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Ocenění
dobrovolným
knihovníkům
a knihovnicím byla předána
Každoročně v rámci Týdne knihoven uděluje Středočeský kraj ocenění a titul Středočeský Kramerius
pěti nejlepším neprofesionálním knihovníkům či
knihovnicím. Slavnostní vyhlášení se konalo 6. října
2016 ve studovně Středočeské vědecké knihovny
v Kladně.
Ocenění Středočeský Kramerius je zacíleno právě
na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna
a přitom je nesmírně záslužná. Proto i letos Středočeský kraj na návrh metodiček pěti pověřených
knihoven toto ocenění udělil pěti dobrovolným
pracovníkům.
„Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné
knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Tímto knihovnickým oceněním chceme také motivovat vedení obcí

Titul Středočeský Kramerius 2016 přezali:
paní Jitka Šachlová, Obecní knihovna Čestlice (obsluhovaný region Benešov),
paní Pavlína Pacholíková, Místní lidová knihovna
v Plchově (obsluhovaný region Kladno),
paní Marie Lebdušková, Obecní knihovna Křinec
(obsluhovaný region Kutná Hora),
pan Josef Wolf, Obecní knihovna Sojovice (obsluhovaný region Mladá Boleslav)
a paní Lucie Hašková, Obecní knihovna Hradištko
(obsluhovaný region Příbram).
Gratulujeme! Zároveň oceněným přejeme nekončící uspokojení z práce v knihovně a radost z kontaktu s lidmi a s knihami.
V příštích číslech bulletinu vám přineseme rozhovory s jednotlivými oceněnými knihovnicemi a knihovníkem.
Zdroj: https://www.facebook.com/SVKKL,
foto SVK v Kladně
-eš-
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Knihovnická ocenění za rok 2016 udělena
Dne 13.10.2016 předal ministr kultury Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku
2016.
Rovněž byly uděleny ceny Městská knihovna roku
2016, které vyhlašuje SKIP.
PhDr. Karel Sosna, dlouholetý ředitel parlamentní
knihovny, převzal z rukou ministra kultury Daniela Hermana Cenu MK ČR za přínos k rozvoji české
kultury.
Bc. Vojtěch Vojtíšek z Městské knihovny v Praze dostal ocení SKIP MARK 2016 pro mladé knihovníky
za projekt E-knihy Městské knihovny v Praze.

Zdroj: http://www.skipcr.cz/

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2016 - CENA SKIP
Hlavní cena:
Městská knihovna v Sedlčanech ze Středočeského
kraje - http://www.knihovna-se.cz/
Zvláštní ocenění:
Města do 5 000 obyvatel - Městská knihovna v Plasích (Plzeňský kraj),
Města 10 001 až 20 000 obyvatel - Městská knihovna Louny (Ústecký kraj),
Města nad 20 001 - Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích (Ústecký kraj).

KNIHOVNA ROKU 2016 V KATEGORII ZÁKLADNÍ
KNIHOVNA
Hlavní cena:
Obecní knihovna v Rapotíně (Olomoucký kraj).
Zvláštní ocenění a diplom:
Obecní knihovna Boršov nad Vltavou (Jihočeský
kraj),
Obecní knihovna Batňovice (Královehradecký kraj).

Gratulujeme všem oceněným!!!
Zdroj: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/
daniel-herman-predal-ceny-knihovna-roku2016-4-cs1645.html,
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnickacena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip
-a-skanska-mestska-knihovna-roku a
http://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/
knihovna-roku/knihovna-roku-2016

Hlavní cena v kategorii Informační počin
Knihovna Kroměřížska, p.o. - za prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu
duševního zdraví a integrace osob se specifickými
potřebami.
Zvláštní ocenění a diplom:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Moravská zemská knihovna v Brně za vytvoření a rozvíjení projektu ObalkyKnih.cz.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné
webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1 272 625 obálek a 227 604 obsahů českých
a zahraničních publikací. Naše API využívá většina
knihoven v ČR.
Zdroj: http://obalkyknih.cz/

