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Berounská knihovna během své dlouhé historie
patřila mezi nejlepší knihovny v zemi. Také dnes se
snaží „jít s dobou“ a půjčování knih již dávno není
její jedinou úlohou. Naplňuje roli knihovny coby
kulturní a vzdělávací instituce a veřejného prostoru
otevřeného nejširší veřejnosti.
Celý letošní rok knihovna slaví své 120. výročí, a
proto připravila pro čtenáře i ostatní příznivce řadu
aktivit a překvapení. Rok sice ještě neskončil a zájemci se stále mohou zapojit do etapové soutěže
Šifra mistra Pocha, pobavit se knihovnickými komiksy, přečíst si články o historii knihovny či posílat vzpomínky na knihovnu, ale velké vyvrcholení
oslav je již za námi. Jaký byl náš velký den a co jsme
pro návštěvníky připravili?

byla připravena pozvánka na vyvrcholení oslav dne
17. září 2016 a ti šťastnější dostali i malý dáreček.
Slavnostní den jsme nazvali Den D +120 také proto,
že se berounská knihovna nachází v prostorách bývalých kasáren. Kdo sem 17. září odpoledne dorazil, určitě nelitoval. První návštěvníky oficiálně přivítal pan starosta Mgr. Ivan Kůs, ředitelka knihovny
Mgr. Hana Ludvíková i Ing. Zdeněk Štefek, radní pro
oblast kultury a památkové péče ze Středočeského
kraje. Krátce nato začalo veselé a originální vystoupení malých zpěvaček a zpěváků ze Soukromé základní umělecké školy Dr. Lidinské. Ti pod vedením
sbormistryně Táni Bočkové vystoupili ještě dvakrát
v průběhu odpoledne s vlastními písničkami.
Děti si přišly na své při příjemném setkání s oblíbenou spisovatelkou Danielou Krolupperovou.
Bez odezvy nezůstala ani beseda se Sylvií Jančiovou, jednou z autorek knihy a didaktické pomůcky
Emušáci. Velice zajímavá byla beseda a autorské
čtení Jiřího Hájíčka. Známý spisovatel četl ze své
knihy Zloději zelených koní a přivezl také video
z natáčení stejnojmenného filmu, který před nedávnem vstoupil do kin.
Berounské knihovnice chtěly veřejnosti nabídnout
i něco netradičního, a to se skutečně povedlo. Ve
spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně
byly připraveny vitríny s exponáty ze sbírek muzea,
které se týkaly historie knihovnictví v Berouně.

Knihovna ožila nezvykle již v červenci. Dle zakládací listiny totiž 23. července před 120 lety začala
berounská knihovna existovat. Knihovnice se rozhodly tyto narozeniny oslavit spolu se čtenáři a
ukázat, že se chystá něco mimořádného. Návštěvníky uvítal vestibul vyzdobený květinami, dekorace
v oknech a nápadité výrobky ze starých knih. Na výzdobě se podílely také šikovné děti z družiny Jungmannovy ZŠ v Berouně. Pro každého návštěvníka
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V oddělení pro dospělé byla otevřena výstava věnovaná historii i současnosti knihovny a ve studovně se promítala prezentace představující naše
aktivity.
Oddělení pro děti připravilo ve spolupráci s Dobromyslí o.p.s. tvořivé dílny. Děti s rodiči měly možnost vyrobit si a odnést například krásný lapač snů.
Stále plno měla u svého stolu také paní Miluše Šímová, u které si zájemci mohli zkusit tvořit figurky
z vizovického těsta. Svůj stánek otevřela také kavárna Jiná káva, výtvarnice Petra Braunová a místní
prodejci a vydavatelé knih.
V průběhu odpoledne došlo také na slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Knihovna mých
snů“. Obrázky i trojrozměrné předměty vytvořili
žáci základních škol. Ti byli oceněni v kategoriích
první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a Cena knihovnic.
Nejen vítězné práce, ale i další vydařené obrázky
jsou nyní ke zhlédnutí v prostorách knihovny.
„Na začátku to byl sen a velké plány, jak oslavit
120. narozeniny té naší – vaší knihovny. Nyní můžeme říci, že se nám to povedlo naplnit vrchovatě,“
uvedla jedna z knihovnic.
		

