, jsem ráda, že se její vzkříšení 
podařilo,“ říká paní knihovnice.  
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Zleva Mgr. Marie Šprunglová a Ing. Zdeněk Štefek

Iveta Zikmundová, Obecní knihovna Pátek (KH) 

Knihovna získala v krajském kole soutěže Vesnice 
roku v roce 2019 Diplom za moderní knihovní a 
informační služby. V roce 2018 bylo registrováno 
61 rodin, které navštěvují knihovnu. Registrován 
je vždy jen jeden dospělý, i když čte celá rodina. 
Knihovna pořádá mnoho aktivit, zmiňme napří-
klad Klub deskových her, kdy se každý pátek večer 
již čtyři roky scházejí dospělí. V neděli dopoledne 
pak probíhá deskohraní pro děti. Jednou za čas 
je pro děti připraven tematicky zaměřený turnaj.  
V loňském roce se deskohraní konalo 63x a zahrát si 
přišlo 292 hráčů. K dispozici mají téměř 150 her, 88 
her v hodnotě přibližně 35 000 Kč nakoupila obec. 

Ivana Šotkovská, knihovnice Obecní knihovny  
Tehov a Věra Pilná, referentku OÚ Tehov (BN) 

S myšlenkou přetvořit knihovnu na otevřený pro-
stor, který bude kombinovat knihovnu s komunit-
ním centrem, přišla v roce 2017 paní Věra Pilná. 
Knihovna se tedy na nějaký čas odmlčela a 1. 11. 
2017 přivítala návštěvníky již jako knihovna a ko-
munitní centrum, s novou knihovnicí paní Ivanou 
Šotkovskou. Knihovna má otevřeno každý pracov-
ní den, čtyřikrát v týdnu odpoledne, aby vyhověla 
školákům a pracujícím, a jeden den dopoledne, což 
si chválí senioři. Prostory jsou bezbariérové a k dis-
pozici je kromě půjčování knih také internet a wi-fi. 
Maminky rády využívají nabídku drobné tvořivé čin-
nosti pro děti, hrací koutek pro nejmenší v knihov-
ně a pískoviště na přilehlém dvorku. Knihovnu a ko-
munitní centrum návštěvníci využívají i jako místo, 
kde mohou posedět s přáteli, dát si kávu a čaj, poč- 
kat zde na autobus, či si přijdou jen tak popovídat. 

Zleva Kateřina Bohatová, Ivana Šotkovská, Věra Pilná  
a Bc. Kristýna Klímková.

Mgr. Marie Šprunglová, Školní knihovna pro děti,  
mládež i dospělé Chraštice (PB) 

Marie Šprunglová vede společnou obecní a školní 
knihovnu od samého počátku s láskou a pečlivostí 
sobě vlastní. Díky tomu, že knihovna sídlí v chra-
štické základní škole, kde paní Šprunglová pracovala 
celých 58 let jako učitelka, má možnost úzce spolu-
pracovat s pedagogy a žáky mateřské i základní ško-
ly. Pomáhá se školními projekty, každoročně se ško-

lou pořádá Noc s Andersenem, během níž jsou děti 
prvních tříd pasovány na čtenáře. Paní Šprunglová 
sbírá, uchovává a archivuje nejrůznější fotografie, 
dokumenty, předměty, prostě vše, co má historic-
kou hodnotu. Píše kroniku Noci s Andersenem a je 
autorkou Almanachů obce Chraštice a ZŠ Chraštice, 
které byly vydány k výročí obce a školy. Knihovna se 
stala centrem setkávání obyvatel napříč generace-
mi a kulturním střediskem obce.  
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STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2018

Zleva MgA. Zuzana Brychtová Horecká, Mgr. Barbora 
Černohorská, Jana Kuncířová, Bc. Anna Holubová, Ing. 
Zdeněk Štefek, Dana Schovánková, PhDr. Radek Liška, 
Mgr. Tomáš Procházka 

Bc. Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč 
(KH) 

Knihovna se každoročně připojuje k celostátní akci 
Noc s Andersenem (v roce 2018 již po deváté). Dále 
organizuje rukodělné kurzy pro děti i dospělé: veli-
konoční, adventní a vánoční tvoření, akce s názvem 
Dárková knížka pro maminku, Obrázky pro radost 
atd. Pro děti se stalo samozřejmým letní malování 
křídami, pro dospělé zájezdy a ve spolupráci s míst-
ní farností i koncerty v tamním kostele.  

MgA. Zuzana Brychtová Horecká, Mgr. Barbora 
Černohorská, Knihovna J. M. Hovorky ve Stateni-
cích (KL) 

Knihovna se nachází v centru obce v blízkosti obec-
ního úřadu, je bezbariérová a pro obyvatele obce 
je otevřena celou středu. Knihovnu vede neformál-
ní spolek Obývák vesnice, jehož hlavními členkami 
jsou právě Zuzana Brychtová Horecká a Barbora 
Černohorská.  V roce 2017 získal spolek v rámci 
grantového programu Živá komunita od Nadace Via 
částku 100 000 Kč. Důležitou podmínkou k získání 
těchto financí byla spoluúčast místních lidí. To se 
zdařilo!  

Jana Kuncířová, Obecní knihovna Byšice (MB) 

Jana Kuncířová a Ing. Zdeněk Štefek 

Knihovna má pro veřejnost otevřeno sedm hodin 
týdně a počet jejích čtenářů se neustále zvyšuje. 
Jedním z důvodů je neustálý nákup a doplňování 
knihovního fondu. Paní Kuncířová také aktivně spo-
lupracuje se svou pověřenou knihovnou a knihov-
nou v Mělníce. Pravidelně využívá rovněž výměnné 
soubory, aby svým čtenářům mohla nabídnout ak-
tuální knižní novinky.  

Dana Schovánková, Obecní knihovna ve Bzové 
(PB) 

PhDr. Jaroslav Císař a Dana Schovánková

V knihovně je pro čtenáře k dispozici počítač s pří-
stupem na internet, pro své uživatele nabízí také 
službu kopírování, skenování či tisk dokumentů. 
V počítači si mohou návštěvníci knihovny prohlí-
žet oskenované fotografie z kronik obce Bzová. 
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Zleva Jaroslava Burgrová, Ing. Zuzana Belanská, Věra 
Písecká, Libuše Břeňová a Jana Lemberková 

Ing. Zuzana Belanská, Místní lidová knihovna  
v Jincích (PB) 

Paní Zuzana Belanská pracuje jako knihovnice 
v Místní lidové knihovně v Jincích od roku 2010. Od 
té doby ji mění v moderní knihovnu s komunitním 
přesahem pro Jince a okolí. Knihovna je plně auto-
matizovaná s vlastními webovými stránkami. Del-
ší otvírací doba knihovny svědčí o zájmu obyvatel  
o její služby! 