Zdroj: https://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/
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Městskou knihovnou roku 2016 se stala
Městská knihovna Sedlčany
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP) vyhlásil již posedmé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2016. Do soutěže se letošní rok
přihlásilo 30 městských knihoven. Vyhodnocení
soutěže probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou
knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu, ve
druhém kole knihovny navštíví a hodnotí odborná
komise. Cílem jejího hodnocení je hlavně společenské a komunitní působení knihovny ve městě,
dále se hodnotí úroveň prostředí, exteriér, interiér,
technické vybavení atd. Záštitu nad soutěží převzal
Svaz měst a obcí ČR.
Letos se titulem Městská knihovna roku 2016
může pochlubit Městská knihovna v Sedlčanech,
která si toto ocenění právem zaslouží. Ocenění
převzala paní ředitelka Blanka Tauberová na slavnostním vyhodnocení soutěže dne 13. října 2016
v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.
Z tiskové zprávy SKIP:
„Vznik knihovny je spojen se založením spolku Občanská beseda. Původně spolková knihovna začala
v roce 1896 půjčovat knihy veřejnosti. V roce 1920
byla spolková knihovna převedena do majetku
města a stala se městskou knihovnou. V roce 1941
vzniká dětské oddělení. Knihovna se vícekrát stě-

hovala, až se v roce 2001 dostala do současných
moderních prostor. Knihovna je od svého otevření
v nových prostorách budována jako knihovna rodinného typu. V roce 2003 vznikl první komunitní
projekt Lukášek, který je prvním komunitním projektem v knihovnách České republiky. V roce 2003
knihovna otevřela komunitní Centrum Lukáš, které je svojí koncepcí určeno opět všem generacím.
Knihovna nabízí různé přednášky, besedy, soutěže,
podporuje čtenářskou gramotnost, poskytuje prostory pro setkávání, klubové aktivity, pořádá různé
kurzy. Sedlčanská knihovna je v mnoha svých aktivitách průkopnicí mezi knihovnami, např. projekty Čtenářská liga, Univerzita 3. věku apod. V roce
2009 získala titul Kamarádka knihovna za nejlepší
knihovnu pro děti v ČR. V roce 2015 se v knihovně uskutečnilo 624 různých akcí a projektů. Všechny prostory knihovny (fyzické i virtuální) jsou volně přístupné všem generacím a kopírují tak život
v běžné rodině. Knihovna má otevřeno 41 hodin
týdně, kromě klasických tištěných knih a časopisů
nabízí i audioknihy, e-knihy a informace z několika
placených databází.“
Jsme velmi rádi, že toto ocenění dostala knihovna nám blízká, která si za svou práci toto ocenění
opravdu zaslouží.
Gratulujeme!

=3=

Mgr. Svatomíra Fojtová, KJD Příbram
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Ohlédnutí za Týdnem knihoven
Týden knihoven v Karlíku
I naše malá knihovna (pozn. - Obecní knihovna Karlík) se připojila k Týdnu knihoven. Již podruhé jsme
pořádali Den otevřených dveří a myslím, že jsme zaujali nové čtenáře.
Pavel Volf je místní básník, který vydává společně
s malířem Přemyslem Povondrou velmi hezké knížky pro děti.
Na přednášku paní Drdové jsme se obzvlášť těšili.
Vyšel o její práci - vytváření rodokmenů - poutavý
článek v místním měsíčníku DOBNET a na jeho základě jsme ji požádali o besedu na toto téma.
Na jedno dopoledne jsme pozvali malé děti z místní školky Montessori, abychom jim ukázali krásné
knihy, které jste nám přivezli (pozn. - výměnný soubor). Společně s jejich učitelkami pro ně připravujeme krátký program.
Dne 4.10. jsme měli v prostorách knihovny již druhou lekci kurzu zaměřeného na trénování paměti.
Kurz má celkem deset lekcí. Zatím je to velmi zábavné! Naučíme se pomocí mnemotechnických pomůcek různé „fígle“ pro lepší paměť.
Olga Ungerová, Obecní knihovna Karlík