Tým Městské knihovny Beroun

I Městská knihovna Benešov slaví
Letošní říjen je pro naši knihovnu významný hned
dvakrát. Koná se Týden knihoven a současně naše
knihovna slaví 120. výročí založení Veřejné lidové
knihovny a čítárny v Benešově. Proto jsme pro vás
připravili bohatý program.
3. října 2016: Místo školky do knihovny v odd. pro
děti, beseda Vřeteno osudu o K.J. Erbenovi s Otomarem Dvořákem a Josefem Pepsonem Snětivým,
od 18.00 ve studovně;
4. října 2016: Rodopis - koníček na celý život - přednáška Heleny Voldánové, od 17:00 ve studovně;
5. října 2016: den otevřených dveří knihovny spojený s bohatým programem ve všech odděleních:
- odd. pro dospělé: prohlídka depozitářů knihovny
v každou celou hodinu, praktické ukázky vyhledávání v on-line katalogu Carmen a Clavius, 13:30 16:30 Rukodělná knihařská dílna;

- odd. pro děti: půjčování knih ve stylu RETRO, dopoledne Pohády z poštovní schránky, 13:30 - 15:00 Kreslení s výtvarným oborem ZUŠ, 15:00 - 16:30 Soutěž
v Pexesu a Pexetriu, 16:30 - 18:00 Recykloliteratura;
- studovna: výstava fotografií z kronik a činnosti
knihovny, 17:00 přednáška Dr. Jiřího Chvojky - Putování po Svaté zemi Izrael;
- audiovizuální oddělení: promítání filmů Na stupních
vítězů a Na sever od slunce během dne;
- zahájení půjčování e-knih;
6. října 2016: Léčivé plevele - přednáška Mgr. Martina
Zouna, od 18:00 ve studovně;
Autorské čtení Davida Veselého, od 16:00 v odd. pro
děti.
Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/
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Oslavuje také mladoboleslavská knihovna

Kaleidoskop Jana Rejžka v Kolíně

A na oslavu si pozvali řadu známých osobností. Ve
středu 5. října od 14:00 do 16:00 hodin se v Knihovně města Mladá Boleslav můžete setkat s mladoboleslavskými hokejisty, fotbalisty, ale také s herci
z městského divadla. Někteří odvážlivci zasednou i
za výpůjční pult.
„Knihovna v našem městě totiž žije a slaví již 115
let! Oslavte toto výročí s námi. Těšíme se na vás.“
Vše o historii knihovny si můžete přečíst na http://
www.kmmb.cz/o-knihovne/historie/.

Poslechový klubový pořad známého českého hudebního i filmového kritika a novináře Jana Rejžka,
který volně navazuje na programy, které připravoval za minulého režimu po celé republice.
Pořad sestává z následujících částí:
- ukázky z domácí tvorby, která žel takřka nezní
v rozhlase veřejnoprávním, natož komerčním,
- výročí týdne (aktuální vzpomínka či miniprofil právě zesnulé osobnosti hudebního světa, nebo naopak oslava narozenin),
- zámek hrůzy (připomenutí největších „perel“ strašidel normalizačního popu, která se kupodivu vracejí…),
- nepovinná četba - upozornění na zajímavý knižní
titul v záplavě novinek, jež vycházejí,
- historický kalendář (téměř každý den je nějaké zajímavé hudební výročí, takže pro uvedení do souvislostí a konstatování, jak čas letí…),
- letem světem aneb průřez nejzajímavějšími zahraničními alby poslední doby a nejpestřejšími styly a
žánry.
Klubový pořad se koná ve čtvrtek 13. 10. 2016 od
17:00 hodin v sále Městské knihovny Kolín. Vstupné je dobrovolné.

Zdroj: https://www.facebook.com/knihovna.mesta.mladaboleslav/

Iva Pekárková v knihovně ve Slaném
Beseda a autogramiáda Road Show 2016 s oblíbenou českou prozaičkou, publicistkou a překladatelkou Ivou Pekárkovou se bude konat v úterý
25.10.2016 od 17 hodin v Knihovně Václava Štecha
ve Slaném. Vstupné na akci bude 50 Kč, předprodej
zahájen 1.10. Na besedě budou k zakoupení knihy
se slevou.
Zdroj: http://www.knihovnaslany.cz

