
                                                                                       

 

 

 

 

Tisková zpráva 

Kladno 19. 9. 2018 

 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně bude hostit panelovou diskusi o budoucnosti 
knihoven a slavnostně ocení dobrovolné knihovníky 
 

Akce:    Knihovna – věc veřejná a Středočeský Kramerius 
Místo:    velká studovna 
Kdy:    středa 3. 10. 2018 od 14:00 do 17:30 
Vstup:  pro zvané i veřejnost 
 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně v Týdnu knihoven hostí v pořadí čtrnáctý kulatý stůl Knihovna – 

věc veřejná, které v letošním roce probíhaly ve všech krajích České republiky. Panelová diskuse na téma 

dalšího směřování knihoven proběhne ve středu 3. 10. 2018 od 14:00 do 16:00 ve velké studovně SVK. 

V 16:30 bude následovat slavnostní předání ocenění Středočeský Kramerius 2018.  

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK) během letošního 

roku zorganizovaly ve spolupráci s krajskými knihovnami v jednotlivých krajích sérii veřejných diskusí o 

proměně veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí. Setkání ve 

velké studovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně tuto sérii uzavírá.  

 

Účast v panelu přislíbili Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní 

ruch SK, Mgr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a 

speciálního vzdělávání  MŠMT, Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany a místopředseda 

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost SK, Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Městské 

knihovny Kutná Hora a předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP za region Střední Čechy, Mgr. Jana 

Poláková, starostka obce Byšice, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny 

ČR a Mgr. Robert Georgiev, ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Účast v diskusi přislíbil 

rovněž spisovatel Michal Viewegh. Konferenci bude moderovat šéfredaktor časopisu Čtenář PhDr. 

Jaroslav Císař. 

 

Akce se koná pod záštitami Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a 

s podporou Ministerstva kultury ČR.  

 

 

 

   



 

Ve druhé části odpoledne dojde ke slavnostnímu vyhlášení sedmého ročníku soutěže Středočeský 

Kramerius 2018. Tento titul získá pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského kraje, na 

které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven. 

V letošním roce tento titul získaly - Marie Vrbová z Ratměřic (region Benešov), Zuzana Brychtová 

Horecká společně s Barborou Černohorskou ze Statenic (region Kladno), Bc. Anna Holubová 

z Bohdanče u Zbraslavic (region Kutná Hora), Jana Kuncířová z Byšic (region Mladá Boleslav) a Dana 

Schovánková ze Bzové (region Příbram).  

Oceněné knihovnice obdrží za svou záslužnou práci, kterou ve svých obcích po celý rok odvádějí, 

diplom, finanční odměnu a logo Středočeského Krameria. Ocenění jim předají zástupci Krajského úřadu 

Středočeského kraje, popřeje i spisovatel Michal Viewegh.  

 

Slavnostní ceremoniál bude zakončen rautem pro všechny přítomné. 

 

Malým čtenářům se otevírají i knihovny vědecké 

 

...  

 
 
 

 
 

 
Kontakt: 
Mgr. Ivona Kasalická 
tel.: 312 813 132, 725 429 967, e-mail: kasalicka@svkkl.cz 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. 
Gen. Klapálka 1641, 272 01  Kladno 