Týden knihoven
knihovně

v

mladoboleslavské

V rámci letošního Týdne knihoven se i v Mladé Boleslavi konala celá řada akcí, ale oslavili jsme také
115. výročí založení první městské knihovny.
V Týdnu knihoven měli čtenáři možnost půjčit si vybrané knížky „naslepo“ během akce Nesuď knihu
podle obalu. Knihy byly zabaleny do neprůhledného balícího papíru, na němž byla umístěna pouze drobná nápověda, takže čtenář nebyl ovlivněn
obálkou.
V knihovně se uskutečnila řada besed pro děti a
mládež: se spisovatelkou J. Vítovou O Květušce
a tesaříkovi, s L. Dragounovou o knížce Ježíšek a
jeho andílci (ilustrátorkou knížky je naše knihovnice z dětského oddělení), s Ivanou Peroutkovou
o Aničce, beseda s L. Müllerem Co nás může zničit, co nás může zachránit a beseda s R. Blažkem
z nakladatelství YOLI. V oddělení pro děti proběhlo
také Pohádkočtení, což byl program pro děti plný
předčítání spojený s tvůrčí dílnou. Pro dospělé čtenáře, především seniory, byla připravena beseda
s Annou Johanou Nyklovou (Babka Ťapka). Oddělení pro děti vyhlásilo novou dětskou čtenářskou
soutěž Sladký život s knížkou.
Ve středu 5. října jsme oslavili 115. výročí založení
městské knihovny v Mladé Boleslavi. Prodej vyřazených knih z fondu knihovny probíhal tentokrát v dobových kostýmech, abychom si připomněli období
přelomu 19. a 20. století. V tento den se v knihovně
čtenáři mohli setkat s mladoboleslavskými hokejisty, fotbalisty, ale také s herci z městského divadla,
kteří rozdávali podpisy, ale zasedli i za výpůjční pult
a zkusili si, jaké je to být knihovníkem. Na závěr
slavného dne proběhla beseda s historikem PhDr.
Karlem Herčíkem, který nám představil Mladou Boleslav na přelomu 19. a 20. století, tedy v době, kdy
vznikla první městská knihovna.
Věra Kovaříková, Knihovna města Mladá Boleslav
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Akademie celoživotního vzdělávání
v Nymburce
Kapitoly z českých dějin

Týden vzdělávání dospělých a další akce
v kolínské knihovně
Přednášky pro veřejnost v rámci Týdne vzdělávání
dospělých:
Dne 8.11. od 9.30 - Nedoslýchavost - co vědět a jak
ji řešit. Přednáší Marie Rakušanová - oddělení pro
dospělé - pobočka sídliště - Benešova ulice.
Dne 10.11. od 17.00 - Astrologie - Karel IV. Přednáší Martin Dalecký - výstavní sál - Husova ulice.
Od 17.10. do 17. 11. je ve výstavním sále Městské
knihovny Kolín k vidění výstava fotografií Marka Jelínka s názvem Lidé se srdcem na dlani.
Dne 26.11. se bude konat Den pro dětskou knihu
tentokrát na téma Strašidelná knihovna. Od 8.30
do 12 hodin v budově MěK v Husově ulici.