Libuše Břeňová, Obecní knihovna Kostomlaty nad 
Labem (KH)  

Obecní knihovna v Kostomlatech nad Labem se za-
čala měnit v moderní knihovnu, když ji v roce 2010 

převzal do své správy Klub kamarád. Knihovna pra-
videlně pořádá řadu akcí, například pasování čtená-
řů, Noc s Andersenem, čtenářský kroužek a mnoho 
dalšího. Jednou z velkých kulturních událostí, kte-
rou knihovna pořádala mimo své prostory v roce 
2014, bylo slavnostní odhalení pamětní desky Bo-
humila Hrabala v železniční stanici Kostomlaty nad 
Labem.  

Jaroslava Burgrová, Veřejná knihovna a kulturní 
centrum v Jenči (KL) 

Zleva Zuzana Kantová, Jaroslava Burgrová, Mgr. Daniel 
Marek a Mgr. Tomáš Procházka 

Pro knihovnu našlo v roce 2015 vedení obce nové 
zrekonstruované prostory v budově obecního úřa-
du a práci knihovnice nabídlo paní Jaroslavě Bur-
grové. Ta nechala ve spolupráci s architektem vy-
tvořit návrh interiéru knihovny, vyžádala si zcela 
nové vybavení mobiliářem, technikou a další prvky 
do klidových zón knihovny a dětského oddělení. Za-
žádala také o instalaci knihovního systému Tritius 
a za velkorysé podpory obecního úřadu vytvořila 
knihovnu 21. století s ambicí komunitního centra 
pro celé široké okolí. 

Jana Lemberková, Místní knihovna ve Světicích 
(BN) 

Za dohledu paní Lemberkové prošla Místní knihov-
na ve Světicích úplnou rekonstrukcí. Akce knihovny 
jsou zaměřené především na školu – exkurze, Noc 
s Andersenem, dílny čtení a také čtení v kroužku na 
pohodlných polštářích. Prostory, nové knihy i roz-
šíření půjčovací doby vedly k ztrojnásobení počtu 
čtenářů. 

Paní Schovánková vytvořila rovněž webové stránky 
knihovny a spravuje knihovní facebook.  

Marie Vrbová, Obecní knihovna v Ratměřicích 
(BN) 

V obci s pouhými 290 obyvateli se paní Vrbové 
daří držet 15% podíl aktivních čtenářů. Akce, které  
v knihovně pořádá, mají velmi pozitivní ohlas a jsou 
nepostradatelnou součástí kulturního dění v obci. 
V roce 2010 získala obec Ratměřice titul „Nejlepší 
obec v Republice“, k čemuž dopomohlo i výborné 
hodnocení činnosti knihovny.  

STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2017 
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Zleva Josef Wolf, Ing. Zdeněk Štefek, Jitka Šachlová, 
Pavlína Pacholíková, Lucie Hašková, za Marii 
Lebduškovou převzal ocenění její syn, Ing. Jiří Mika a 
Mgr. Tomáš Procházka 

Lucie Hašková, Obecní knihovna Hradištko (PB) 

Za dobu své působnosti stačila paní Hašková rozhý-
bat kulturní život v Hradištku a okolí jako nikdo jiný. 
V rámci knihovny pořádá knihovnické lekce pro děti 
z místní mateřské a základní školy. Připravuje tema-
ticky zaměřené lekce, čtení s promítáním pro děti 
i dospělé, besedy pro rodiče o dětských knihách. 
Pravidelně připravuje cestopisné přednášky s míst-
ními cestovateli, přednášky na historická témata či 
Večery pro přátele deskových her a další aktivity. 

Věra Písecká, Místní knihovna Brodce nad Jizerou 
(MB)  

Knihovna se nachází v přízemí budovy Úřadu měs-
tyse. Od roku 1981 zde působí v roli knihovnic paní 
Věra Písecká spolu s paní Ladislavou Koškovou a Šár-
kou Koškovou. Již v roce 1989 byla knihovna hod-
nocena jako jedna z nejlepších v regionu. Knihovna 
byla také několikrát rekonstruována a pokaždé pře-
stěhována do náhradních prostor. Provoz byl vždy 
zachován! 

STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2016 

Marie Lebdušková, Obecní knihovna Křinec (KH) 

Křinecká knihovna několikrát změnila místo a ná-
zev. Nyní sídlí vedle školky, což je – jak z hlediska 
prostoru, tak polohy – nesmírně výhodné. Jedná 
se o knihovnu na malém městě, tudíž si paní Leb-
dušková mohla ke každému čtenáři vytvořit osobitý 
vztah, pokaždé s ním pohovořit, vždy ochotně na-
slouchat a nabízet svou radu či pomoc. Knihovna 
je pro ni posláním, misí, místem s pozitivní energií,  
o které již více než třicet let pečuje s radostí, láskou 
a neuvěřitelným entuziasmem.  

Pavlína Pacholíková, Místní lidová knihovna  
v Plchově (KL) 

Paní Pacholíková pracuje jako dobrovolná knihovni-
ce v Místní lidové knihovně Plchov od března 2015. 
Z téměř nenavštěvované knihovny této malé obce, 
ve které žije necelých 180 obyvatel, udělala ve veli-
ce krátké době centrum kulturního dění. Systema-
ticky pracuje s dětskými i dospělými čtenáři. Svou 
aktivitou dosáhla v krátké době několikanásobné-
ho navýšení počtu aktivních čtenářů, návštěvníků 
knihovny a samotných výpůjček. 

Jitka Šachlová, Obecní knihovna Čestlice (BN) 

V červenci 2014 se knihovna přestěhovala do samo-
statných prostor v nové budově obecního úřadu. 
Vyhovující umístění umožnilo paní Šachlové reali-
zovat mnohem více akcí pro děti i dospělé, podařilo 
se také výrazně obohatit knihovní fond o nové kniž-
ní tituly. Z knihovny se za krátkou dobu stalo vyhle-
dávané kulturní a komunitní centrum, které pořádá 
výstavy, tvořivé dílny a přednášky. Paní knihovnice 
pravidelně píše články do obecního časopisu a pro 
další propagaci knihovny založila v roce 2016 také 
webové stránky. 
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Zleva Ivana Dvořáková, Pavla Staňková, Lucie Vrtalová, 
Ing. Zdeněk Štefek, Hana Jandovská a Dagmar Strbíková 

Josef Wolf, Obecní knihovna Sojovice (MB) 

Pan Wolf završil v roce 2016 již 40 let práce 
v knihovně v Sojovicích, v malé obci s necelými 400 
obyvateli, a vychoval tak několik generací čtenářů. 
Knihovna disponuje veřejným internetem, naku-
puje novou literaturu i periodika. Po přestěhování 
se nachází v centru obce, v blízkosti pošty, školy  
i školky. Pan Wolf zajišťuje také donáškovou službu 
a pro všechny své čtenáře si vždy najde čas i mimo 
výpůjční dobu.  