Tomáš Koleszár, Městská knihovna Kolín

První miniknihovny v nemocnici signalizují
úspěšný projekt
Nedávno spuštěnému projektu miniknihoven a
prvním z nich, umístěným v Oblastní nemocnici
v Kolíně, se zatím daří. Po prvním týdnu provozu
těchto knihovniček v kolínské nemocnici byl jejich
stav překontrolován a zhodnocen.
Čtenářům nelze jinak, než poděkovat - knihy byly
čtené a prohlížené, některé byly odneseny a pár
jich přibylo.
A přesně tak si to Městská knihovna Kolín, která
se svým týmem za projektem stojí, představovala.
Knihy tedy byly doplněny z darů a kolínská knihovna se těší, že takto bezproblémový provoz bude
fungovat i nadále.
Tomáš Koleszár, Městská knihovna Kolín
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Připrav se, jedem aneb Dopravní prázdniny
v knihovně
Již sedmé tématické prázdniny s knihovnou (MěK
Nymburk - pozn.) jsou za námi. Tentokrát jsme
zvolili dopravní tématiku a děti se zdokonalovaly
v dopravních předpisech, plnily těžší i lehké úkoly, tvořily loď, vláček nebo letadlo z papíru i sušenek, vyplňovaly doplňovačky a hádanky, šlapaly na
rotopedech, pracovaly s knihami a celkem plnily
22 úkolů.
V závěru prázdnin jsme pro děti připravili jednodenní výlet do Zahradní železnice Zásmucka a
předposlední prázdninový den – 30. 8. v 16 hodin
se konalo slavnostní vyhodnocení. Všem dětem,
které splnily úkoly, jsme předali věcné ceny a odměnou jim byla loutková pohádka O Smolíčkovi.
I o prázdninách bylo dětské oddělení plné a leckteré děti trávily v knihovně prázdniny i se svými
babičkami, maminkami, někdy se u úkolů zapotily
a nevěděly si rady, ale nakonec vždy všechny úkoly

zvládly. Těší nás, že se děti stále více zapojují do aktivních knihovnických prázdnin, které již sedmým
rokem tématicky připravujeme. Tento rok jsme
opět získali na tuto akci grant od svého zřizovatele
a mohli dětem připravit bohatý program.
Helena Liptáková, Městská knihovna Nymburk

Zemřela Vítězslava Klimtová

Z novinek fondu Knihovny knihovnické
literatury NK ČR

Ve věku 75 let zemřela malířka, ilustrátorka a spisovatelka Vítězslava Klimtová. V pondělí to řekl
její syn Josef Klimt. Autorka pohádkových leporel,
omalovánek, kalendářů, kuchařek, pohlednic a lexikonů pohádkových bytostí zemřela 10. září 2016
po dlouhé těžké nemoci.

Nejen bonmoty a citáty o knihách a čtenářích /
sebral, vybral, přepsal, něco i napsal Vráťa Ebr
; ilustroval Vladimír Renčín. -- Vydání první. -V Praze : Knižní klub, 2004. -- 126 stran : ilustrace
ISBN 80-242-1395-8

Zdroj: http://www.lidovky.cz/zemrela-autorka
-pohadkovych-knizek-vitezslava-klimtova-bylo-ji75-let-1ki-/lide.aspx?c=A160912_122715_lide_bri

Zdroj: http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/
knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm
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Knihovna v Městečku se představuje
Obec Městečko se nachází v křivoklátských lesích,
necelé 2 kilometry od hradu Křivoklát.
Do knihovny v Městečku se vždy při našich metodických návštěvách a rozvozech výměnných souborů moc těšíme. Setkáváme se zde s paní Miroslavou
Pokornou a paní Janou Hůlovou. Knihovnu, která
je umístěna v prvním patře obecního úřadu, převzaly v lednu roku 2015 s jasnou vizí, jak uspořádat
fond, získat nové čtenáře všech věkových kategorií
a hlavně jak se zaměřit na práci s dětmi.
Nejprve aktualizovaly a přehledněji rozmístily knihovní fond. Pro děti připravily výlet do ZOO, poprvé
Noc s Andersenem, soutěž Malovat a psát nás baví
a Adventní tvoření.
V roce 2016 to bylo pasování prvňáčků na čtenáře,
Česko čte dětem, výstava malířky Jaroslavy Frantinové.
Také letos připravily velice pěknou a zajímavou Noc
s Andersenem. Bohužel Andersen nemohl přijet,
proto poslal dopis po malé mořské víle. Děti se sešly v knihovně a čekaly na příchod malé mořské víly.