Městská knihovna v Nymburce ve spolupráci se starostou Nymburka PhDr. Pavlem Fojtíkem připravila
pro širokou veřejnost vzdělávací cyklus zaměřený
na život a dílo Karla IV. a historii našeho města.
V průběhu října a listopadu proběhnou v prvním
patře Městské knihovny čtyři přednášky. Čtyři důležité okamžiky české historie přiblíží návštěvníkům renomovaní historikové. Ve čtvrtek 24. listopadu bude přednášet prof. PhDr. Lenka Bobková,
Csc., historička z Ústavu českých dějin Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy.
Zdroj: informační e-mail

Mgr. Libuše Vodičková, MěK Kolín

Tvořeníčko v knihovně v Bohdanči
V sobotu 22.10.2016 jsme u nás v Bohdanči pořádali rukodělné setkání. Na tvořeníčko, při kterém
jsme vyráběli růže a podzimní dekoraci z barevných
listů ze stromu, přišly hlavně děti. Podívejte se na
krásné výrobky.
Marta Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč
Fotografie poskytla paní knihovnice Marta Holubová. Další snímky najdete na http://www.knihovnabohdanec.webk.cz/gallery/foto/tvorenicko-v-sobotu22.10.2016/.
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Podzimní tipy na severské knihy

Dánsko, Finsko, Grónsko, Norsko, Orkneje,
Švédsko
„Čtenářská výzva skončila, ale my bychom vám
přesto jednou za čtvrt roku rádi doporučovali dobré
severské tituly. Jelikož nastává podzim, přinášíme
tipy na knihy, které se hodí (nejen) do deštivého
počasí. Potěší nás, pokud s námi i nadále budete na
sociálních sítích sdílet své čtenářské zážitky opatřené hashtagem #readnordic,“ zdroj: http://www.
skandinavskydum.cz/2016/podzimni-tipy-na-severske-knihy/

Dny Severu 2016 PRAHA
Kde: Praha: Literární kavárna Řetězová, Kino Evald,
Kavárna Potrvá, Kavárna Liberál
Kdy: 23.11. - 2.12.2016
7. ročník festivalu severské kultury se uskuteční poprvé v historii v Praze i v Brně, a to na téma hudba. Hlavními hosty budou Lars Saabye Christensen
a Katarina Bivaldová. Program festivalu najdete na
http://www.skandinavskydum.cz/2016/dny-severu-2016

Pozor na podmínku pětileté udržitelnosti
v projektech na VISK 3
Pokud připravujete projekty do letošního programu VISK 3, upozorňuji na podmínku pětileté udržitelnosti při nákupu zařízení a knihovního softwaru.
Viz část JEDNOTNÝ POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, bod 6:
http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni
Příjemce dotace je povinen užívat zařízení a vybavení pořízené z dotace Ministerstva kultury pro stanovené účely minimálně po dobu 5 let, leč by tomu
bránily důvody hodné zvláštního zřetele - například krádež technického zařízení nebo jeho zničení
v důsledku živelní pohromy; morální zastaralost kni-

hovního systému pořízeného z dotace není sama o
sobě důvodem hodným zvláštního zřetele. Změna
knihovního systému na jiný systém v průběhu roku,
v němž byla dotace na jeho pořízení či aktualizaci
poskytnuta, nebude povolena. Obdržel-li žadatel
dotaci na nákup či aktualizaci knihovního systému,
nebude mu v následujících 5 letech poskytnuta dotace na přechod na jiný knihovní systém.
V této souvislosti je potřeba pečlivě vážit, zda se
vyplatí nákup upgradu starého systému nebo nákup či přechod na nový AKS. Platí také, že pokud si
podáte projekt na konkrétní systém, nebude možné v průběhu roku realizace žádat o změnu projektu na systém jiný.
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Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
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(NE) obyčejné prázdniny v knihovně!
Věděli jste to?
Letos poprvé jsme se v průběhu celých prázdnin
věnovali i těm, kteří neodjížděli na prázdniny nebo
neměli žádný jiný program.
Kromě dvou turnusů příměstských táborů, které
jsme v knihovně pořádali, tu byla i zábavná a kreativní dopoledne pro děti a jejich maminky, babičky,
tatínky nebo dědečky. Zkrátka všechny, kteří se nechtěli nudit doma. Pozvali jsme i divadýlko Paleček,
abychom zpestřili prázdniny opravdu každému,
takže i těm, kteří nejsou manuálně aktivní a mají
raději jiný druh zábavy.
Každých 14 dní ve středu probíhal v knihovně jiný
program a z vlastnoručně nasbíraných a přinesených materiálů jsme tvořili, zdobili a vymýšleli. Pomůckami i dobrými vodítky pro taková tvoření byly
knihy, které v knihovnickém fondu máme a ze kterých jsme také čerpali inspirace. Tvořilo se z papírových ruliček, z knoflíků i vlny, malovalo se prstem a
skládalo se z papíru. Děti byly nadšené a maminky
i babičky, které s nimi přišly, se také velmi aktivně
zapojily. Tatínků a dědečků se moc nezúčastnilo, ti
spíše přihlíželi a nešetřili dobrými radami. Nejmlad-