Ivana Dvořáková, Obecní knihovna v Dublovicích 
(PB) 

V roce 2015 tomu bylo právě 30 let, co paní Ivana 
Dvořáková vstoupila do Obecní knihovny v Dublovi-
cích jako knihovnice. Třicet let budování knihovny 
je dlouhá doba, a tak jsou dnešní čtenáři již často 
dětmi nebo dokonce vnoučaty prvních čtenářů. Za 
dobu své existence se knihovna několikrát stěho-
vala, ale nyní je již několik let umístěna v budově 
obecního úřadu, který prošel rekonstrukcí. Prostory 
jsou světlé, vzdušné a příjemné.  

Hana Jandovská, Knihovna Zdiby (MB) 

Knihovna ve Zdibech nemá dlouholetou tradici. Za 
svoji existenci se několikrát stěhovala – a ne vždy 
měla důstojné působiště. Paní Jandovská v knihov-
ně působí od roku 1987. Za jejího působení obec 
knihovnu vždy podporovala a knihovna prošla  
v roce 2015 rekonstrukcí. Paní knihovnice připravu-
je ve škole besedy se zajímavými spoluobčany, při-
spívá do Zdibského zpravodaje a uveřejňuje knižní 
novinky. Pořádá velký knižní bazar před Vánoci a 
mnoho dalších aktivit. 

STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2015 

Josef Wolf
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Lucie Vrtalová, Obecní knihovna Chocerady (BN) 

Za působení paní Vrtalové začala knihovna vzkvé-
tat. Z původních necelých 60 registrovaných čtená-
řů stoupl počet na více než 160. Výrazně se zvýšil 
počet návštěv a stále narůstá počet výpůjček. Cílem 
paní knihovnice bylo a stále je zpřístupnit knihovnu 
a učinit ji zajímavou pro všechny věkové kategorie, 
což se odráží ve výběru knih, které jsou do knihovny 
nakupovány, ale hlavně v počtu akcí pro děti i do-
spělé. 

Zleva Ing. Jiří Mika, Lucie Vrtalová a Ing. Zdeněk Štefek

Lenka Frankovicová a Dagmar Strbíková 

Knihovna pořádá velké množství akcí pro děti i do-
spělé. Patří sem různé soutěže, besedy, výstavy, 
jarní a podzimní tvořivé dílny či hruškiáda nebo 
dýňobraní. Výstavy vycházejí především z místních 
témat: Příběhy 2. světové války v Miskovicích, Vý-
stava o historii školy v Miskovicích a starých foto-
alb od r. 1942, Výstava a beseda „Mlýny v našem 
okolí“.  Z dalších akcí můžeme jmenovat například 
Noc s Andersenem, pálení čarodějnic, tradiční sá-
zení „pohádkových stromů“ na Den Země, Den pro 
dětskou knihu, pravidelnou prázdninovou soutěž 
„Antigaučing“ či „Geochacing po miskovicku“. 

Pavla Staňková, Obecní knihovna Mutějovice (KL) 

Paní Pavla Staňková vede knihovnu v Mutějovicích 
od roku 2002. Během těchto let se jí podařilo na-
vázat komunikaci se zastupiteli obce, získat jejich 
podporu a pomalu přetvářet původně téměř ne-
navštěvovanou knihovnu v kulturní centrum obce, 
které se dnes může pyšnit nejen přestěhováním  
z okrajové části obce do nově zrekonstruovaných 
prostor obecního úřadu v jejím centru, ale i novým 
vybavením a pravidelně doplňovaným knihovním 
fondem, který slouží bezmála osmdesátce mutějo-
vických čtenářů. 

Dagmar Strbíková, Místní lidová knihovna  
Miskovice (KH) 
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Obec
Bakov nad Jizerou
Bašť
Benátecká Vrutice
Bečváry
Bělá pod Bezdězem
Běleč
Benátky nad Jizerou
Benešov
Beroun
Běrunice
Beřovice
Běštín
Bezděkov pod Třemšínem
Bezno
Bílé Podolí
Bilichov
Blaženice
Bohdaneč
Bohostice
Bohutín
Bojov
Borovnice
Bošín
Bradlec
Brandýsek
Brandýs nad Labem
Braškov
Bratčice
Bratronice
Bratřínov
Brázdim
Brodce nad Jizerou
Broumy
Březí
Březina
Březnice
Březno
Březová
Bříství
Bubovice
Budiměřice
Buková u Příbramě
Bukovany
Bukovno
Buštěhrad
Bykoš
Bystřice
Byšice
Bzová
Cerhenice
Cerhovice
Církvice
Cítov
Cvrčovice
Čachovice
Čáslav
Čečelice
Čechtice
Čelákovice
Čenkov
Čerčany

Název knihovny
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna Vladimíra Holana
Obecní knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Knihovna Eduarda Petišky
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna a infocentrum
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Městské muzeum a knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna

Seznam veřejných knihoven Středočeského kraje

Okres
Mladá Boleslav
Praha - východ
Nymburk
Kolín
Mladá Boleslav
Kladno
Mladá Boleslav
Benešov
Beroun
Nymburk
Kladno
Beroun
Příbram
Mladá Boleslav
Kutná Hora
Kladno
Benešov
Kutná Hora
Příbram
Příbram
Praha - západ
Benešov
Nymburk
Mladá Boleslav
Kladno
Praha - východ
Kladno
Kutná Hora
Kladno
Praha - západ
Praha - východ
Mladá Boleslav
Beroun
Praha - východ
Mladá Boleslav
Příbram
Mladá Boleslav
Beroun
Nymburk
Beroun
Nymburk
Příbram
Benešov
Mladá Boleslav
Kladno
Beroun
Benešov
Mělník
Beroun
Kolín
Beroun
Kutná Hora
Mělník
Kladno
Mladá Boleslav
Kutná Hora
Mělník
Benešov
Praha -  východ
Příbram
Benešov

