
                                                                                       

 

 

 

Tisková zpráva 

 
Středočeská vědecká knihovna navázala spolupráci v regionu Marche, Itálie 

 
V rámci mezinárodní spolupráce Středočeského kraje s regionem Marche (Itálie) bylo Středočeským 
krajem navrženo Středočeské vědecké knihovně (SVK) v Kladně navázat spolupráci s knihovnami 
tohoto regionu, především pak s knihovnou ve městě Fermo.  
 
Delegace ze Středočeské vědecké knihovny ve složení Mgr. Miluše Rolincová (zástupkyně ředitele pro 
činnosti provozní), Ing. Eva Recmanová (zástupkyně ředitele pro činnosti knihovny), Mgr. Ivona 
Kasalická (vedoucí odboru vnějších vztahů a rozvoje knihovny), Mgr. Martin Burian (vedoucí oddělení 
půjčovny) a František Veselý (řidič) navštívila oblast Marche a několik knihoven i městských úřadů v 
týdnu od 10.-14. 9. 2018. 
V úterý 11. 9. navštívilli se zástupcem CK Balance (organizace zajišťující zaměstnancům Středočeského 
kraje ubytování v campech městečka Porto san Giorgio) knihovnu města Fermo – Bibliotecu Civicu – 
Romolo Spezioli. Knihovna, která je velikostně menší než SVK, má vedle dětské knihovny a odborného 
fondu také fond speciální – staré tisky s lékařskou tématikou – dar lékaře z Ferma. Po prohlídce 
běžných prostor knihovny, speciální části s uchovávaným lékařským fondem s historickým globem a 
originálem - obrazem od Rubense, byla diskutována s ředitelkou knihovny Mariou Chiarou Leonori, 
kulturní referentkou Nataliou Tizi a správkyní katalogu hlavní náplň budoucí spolupráce. Ta by měla 
spočívat především ve výměně publikací (knihovna má velký zájem o dětské publikace – nejlépe pouze 
výtvarných bez textu) a vzájemných návštěvách. Zároveň požádali o propojení s Národní knihovnou – 
odd. starých tisků a kontaktem na Národní lékařskou knihovnu. 
Při návštěvě knihovny se delegace setkala se starostou města Fermo, kterému byly, stejně jako 
zaměstnancům knihovny, předány tištěné materiály o knihovně a další dárky. 
Ve středu 12. 9. navštívila skupina s organizátorem spolupráce v Itálii Dr. Pavlem Marešem radnici 
městečka Porto San Giorgio, kde byla přijata 4 zástupci úřadu a hovořila o možných společných 
projektech v oblasti kultury a umění. 
Ve čtvrtek 13. 9. delegace navštívila opět městečko Porto San Giorgio – místní umělec otevřel malé 
místní divadlo a nabídl možnost divadlo si pronajmout na různé společné akce, a malou knihovnu 
tohoto města. V pozdním odpoledni a večeru zamířila skupina do skalního města Altidona, kde byla 
přijata místostarostou a dalšími 2 zastupiteli. Ti provedli delegaci prostorem radnice města, výstavními 
prostorami, zrestaurovaným divadlem a Domem umělců s knihovnou Gabriele Nepi. Zároveň projevili 
zájem o navázání spolupráce s městem ve Středočeském kraji, například formou účasti kapel na 
Bluesovém festivale, který Altidona pořádá každý rok v dubnu. 
Poslední den – v pátek 14. 9. dopoledne patřil náročné cestě zpět do České republiky. 
 
Závěr:  
Spolupráce s knihovnami a obecními úřady v regionu Marche - ve městech Fermo, Porto San Giorgio a 
Altidona byla úspěšně navázána, SVK v Kladně bude v jejím rozvíjení pokračovat. Velké poděkování 
patří Krajskému úřadu Středočeského kraje, který spolupráci započal a velmi úspěšně v ní díky 
knihovně i dalším organizacím pokračuje. 
 
 
 
 



 
Setkání s ředitelkou a kulturní referentkou knihovny ve Fermu a se starostou Ferma, 11. 9. 2018 

 
Před knihovnou Biblioteca Civica – Romolo Spezioli ve Fermu, 11. 9. 2018 

 



Dětské knihy - dárek do fondu Středočeské vědecké knihovny z Biblioteca Civica – Romolo 
spezioli ve Fermu 

 

 
     Knihovna Porto San Giorgio, předání materiálů ředitelce    
     knihovny, 13. 9. 2018 

 
 
 
 



 

 

 Předání materiálů místostarostovi města 
 Altidona, návštěva radnice, 13. 9. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály z navštívených míst 
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Kontakt: 
Mgr. Ivona Kasalická 
vedoucí Odboru vnějších vztahů a rozvoje knihovny 
tel.: 312 813 132, 725 429 967601 553 218, e-mail: kasalicka@svkkl.cz 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o., Gen. Klapálka 1641, 272 01  Kladno 
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