ší tvořilkou byla Kristýnka (1,5 roku), která přišla se
svou čtyřletou sestřičkou v doprovodu maminky
a babičky. Naopak nejstarší slečnou byla Alžbětka
(13 let), která přišla se svým osmiletým bratrem. Za
symbolické vstupné 10,- Kč na osobu a dvě hodiny
permanentního tvoření byli spokojeni všichni a slova chvály nás hřála. Zdá se vám 158 návštěvníků
málo? Nám ne. Na první pokus to bereme jako výhru a nehodláme se jí vzdát.
V červenci a následně i srpnu (vždy ve čtvrtek) jste
navíc měli možnost zhlédnout Námořnickou pohádku, která se hrála v Klubu-K, a poté pohádku
s Honzíkem a Aničkou, kteří jeli do ZOO a na kterou jsme zvali do zahrady kina. Návštěvnost i tady
byla výborná a přijížděli na ni malí i velcí z širokého
okolí. Prodalo se celkem 139 vstupenek a kromě
pohádky čekaly na děti, po představení, i soutěže
a zábavné aktivity.
A jak jste si užili léto vy? Pokud se vám náš program
líbil, hlídejte si příští „velké“ prázdniny (a nejen ty)
na našem webu, případně Facebooku, protože my
- budeme pokračovat!
Knihovnice Knihovny Václava Štecha Slaný

Novinky z Knihovny knihovnické literatury
Katalog pro knihovny 3 : materiály a pomůcky pro
ochranu a opravy knih, knihovní nábytek, kompletní nabídka vybavení a doplňků pro knihovny = Catalogue for libraries 3 : materials for book care and
repair, library furniture, complete library supplies,
products and accessories / Ceiba. -- Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav : Ceiba s.r.o., [2016]. -- 120
stran : barevné ilustrace.
Kyberšikana : průvodce novým fenoménem / Alena Černá (ed.), Lenka Dědková, Hana Macháčková,
Anna Ševčíková, David Šmahel. -- Vydání 1. -- Praha
: Grada, 2013. -- 150 stran : grafy a tabulky. -- (Psyché)
ISBN 978-80-210-6374-7 (Masarykova univerzita)
ISBN 978-80-247-4577-0 (Grada).

Kultura České republiky v číslech : vybrané údaje ze
statistických šetření / Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. -- Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2016.
-- 31 stran : grafy, tabulky.
Zdroj: http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/
knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm
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Knihovna Jana Drdy Příbram pořádá
komentované vycházky
Také jste vymysleli úžasný program do knihovny?
Drahý program? Hodnotný program? A lidi nepřišli?
Jsou to starosti…
Zkusme lidem dávat to, co chtějí. U nás jsme slavili
velký úspěch s vycházkami.
Čím to je, že na běžnou přednášku o Vrchlickém
a Zeyerovi by byly pravděpodobně knihovnice
v přesile, ale když se to udělá jako vycházka, je to
úspěch?
Na přednášce si lidé sednou a je ticho, abychom
nerušili. Jen odvážlivec osloví přednášejícího. Lidé
nevidí jeden na druhého a potom je i spánek přepadne. Přednášející může být tím akademickým
prostředím stísněn…