Ocenění

X

X

X

X

X

X

X
X

Region PK
MB
MB
MB
KH
MB
KL
MB
BN
KL
KH
KL
PB
PB
MB
KH
KL
BN
KH
PB
PB
PB
BN
KH
MB
KL
MB
KL
KH
KL
PB
MB
MB
KL
BN
MB
PB
MB
PB
MB
PB
KH
PB
BN
MB
KL
PB
BN
MB
PB
KH
PB
KH
MB
KL
MB
KH
MB
BN
MB
PB
BN
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Obec
Černíny
Černolice
Černošice
Červené Janovice
Červené Pečky
Červený Hrádek
Červený Újezd
Český Brod
Český Štenberk
Čestín
Čestlice
Činěves
Čísovice
Čistá
Čistá
Dalešice
Davle
Divišov
Dlouhopolsko
Dneboh
Dobrovice
Dobrovíz
Dobřejovice
Dobřichov
Dobřichovice
Dobříš
Dobšice
Dobšín
Doksy
Dolní Beřkovice
Dolní Bousov
Dolní Hbity
Dolní Chvatliny
Dolní Kralovice
Dolní Krupá
Dolní Slivno
Dolní Stakory
Dolní Zimoř
Dominikální Paseky
Domousnice
Doubek
Doubravčice
Drahelčice
Drahenice
Drahlín
Drahňovice
Drahobudice
Drásov
Drhovy
Drnek
Drobovice
Drozdov
Družec
Dřetovice
Dřevčice
Dřínov
Dublovice
Dymokury
Felbabka
Heřmaničky
Hlásná Třebáň
Hlavenec
Hlízov

Název knihovny
Obecní knihovna
Knihovna obce
Městská knihovna
Místní lidová knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna 
Středisková knihovna
Obecní knihovna
Knihovna
Městská knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna a infocentrum
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna

Region PK
KH
KL
KL
KH
KH
KH
KL
KH
BN
KH
BN
KH
PB
MB
KL
MB
PB
BN
KH
MB
MB
KL
BN
KH
PB
PB
KH
MB
KL
MB
MB
PB
KH 
BN
MB
MB
MB
MB
PB
MB
BN
KH
KL
PB
PB
BN
KH
PB
PB
KL
KH
PB
KL
KL
MB
MB
PB
KH
PB
BN
KL
MB
KH

Okres
Kutná Hora
Praha - západ
Praha - západ
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Praha - západ
Kolín
Benešov
Kutná Hora
Praha - východ
Nymburk
Praha - západ
Mladá Boleslav
Rakovník
Mladá Boleslav
Praha - západ
Benešov
Nymburk
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Praha - západ
Praha - východ
Kolín
Praha - západ
Příbram
Nymburk
Mladá Boleslav
Kladno
Mělník
Mladá Boleslav
Příbram
Kolín
Benešov
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mělník
Příbram
Mladá Boleslav
Praha - východ
Kolín
Praha - západ
Příbram
Příbram
Benešov
Kolín
Příbram
Příbram
Kladno
Kutná Hora
Beroun
Kladno
Kladno
Praha - východ
Mělník
Příbram
Nymburk
Beroun
Benešov
Beroun
Praha - východ
Kutná Hora

Ocenění

X

X

X

X

X
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Ocenění

X
X

X

Okres
Příbram
Kladno
Praha - západ
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Praha - západ
Kutná Hora
Nymburk
Rakovník
Kladno
Kladno
Mělník
Beroun
Kladno
Praha - západ
Beroun
Kladno
Praha - východ
Kutná Hora
Nymburk
Příbram
Kladno
Nymburk
Praha - západ
Příbram
Kladno
Nymburk
Říčany
Kladno
Rakovník
Beroun
Kladno
Příbram
Beroun
Mladá Boleslav
Praha - východ
Příbram
Kladno
Praha - západ
Příbram
Beroun
Beroun
Benešov
Nymburk
Benešov
Kutná Hora
Rakovník
Beroun
Benešov
Mladá Boleslav
Mělník
Nymburk
Nymburk
Mladá Boleslav
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Benešov

Region PK
PB
KL
KL
KH
KH
KH
MB
MB
KL
KH
KH
KL
KL
KL
MB
PB
KL
KL
PB
KL
MB 
KH
KH
PB
KL
KH
PB
PB
KL
KH
BN
KL
KL
PB
KL
PB
KL
MB
MB
PB
KL
PB
PB
KL
PB
BN
KH
BN
KH
KL
PB
BN
MB
MB
KH
KH
MB
KH
KH
KH
KH
KH
BN

Název knihovny
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městské kulturní centrum Ivana Slavíka
Obecní knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knhovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna

Obec
Hluboš
Hobšovice
Holubice
Horka I
Horka II
Horky
Horní Bukovina
Horní Stakory
Horoměřice
Horušice
Hořátev
Hořesedly
Hořešovice
Hořešovičky
Hořín
Hořovice
Hospozín
Hostivice
Hostomice
Hostouň
Hovorčovice
Hraběšín
Hradčany
Hrabří
Hradečno
Hradištko
Hradištko
Hrachov
Hrdlív
Hrubý Jeseník
Hrusice
Hřebeč
Hřebečníky
Hředle
Hřešice
Hudčice
Hudlice
Husí Lhota
Husinec
Hutě pod Třemšínem
Hvězda
Hvozdnice
Hvožďany
Hýskov
Chaloupky
Chleby
Chleby
Chlístov
Chlístovice
Chlum - Ryšín
Chlustina
Chocerady
Chocnějovice
Chorušice
Choťánky
Chotěšice
Chotětov
Chotouchov
Choťovice
Chotusice
Chotutice
Chotýš
Chotýšany
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Ocenění

X

X

X

X

X

Okres
Příbram
Rakovník
Příbram
Nymburk
Beroun
Kladno
Mladá Boleslav
Mělník
Beroun
Praha - západ
Mladá Boleslav
Benešov
Kladno
Benešov
Kladno
Praha - západ
Praha - východ
Příbram
Rakovník
Praha - západ
Kolín
Nymburk
Praha - západ
Praha - západ
Příbram
Praha - západ
Praha - východ
Nymburk
Mladá Boleslav
Nymburk
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Kutná Hora
Kladno
Mělník
Benešov
Praha - východ
Nymburk
Kladno
Kladno
Praha - západ
Nymburk
Příbram
Mělník
Praha - východ
Praha - západ
Mladá Boleslav
Kladno
Kladno
Mladá Boleslav
Praha - východ
Praha - východ
Praha - západ
Kladno
Příbram
Kolín
Kladno
Praha - západ
Rakovník
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk

Region PK
PB
KL
PB
KH
KL
KL
MB
KL
KL
KL
MB
BN
KL
BN
KL
KL
MB
PB
KL
MB
KH
KH
PB
PB
PB
KL
MB
MB
MB
KH
MB
MB
KH
KL
MB
BN
BN
KH
KL
KL
BN
KH
PB
MB
MB
KL
MB
KL
KL
MB
MB
MB
PB
KL
PB
KH
KL
KL
KL
KH
KH
KH
KH

Název knihovny
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Školní knihovna pro děti, mládež i dospělé
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Veřejná knihovna a kulturní centrum
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Místní knihovna
Místní lidová knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Kulturní centrum - knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Středočeská vědecká knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Knihovna Jana Ámose Komenského
Obecní knihovna
Jiráskova knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Mísní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna

Obec
Chrást
Chrášťany
Chraštice
Chroustov
Chrustenice
Chržín
Chudíř
Chvatěruby
Chyňava
Chýně
Jabkenice
Jankov
Jarpice
Javorník
Jedomělice
Jeneč
Jenštejn
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jestřábí Lhota
Jíkev
Jílové u Prahy
Jíloviště
Jince
Jinočany
Jirny
Jiřice
Jivina
Jizbice
Jizerní Vtelno
Josefův Důl
Kácov
Kačice
Kadlín
Kamberk
Kamenice
Kamenné Zboží
Kamenné Žehrovice
Kamenný Most
Kamenný Přívoz
Kamilov
Kamýk nad Vltavou
Kanina
Káraný
Karlík
Katusice
Kladno
Kladno
Klášter Hradiště nad Jizerou
Klecany
Klíčany
Klínec
Klobuky
Klučenice
Klučov
Kmetiněves
Kněževes
Kněževes
Kněžice
Kněžice, část Dubečno
Kněžice, část Osek
Kněžičky
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Ocenění

X

X

X

Okres
Mladá Boleslav
Příbram
Kladno
Mladá Boleslav
Mělník
Mělník
Kladno
Rakovník
Kolín
Beroun
Kolín
Benešov
Beroun
Praha - východ
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Praha - západ
Mladá Boleslav
Příbram
Praha - východ
Mělník
Praha - východ
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Beroun
Nymburk
Rakovník
Příbram
Kolín
Mladá Boleslav
Nymburk
Příbram
Benešov
Kutná Hora
Mělník
Rakovník
Kolín
Mělník
Beroun
Příbram
Benešov
Kutná Hora
Nymburk
Benešov
Mladá Boleslav
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Kolín
Nymburk
Benešov
Příbram
Kutná Hora
Příbram
Nymburk
Rakovník
Benešov
Praha - východ
Beroun
Benešov
Kutná Hora
Kladno

Region PK
MB
PB
KL
MB
MB
MB
KL
KL
KH
PB
KH
BN
KL
KH
MB
MB
KL
MB
PB
KH
MB
BN 
KH
KH
KH
PB
KH
KL
PB
KH
MB
KH
PB
BN
KH
KL
KL
KH
KL
KL
PB
BN
KH
KH
BN
MB
KL
KL
KL
KH
KH
BN
PB
KH
PB
KH
KL
BN
BN
KL
BN
KH
KL

Název knihovny
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna a informační centrum
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Veřejbá knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna

Obec
Kněžmost
Kňovice
Knovíz
Kochánky
Kojetice
Kokořín
Koleč
Kolešovice
Kolín
Komárov
Konárovice
Kondrac
Koněprusy
Konojedy
Koryta
Kosmonosy
Kosoř
Kosořice
Kosova Hora
Kostelec nad Černými lesy
Kostelec nad Labem
Kostelec u Křížků
Kostomlátky
Kostomlaty nad Labem
Košík
Kotopeky
Kounice
Kounov
Koupě
Kouřim
Kovanec
Kovanice
Kozárovice
Kozmice
Kozohlody
Kozomín
Krakov
Krakovany
Kralupy nad Vltavou
Králův Dvůr
Krásná Hora nad Vltavou
Krhanice
Krchleby
Krchleby
Krňany
Krnsko
Kroučová
Krupá
Krušovice
Křečhoř
Křečkov
Křečovice
Křepenice
Křesetice
Křešín
Křinec
Křivoklát
Křivsoudov
Křížkový Újezdec
Kublov
Kuňovice
Kutná Hora
Kyšice
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Ocenění

X

Okres
Praha - západ
Kladno
Rakovník
Praha - východ
Mladá Boleslav
Kladno
Mělník
Kutná Hora
Benešov
Příbram
Praha - západ
Kladno
Praha - východ
Příbram
Mělník
Praha - západ
Mělník
Kolín
Praha - východ
Nymburk
Mělník
Mělník
Kolín
Beroun
Kladno
Kladno
Kladno
Příbram
Kolín
Mladá Boleslav
Rakovník
Praha - západ
Beroun
Rakovník
Beroun
Beroun
Kolín
Nymburk
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Praha - východ
Benešov
Rakovník
Mladá Boleslav
Mělník
Rakovník
Rakovník
Nymburk
Kladno
Příbram
Kutná Hora
Kladno
Rakovník
Benešov
Praha - východ
Nymburk
Mladá Boleslav
Benešov
Mělník
Mělník
Beroun
Nymburk
Rakovník

Region PK
PB
KL
KL
MB
MB
KL
KL
BN
BN
PB
PB
KL
MB
PB
MB
KL
MB
KH
MB
KH
MB
MB
KH
PB
KL
KL
KL
PB
KH
MB
KL
PB
PB
KL
KL
PB
KH
KH
MB
MB
BN
BN
KL
MB
MB
KL
KL
MB
KL
PB
KH
KL
KL
BN
MB
KH
MB
BN
MB
MB
KL
KH
KL

Název knihovny
Obecníknihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Mstní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Místní lidová knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Mistní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Veřejná knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Ženíškova knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místná knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna

Obec
Kytín
Lány
Lašovice
Lázně Toušeň
Ledce
Ledce
Ledčice
Ledečko
Lešany
Lešetice
Lety
Lhota
Lhota
Lhota u Příbramě
Lhotka
Libčice nad Vltavou
Liběchov
Libenice
Líbeznice
Libice nad Cidlinou
Libiš
Liblice
Libodřice
Libomyšl
Libovice
Libušín
Lidice
Líchovy
Lipec
Lipník
Lišany
Líšnice
Liteň
Lodenice
Loděnice
Lochovice
Lošany
Loučeň
Loukov
Loukovec
Louňovice
Louňovice pod Blaníkem
Lubná
Luštěnice
Lužec nad Vltavou
Lužná I
Lužná II
Lysá nad Labem
Makotřasy
Malá Hraštice
Malešov
Malíkovice
Malinová
Maršovice
Máslovice
Mcely
Mečeříž
Měchnov
Mělnické Vtelno
Mělník
Měňany
Městec Králové
Městečko
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Obec
Měšice
Mezouň
Milčice
Milešov
Miličín
Milín
Milovice
Milý
Mirošovice
Miřetice
Miskovice
Miškovice
Mladá Boleslav
Mnichovice
Mnichovo Hradiště
Mníšek pod Brdy
Močovice
Mohelnice nad Jizerou
Mochov
Mokrovraty
Mořinka
Mrač
Mratín
Mšec
Mšecké Žehrovice
Mšeno
Mukařov
Mutějovice
Načeradec
Nalžovice
Nebužely
Nečín
Nedrahovice
Nehvizdy
Nechvalice
Nechyba (Radvanice)
Nelahozeves
Němčice
Nepoměřice
Nepřevázka
Neratovice
Nespeky
Nesuchyně
Nesvačily
Nesvačily
Netvořice
Neumětely
Neveklov
Nezabudice
Nižbor
Nová ves
Nová Ves pod Pleší
Nová Ves u Bakova
Nové Dvory
Nové Jirny
Nové Strašecí
Novosedly
Nový Jáchymov
Nový Knín
Nový Vestec
Nučice
Nymburk
Obecnice

Název knihovny
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Knihovna Dr. Emanuela Bořického
Víceúčelové kulturní zařízení
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní lidová knihovna
Veřejná knihovna
Knihovna města Mladá Boleslav
Jiráskova knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
Místní knihovna 
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Středisková knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna

Region PK
MB
KL
KH
PB
BN
PB
MB
KL
BN
BN
KH
KH
MB
BN
MB
PB
KH
MB
MB
PB
PB
BN
MB
KL
KL
MB
BN
KL
BN
PB
MB
PB
PB
MB
PB
BN
KL
MB
KH
MB
MB
BN
KL
BN
PB
MB
PB
BN
KL
KL
MB
PB
MB
KH
MB
KL
KL
KL
PB
MB
KH
KH
PB

Okres
Praha - východ
Beroun
Nymburk
Příbram
Benešov
Příbram
Nymburk
Rakovník
Praha - východ
Benešov
Kutná Hora
Kolín
Mladá Boleslav
Praha - východ
Mladá Boleslav
Praha - západ
Kutná Hora
Mladá Boleslav
Praha - východ
Příbram
Beroun
Benešov
Praha - východ
Rakovník
Rakovník
Mělník
Praha - východ
Rakovník
Benešov
Příbram
Mělník
Příbram
Příbram
Praha - východ
Příbram
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Kutná Hora
Mladá Boleslav
Mělník
Benešov
Rakovník
Benešov
Beroun
Benešov
Beroun
Benešov
Rakovník
Beroun
Mělník
Příbram
Mladá Boleslav
Kutná Hora
Praha - východ
Rakovník
Rakovník
Beroun
Příbram
Praha - východ
Praha - východ
Nymburk
Příbram

Ocenění

X

X

X
X

X
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Ocenění

X

X

X

X

Okres
Příbram
Mělník
Praha - východ
Nymburk
Kolín
Nymburk
Benešov
Praha - východ
Rakovník
Beroun
Praha - východ
Kutná Hora
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Rakovník
Příbram
Příbram
Beroun
Nymburk
Beroun
Nymburk
Příbram
Benešov
Kutná Hora
Kladno
Příbram
Mladá Boleslav
Kolín
Kutná Hora
Kladno
Praha - východ
Rakovník
Kolín
Nymburk
Rakovník
Benešov
Benešov
Příbram
Kolín
Kutná Hora
Mladá Boleslav
Benešov
Praha - západ
Příbram
Kutná Hora
Rakovník
Kladno
Příbram
Praha - západ
Mladá Boleslav
Nymburk
Kolín
Kladno
Kladno
Příbram
Kolín
Příbram
Beroun
Nymburk
Benešov
Příbram
Kladno

Region PK
PB
MB
MB
KH
KH
KH
BN
KH
KL
PB
BN
KH
KH
KH
KH
KL
PB
PB
PB
KH
PB
MB
PB
BN
KH
KL
PB
MB
KH
KH
KL
MB
KL
KH
KH
KL
BN
BN
PB
KH
KH
MB
BN
PB
PB
KH
KL
KL
PB
PB
MB
KH
KH
KL
KL
PB
KH
PB
PB
KH
BN
PB
KL

Název knihovny
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Základní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna Svatopluka Čecha
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna

Obec
Obory
Obříství
Odolena Voda
Odřepsy
Ohaře
Okřínek
Olbramovice
Oleška
Olešná
Olešná
Ondřejov
Opatovice I
Opočnice
Opolánky
Opolany
Oráčov
Orlov
Osečany
Osek
Oskořínek
Osov
Ostrá
Ostrov
Ostředek
Otryby
Otvovice
Ouběnice
Ouč
Ovčáry
Paběnice
Páleč
Panenské Břežany
Panoší Újezd
Pašinka
Pátek
Pavlíkov
Pavlovice
Pecerady
Pečice
Pečky
Pertoltice
Petkovy
Petroupim
Petrov
Petrovice
Petrovice I
Petrovice
Pchery
Pičín
Pikovice
Písková Lhota
Písty
Plaňany
Pletený Újezd
Plchov
Pňovice
Pňov-Předhradí
Počepice
Podbrdy
Poděbrady
Podělusy
Podlesí
Podlešín
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Ocenění

X

X

X

Okres
Beroun
Nymburk
Praha - východ
Kutná Hora
Rakovník
Kolín
Benešov
Benešov
Mělník
Benešov
Kladno
Kutná Hora
Kladno
Beroun
Benešov
Příbram
Praha - východ
Mladá Boleslav
Nymburk
Mladá Boleslav
Nymburk
Rakovník
Benešov
Praha - východ
Příbram
Rakovník
Rakovník
Kolín
Praha - západ
Praha - západ
Rakovník
Benešov
Rakovník
Praha - východ
Příbram
Kolín
Praha - východ
Benešov
Beroun
Kolín
Kolín
Rakovník
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Benešov
Kutná Hora
Příbram
Rakovník
Praha - západ
Nymburk
Příbram
Rakovník
Praha - západ
Rakovník
Benešov
Mělník
Mladá Boleslav
Rakovník
Praha - západ
Rakovník
Praha - východ