Ale ta přišla o náhrdelník z perel, který jí sebrala
zlá čarodějnice a schovala jej v kapse. Malá mořská
víla nemohla přijít, protože ji čarodějnice uvěznila.
Čarodějnice vyzvala děti k plnění úkolů z Kouzelné
knihy. Za ty dostávaly děti perličky. K úkolům jim
připravily paní knihovnice malé nápovědy. V knize
byly úryvky z knih, hádanky, úkoly něco vyrobit.
Děti doplňovaly přísloví, odpovídaly také na různé
otázky, zpívaly písničky, recitovaly krátké básničky.
Tuto úžasnou knihu vytvořily samy paní knihovnice. V okamžiku, kdy byly získané perly navléknuty
na vlasec, objevila se ve dveřích malá mořská víla
a rozdávala dětem sladkosti – čokoládové mořské
plody. Poté děti tancovaly a hrály různé hry. Následovala vycházka.
Obě paní knihovnice mají spoustu plánů do budoucna. Připravují druhý ročník soutěže Malovat a
psát nás baví. I letos budou dva adventní tvořivé
víkendy, do konce roku by rády připravily výstavu
Městečko včera a dnes a promýšlejí již další ročník
Noci s Andersenem.
Vladimíra Dörflerová, KKC Kladno

Zkuste si literární kvíz
Tak nám zabili Ferdinanda... Poznáte spisovatele
z první věty? Řekla posluhovačka panu Švejkovi, chtělo by se pokračovat. Asi na málokteré části knihy si
spisovatel dává tolik záležet, jako na úvodních větách.
Často už v nich lze rozpoznat typický rukopis autora.

Vyzkoušejte se, zda poznáte známé české literáty
podle prvních vět jejich románů či novel.
Zdroj: http://kultura.zpravy.idnes.cz/kviz-poznate
-spisovatele-a-roman-test-literatura-fvk-/literatura.aspx?c=A160914_105715_literatura_jan
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Věčnou (a vděčnou) inspirací na besedy je Astrid
Lindgrenová
Vydejte se po stopách Astrid Lindgrenové do
Bullerbynu a Kocouří http://magazin.aktualne.cz/obrazem/foto-po-stopach-lindgrenove
-tak-vypada-bullerbyn-ci-kocouri/r~47b2adca171311e4961b0025900fea04/
… a za Pipi, Ronjou, Emilem, Karkulínem a Lottou
z Rošťácké uličky http://magazin.aktualne.cz/zabavni-park-nemusi-byt-disneyland-svedi-vedi-jak
-na-to/r~0a2c7ee0164111e4b462002590604f2e/

Webové stránky pro děti
•
http://alik.idnes.cz,
•
http://www.ctyrlistek.cz,
•
http://www.detsky-web.cz,
•
http://potter.fantasycz.net,
•
http://www.pejsek.cz,
•
http://www.jablko.cz,
•
http://www.zabavnik.cz,
•
http://decko.ceskatelevize.cz,
•
http://www.rozhlas.cz/webik/portal,
•
http://www.kjd.pb.cz/knihozrout,
•
http://www.dkc.cz,
•
http://www.linkabezpeci.cz.

Helena Ratajová, KKC Kladno
Noc s Andersenem
Datum příští pohádkové Noci s Andersenem již
bylo stanoveno: bude v pátek 31. března 2017, jako
hlavní téma se rýsuje Čtyřlístek (ještě se upřesňují
detaily). Už v roce 2012 vyšel příběh popisující, jak
paní knihovnice onemocněla a o program se musí
postarat hrdinové Čtyřlístku (http://www.myspulin.cz/product.aspx?productid=2544). Na webu je
nachystán nový registrační formulář: http://www.
nocsandersenem.cz/registrace.htm.
Zdroj: e-konference Andersen

Lekotéky – nový trend v českých
knihovnách
vé, Krajské knihovně Karlovy Vary, Městské knihovně Louny a dalších.
Hračky a pomůcky se zaměřují na rozlišování tvarů
a barev, rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, ale také představivosti, logiky, emoční inteligence a řečových dovedností. Patří mezi ně skládačky a
hlavolamy, pexesa, zvukové knihy, paměťové, smyslové a balanční hry, komunikační kartičky, šněrovací
hračky, maňásci a vkládačky. Pokud byste uvažovali
o zřízení lekotéky právě u vás, snad nejvíce inspirace najdete v katalogu Knihovny Jiřího Mahena pod
heslem lekotéka, tipy na dodavatele v článku Lekotéka v knihovně města Hradce Králové http://www.
svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.
aspx?id=20160203.
Helena Ratajová, KKC Kladno