Na vycházce člověk svobodně dýchá, je tolik rušivých zvuků z ulice, že si klidně dovolíme zakašlat,
promluvit, upozornit ostatní na něco, čeho by si
třeba snad nevšimli. Z přednášejícího se stává průvodce. Jste na procházce s přáteli, se kterými vás
zajímají stejně věci. Je to osvěžující. Hodně si toho
zapamatujete, a když půjdete příště kolem, pravděpodobně se o tu znalost podělíte. A až uslyšíte, že
se zase jde na vycházku, půjdete také. A tak se začnete potkávat s těmi, kdo také rádi chodí.
Připravovali jsme vycházky vlastivědné i literární.
Všechny byly úspěšné, některé se pro velký zájem
musely opakovat a chodilo se i v tom nejnemožnějším počasí. Největší věda je čas. Kdy se půjde?
Protivenství jsou všelijaká: počasí, tma, dopravní
špička, odpolední siesta, práce, škola...
Ničeho se nebojte. Když se chce, ono to jde tak nějak samo.
Pro zajímavost uvádím témata jednotlivých vycházek:
Památná místa Příbrami
Hornická minulost Příbrami
Okolí Příbrami
Příbramské hřbitovy
Putování po bývalých mlýnech
Po stopách flamendrů
František Drtikol
Pavel Juráček
Zeyer a Vrchlický
Katka Nolčová, Knihovna Jana Drdy Příbram
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Knihovna včera a dnes
každé ráno vytiskne seznam všech knih, které jste
si vy čtenáři předchozí den objednali. Bývá jich tak
kolem třiceti. Knihy vyhledá, rozdělí pro jednotlivé
čtenáře a odešle jim zprávy. Trošku jiná situace je
u rezervovaných knih, které momentálně nejsou
k dispozici. Tady se začíná objevovat nový fenomén, kterému zatím moc nerozumíme. Téměř geometrickou řadou narůstá počet rezervací na určité
tituly a nejsou to jen takzvané bestsellery. Ale kdo
určuje, který titul je zrovna teď v kurzu? Určitě jistá zavedenost autora, doporučení známých a zcela
jistě masivní reklamní kampaně. Někdy v člověku
probouzí pocit, že kdyby tu určitou knihu nepřečetl,
jako by ani nebyl.
A tak se z domova kliká a kliká a fronta roste. K napsání tohoto článku mě přivedlo zjištění, že momentálně máme v knihovně na jednu takovou žádanou knihu 40 rezervací. Kdybychom ji vlastnili
pouze v jednom exempláři, snadno si spočítáte, kdy
na posledního přijde řada při výpůjční době jeden
měsíc. A tak jsme museli přistoupit k určitým pravidlům. Žádané tituly nakupujeme ve více exemplářích (maximálně však 3) a výpůjční doba je u nich
zkrácena na 14 dní.
Pro ilustraci uvedu několik suchých statistických čísel. V období od ledna do srpna 2016 bylo vyřízeno
5 132 rezervací (průměrně 642 za měsíc) a 5 180
objednávek (průměrně 648 za měsíc). A ještě mám
pro vás jedno zajímavé zjištění. Zdá se, že jsme široko daleko jediná knihovna podobného typu, která
takovouto statistiku a fronty na určité knihy vykazuje. Zatím si marně lámeme hlavu, čím to je. Je to
pro nás námět k dalšímu zamyšlení a možná téma
příštího článku.
Tak takhle nějak vypadá knihovna dnes. Na jednu
stranu nás zájem čtenářů „pracujících z domova“
těší, na druhou stranu si někdy nostalgicky vzpomeneme na kdysi velmi rozšířenou větu mezi čtenáři:
„Jdu do knihovny, podívat se, co tam mají nového.“
Říkala jsem něco o geometrické řadě? U již zmíněné
knihy během psaní tohoto článku vzrostl počet rezervací na 41! A to je už pořádná fronta, nemyslíte?
Na shledanou v knihovně.
		