Region PK
PB
KH
MB
BN
KL
KH
BN
BN
MB
BN
KL
KH
KL
PB
BN
PB
MB
MB
KH
MB
MB
KL
BN
MB
PB
KL
KL
KH
BN
KL
KL
BN
KL
BN
PB
KH
MB
BN
PB
KH
KH
KL
KH
BN
KH
KH
BN
KH
PB
KL
KL
KH
PB
KL
KL
KL
BN
MB
MB
KL
PB 
KL
BN

Název knihovny
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
pobočka Městské knihovny Poděbrady
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Knihovna Jana Drdy
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
pobočka Městské knihovny  Hostomice
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
Centrum celoživotního vzdělávání
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna Ignáta Hermanna
Obecní knihovna
Husova knihovna

Obec
Podluhy
Podmoky
Podolanka
Podveky
Pochvalov
Polepy
Popovice
Poříčí nad Sázavou
Postřižín
Postupice
Poštovice
Potěhy
Pozdeň
Praskolesy
Pravonín
Prosenická Lhota
Předboj
Předměřice nad Jizerou
Přední Lhota
Přepeře
Přerov nad Labem
Přerubenice
Přestavlky u Čerčan
Přezletice
Příbram
Příčina
Přílepy
Přistoupim
Psáry
Ptice
Pustověty
Pyšely
Račice
Radějovice
Radič
Radim
Radonice
Radošovice
Radouš
Radovesnice I
Radovesnice II
Rakovník
Rašovice
Rataje nad Sázavou
Ratboř
Ratenice
Ratměřice
Rohozec
Rosovice
Roztoky
Roztoky
Rožďalovice
Rožmitál pod Třemšínem
Ruda
Rudná u Prahy
Rynholec
Řehenice
Řepín
Řepov
Řeřichy
Řevnice
Řevničov
Říčany
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Ocenění

X

X

X

X
X

Okres
Kladno
Praha - západ
Příbram
Nymburk
Nymburk
Benešov
Příbram
Příbram
Nymburk
Mladá Boleslav
Nymburk
Kutná Hora
Rakovník
Nymburk
Praha - východ
Rakovník
Mladá Boleslav
Praha - východ
Mladá Boleslav
Rakovník
Beroun
Rakovník
Beroun
Kolín
Rakovník
Kladno
Kutná Hora
Nymburk
Praha - východ
Kladno
Benešov
Mladá Boleslav
Příbram
Benešov
Mladá Boleslav
Nymburk
Příbram
Kutná Hora
Rakovník
Beroun
Kutná Hora
Příbram
Nymburk
Kutná Hora
Příbram
Kolín
Nymburk
Beroun
Praha - západ
Kladno
Kladno
Kladno
Nymburk
Praha - východ
Benešov
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha - východ
Benešov
Mladá Boleslav
Příbram
Mělník
Benešov

Region PK
KL
PB
PB
KH
KH
BN
PB
BN
KH
MB
MB
KH
KL
KH
BN
KL
MB
KH
MB
KL
PB
KL
PB
KH
KL
KL
KH
KH
MB
KL
BN
MB
PB
BN
MB
KH
PB
KH
KL
PB
KH
PB
MB
KH
PB
KH
MB
PB
KL
KL
KL
KL
KH
BN
BN
MB
MB
BN
BN
MB
PB
MB
BN

Název knihovny
Místní lidová knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna Karla Viky
Obecní knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní veřejná knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Knihovna Václava Štecha
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecni knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní veřejná knihovna
Obecní knihovna
Knihovna J. M. Hovorky
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna

Obec
Řisuty
Řitka
Sádek
Sadská
Sány
Sázava
Sedlčany
Sedlec - Prčice
Seletice
Semčice
Semice
Semtěš
Senec
Senice
Senohraby
Senomaty
Sezemice
Sibřina
Skalsko
Skryje
Skřipel
Skřivaň
Skuhrov
Skvrňov
Slabce
Slaný
Slavošov
Sloveč
Sluhy
Smečno
Smilkov
Smilovice
Smolotely
Soběhrdy
Sojovice
Sokoleč
Solenice
Souňov
Srbeč
Srbsko
Staňkovice
Stará Huť
Stará Lysá
Starkoč
Starosedlský Hrádek
Starý Kolín
Starý Vestec
Stašov
Statenice
Stehelčeves
Stochov
Stradonice
Straky
Strančice
Stranný
Strašnov
Stratov
Struhařov
Struhařov
Struhy
Strýčkovy
Střemy
Střezimiř
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Ocenění

X

X

X

Okres
Praha - západ
Praha - východ
Nymburk
Nymburk
Mladá Boleslav
Praha - východ
Kutná Hora
Beroun
Mladá Boleslav
Beroun
Kutná Hora
Příbram
Kutná Hora
Praha - východ
Beroun
Kladno
Praha - východ
Rakovník
Kolín
Praha - západ
Rakovník
Rakovník
Praha - východ
Benešov
Praha - východ
Kladno
Nymburk
Praha - západ
Příbram
Praha - západ
Kolín
Praha - východ
Praha - východ
Benešov
Beroun
Benešov
Kolín
Beroun
Beroun
Příbram
Příbram
Benešov
Nymburk
Benešov
Kutná Hora
Kladno
Kladno
Kutná Hora
Benešov
Kladno
Kolín
Kladno
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Praha - západ
Kladno
Kolín
Benešov
Kutná Hora
Praha - západ
Praha - západ

Region PK
PB
BN
KH
KH
MB
MB
KH
PB
MB
KL
KH
PB
KH
BN
PB
KL
BN
KL
KH
KL
KL
KL
KH
BN
KH
KL
MB
PB
PB
KL
KH
BN
BN
BN
KL
BN
KH
PB
KL
PB
PB
BN
KH
BN
KH
KL
KL
KH
BN
KL
KH
KL
KH
KH
KH
MB
KL
KL
KH
BN
KH
KL
KL

Název knihovny
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna 
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Knihovna městyse
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Základní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna   
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna Karla Hampla
Městská knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna

Obec
Stříbrná Lhota
Stříbrná Skalice
Střihov
Studce
Sudoměř
Sudovo Hlavno
Suchdol
Suchomasty
Sukorady
Svatá
Svatá Kateřina
Svaté Pole
Svatý Mikuláš
Světice
Svinaře
Svinařov
Svojetice
Svojetín
Svojšice
Svrkyně
Sýkořice
Šanov
Šestajovice
Šetějovice
Škvorec
Šlapanice
Šnepov
Štěchovice
Štětkovice
Tachlovice
Tatce
Tehov
Tehovec
Teplýšovice
Tetín
Tisem
Tismice
Tlustice
Tmaň
Tochovice
Trhové Dušníky
Trhový Štěpánov
Třebestovice
Třebešice
Třebešice
Třebichovice
Třebíz
Třebonín
Třebsín
Třebusice
Tři Dvory
Tuchlovice
Tuchoraz
Tuklaty
Tupadly
Tupadly
Tursko
Tuřany
Týnec nad Labem
Týnec nad Sázavou
Uhlířské Janovice
Úholičky
Úhonice
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Ocenění

X
X

X

Okres
Kladno
Beroun
Kutná Hora
Nymburk
Praha - západ
Kladno
Praha - východ
Kutná Hora
Mělník
Benešov
Rakovník
Praha - východ
Nymburk
Nymburk
Kolín
Praha - východ
Kolín
Benešov
Příbram
Praha - východ
Kladno
Kladno
Mladá Boleslav
Mělník
Beroun
Kolín
Mělník
Kolín
Mělník
Kladno
Nymburk
Příbram
Mělník
Kladno
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Příbram
Beroun
Kutná Hora
Kutná Hora
Benešov
Praha - východ
Kutná Hora
Nymburk
Praha - východ
Benešov
Mělník
Příbram
Benešov
Příbram
Benešov
Příbram
Praha - západ
Příbram
Kladno
Kolín
Beroun
Kolín
Nymburk
Kladno
Nymburk
Kutná Hora
Benešov

Region PK
KL
PB
KH
KH
KL
KL
MB
BN
KL
BN
KL
MB
KH
KH
KH
MB
KH
BN
PB
BN
KL
KL
MB
MB
PB
KH
MB
KH
KL
KL
KH
PB
MB
KL
MB
MB
PB
PB
KH
KH
BN
BN
KH
KH
MB
BN
KL
PB
BN
PB
BN
PB
PB
PB
KL
KH
KL
KH
KH
KL
KH
KH
BN

Název knihovny
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Vzorná lidová knihovna
Knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Veřejná knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Veřejná knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna

Obec
Uhy
Újezd
Úmonín
Úmyslovice
Únětice
Unhošť
Úvaly
Úžice
Úžice
Václavice
Václavy
Veleň
Velenice
Velenka
Veletov
Veliká Ves
Velim
Veliš
Velká Lečice
Velké Popovice
Velké Přílepy
Velké Přítočno
Veliké Všelisy
Velký Borek
Velký Chlumec
Velký Osek
Velký Újezd
Veltruby
Veltrusy
Velvary
Vestec
Věšín
Vidim
Vinařice
Vinařice
Vinec
Višňová
Vižina
Vlačice
Vlastějovice
Vlašim
Vlkančice
Vlkaneč
Vlkov pod Oškobrhem
Vodochody
Vojkov
Vojkovice
Voltuš
Votice
Voznice
Vracovice
Vrančice
Vrané nad Vltavou
Vranovice
Vraný
Vrátkov
Vráž
Vrbčany
Vrbice
Vrbičany
Vrbová Lhota
Vrdy
Vrchotovy Janovice
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Ocenění

X

X

X

Okres
Benešov
Nymburk
Mladá Boleslav
Praha - západ
Praha - východ
Mělník
Praha - východ
Rakovník
Příbram
Nymburk
Mělník
Příbram
Příbram
Benešov
Praha - východ
Kutná Hora
Beroun
Nymburk
Beroun
Kladno
Kolín
Příbram
Beroun
Praha - východ
Praha - východ
Kolín
Rakovník
Příbram
Benešov
Kutná Hora
Praha - západ
Kutná Hora
Praha - východ
Beroun
Benešov
Příbram
Praha - východ
Kladno
Kladno
Mělník
Kutná Hora
Praha - východ
Nymburk
Praha - západ
Kladno
Kolín
Beroun
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Kladno
Kolín
Kutná Hora

Region PK
BN
KH
MB
PB
BN
KL
BN
KL
PB
KH
MB
PB
PB
BN
KH
KH
PB
KH
PB
KL
KH
PB
PB
MB 
MB
KH
KL
PB
BN
KH
KL
KH
MB
KL
BN
PB
MB
KL
KL
KL
KH
BN
KH
PB
KL
KH
PB
KH
KH
MB
MB
MB
KL
KH
KH

Název knihovny
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Všenorská knihovna a informační centrum
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Knihovna Josefa Jiřího Stankovského
Obecní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní lidová knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Městská knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna
Obecní knihovna
Místní knihovna
Místní knihovna

Obec
Všechlapy
Všechlapy
Všejany
Všenory
Všestary
Všestudy
Všešímy
Všetaty
Vševily
Vykáň
Vysoká
Vysoká u Příbramě
Vysoký Chlumec
Vysoký Újezd
Vyžlovka
Záboří nad Labem
Zadní Třebaň
Záhornice
Zaječov
Zákolany
Zalešany
Zalužany
Záluží
Zápy
Záryby
Zásmuky
Zbečno
Zbenice
Zbořený Kostelec
Zbraslavice
Zbuzany
Zbýšov
Zdiby
Zdice
Zdislavice
Zduchovice
Zeleneč
Zichovec
Zlonice
Zlosyň
Zruč nad Sázavou
Zvánovice
Zvěřínek
Zvole
Zvoleněves
Žabonosy
Žebrák
Žehuň
Žehušice
Želízy
Žerčice
Židněves
Žilina
Žiželice
Žleby
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Střípky z mozaiky knihoven STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Závěrečná poznámka:

V seznamu veřejných knihoven Středočeského kra-
je jsou tučně zvýrazněny knihovny profesionální (tj.  
s otevírací dobou 15 a více hodin týdně). Tučně a 
barevně je zvýrazněno pět knihoven pověřených 
výkonem regionální funkce (tj. poskytováním slu-
žeb knihovnám v kraji). Knihovny, které jsou ozna-
čeny „X“ ve sloupci Ocenění, získaly cenu/-y nebo 
se umístily v celostátních soutěžích Biblioweb, Ka-
máradka knihovna, Městská knihovna roku nebo  
v soutěži středočeských neprofesionálních knihov-
níků Středočeský Kramerius.
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Tiráž:

Do publikace přispěly uvedené jednotlivé knihovny a členové středočeského Sdružení knihovníků  
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