Lekotéka… Cizí slovo! Co to je??? Lekotéka je soubor hraček a učebních pomůcek určený především
dětem se specifickými potřebami. Jejím cílem je
podpora čtenářství netradičním způsobem, rozvoj schopností a dovedností prostřednictvím hry
i pomoc dětem s postižením se začleňováním
do společnosti. Hračky a pomůcky si děti mohou
odnést i domů, knihovnice je využívají při svých
besedách. Nápad k nám přišel ze zahraničí, ale
v současné době se stále více zabydluje i v českých knihovnách. První půjčovna hraček fungovala
již ve 30. letech 20. století ve Spojených státech,
první lekotéka vznikla v 60. letech ve Stockholmu.
V České republice se první vlaštovkou stala v roce
2013 Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Dnes byste
lekotéky našli také v Knihovně města Hradce Králo-
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Příběhy z kostek
Máte ve své knihovně alespoň jednu sadu hracích
kostek Story Cubes? Jestli ne, máte co dohánět :)
Pro děti je to báječná zábava, u které mohou rozvíjet svoji představivost a vypravěčskou dovednost.
Se třemi nebo i více unikátními kostkami si užijí spoustu legrace při vymýšlení příběhů. Každá
z kostek má na sobě 6 jednoduchých obrázků, které musí hráči do svého vyprávění zahrnout. A fantazii se meze rozhodně nekladou!

Zkuste si to jednou a uvidíte, že se budete ke
kostkám rádi vracet. No a pokud už je znáte a s dětmi v knihovně hrajete, jistě potvrdíte, že se s nimi
dá zažít opravdu hodně legrace!
Hrací kostky najdete například na https://www.
svet-her.cz/spolecenske-hry/pribehy-z-kostek.

Kalendárium na měsíc říjen
1. 10. Mezinárodní den seniorů
1. 10. Mezinárodní den hudby
3. - 9.10. Týden knihoven
10.10. Světový den duševního zdraví
13.10. Celostátní akviziční seminář v Havlíčkově
Brodě
14. – 15.10. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově
Brodě
16. 10. Světový den výživy
17.10. vychází časopis Čtenář
19. – 23.10. Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem
28.10. Den vzniku samostatného československého státu (1918)
31. 10. Den UNICEF

V říjnu si rovněž připomínáme výročí narození a
úmrtí těchto spisovatelů:
Clancy, Tom (12. dubna 1947 Baltimore – 1. října
2013, Baltimore),
Francis, Dick (31. října 1920, Wales – 14. února
2010, Kajmanské ostrovy),
Havlíček Borovský, Karel (31. října 1921, Havlíčkova Borová – 29. července 1856, Praha),
Herriot, James (3. října 1916, Sunderland –
23. února 1995, Thirlby) – 100 let,
Krolupperová, Daniela (31. října 1969 –
Pargeterová, Edith Mary (28. září 1913, Horsehay
– 14. října 1995, Madeley),
Poe, Edgar Allan (19. ledna 1809, Boston – 7. října
1948, Baltimore),
Roberts, Nora (10. října 1950, Silver Spring – )
Werich, Jan (6. února 1905, Praha – 31. října 1980,
Praha),
Wilde, Oscar (16. října 1854, Dublin – 30. listopadu
1900, Paříž).
sestavila Helena Ratajová

Zdroj: Wikipedie.cz
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Výročí měsíce
James Herriot
(3. října 1916, Sunderland – 23. února 1995,
Thirlby)
James Herriot, občanským jménem James Alfred
byl britský veterinář a spisovatel, který proslul sérií
knih o svém životě veterináře a působení u RAF za
druhé světové války. Jeho knihy jsou autobiografické pouze z části. Proto by postavy a příběhy neměly
být považovány za zcela skutečné. V letošním roce
uplynulo od jeho narození 100 let.
Zdroj: www.wikipedia.org

Výročí měsíce připravuje Helena Ratajová.

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