Věra Ungerová,
Knihovna Václava Štecha Slaný

Známé rčení „pokrok nezastavíš“ platí všude, kam
se podíváte. Nevyhnulo se ani knihovně. Sama
jsem zažila jak klasickou knihovničinu s lístkovými
katalogy a kartičkami v každé knize, tak přechod
na automatizovaný systém, kdy nám knihovnicím
ulehčují práci počítače.
Opravdu ulehčují? Nic není černobílé. A tak mi dovolte malé zamyšlení na téma, které souvisí právě
s technikou v knihovně. Nahlédneme trošku pod
pokličku práce knihovnic, která zůstává očím čtenářů skryta.
V době, z pohledu dnešních teenagerů, knihovnického pravěku co neměla knihovnice v hlavě, jako
by nebylo. Veškeré informace o autorech, názvech
a obsahu knih se lovily za pomoci čtenářů ne v počítači, ale pouze a jen v paměti knihovnic. Všichni
měli tak nějak víc času, a nějakou tu minutu navíc
neřešili. Logicky z toho vyplývá, že profesi knihovnice vykonávali pouze jedinci zdatní a orientovaní
v literatuře, neboť žádný zázrak v podobě enteru
na klávesnici neexistoval.
Ale jak již bylo řečeno, pokrok nezastavíš. Realita
současnosti je taková, že vše, co potřebujeme vědět, najdeme v počítači. Všichni si pochvalujeme,
jak nám to ulehčuje a zrychluje práci. Jsme tak
zrychlení, že nechceme obětovat ani tu pověstnou
minutu svého času nějakým čekáním. Na cokoliv.
Ani na informace o knize. I tady technika nabízí
řešení. Z pohodlí svého domova můžete virtuálně
navštívit knihovnu a obsloužit se téměř sami. Podíváte se na nové přírůstky knih, pročtete si obsahy
těch, co vás zaujaly. Jediným kliknutím si ji objednáte. A proč jen jednu. Klidně deset. Ale co když
se vámi vybraná kniha právě nachází u nějakého
jiného čtenáře? Jednoduše se zařadíte do fronty a
počkáte, až na vás přijde řada. Pak už jen přijmete
zprávu emailem nebo SMS, a ano, teď teprve nastal ten čas, osobně navštívit knihovnu. Přiznejte
si, koho z vás už napadlo, že by nebyla od věci nějaká zásilková služba až do domu? Jednou, kdoví…
Toto všechno jsou jednoznačně výhody tohoto
systému. A co nevýhody? Teď se tedy podíváme
pod tu slíbenou pokličku. Pracovnice knihovny si
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Kalendárium na měsíc listopad

Příběhy 20. století

1.– 3. 11. Valná hromada KDK SKIP, Městská knihovna Hodonín
4.11. LIB CON 2016: Konference o nových směrech knihovnictví a informační vědy, MKS Hostivice
11.11. Den proti drogám
15.11. Vychází časopis Čtenář
16.11. Den poezie a Mezinárodní den tolerance
17.11. Den boje za svobodu a demokracii
19.11. Světový den prevence týrání a zneužívání
dětí
20.11. Světový den dětí
22.11. Nové trendy v MVS, nové funkce VPK a novinky v CPK, NTK v Praze
24. – 25.11. Mezinárodní konference "DIGI 2016 Digitální technologie a kulturní dědictví", Praha
25.11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách
26.11. Den pro dětskou knihu

Dobrý den,
opět se na Vás obracíme s prosbou o propagaci
soutěže Příběhy 20. století, kterou organizují neziskové organizace Post Bellum a Pant. Také v tomto
roce je naším cílem motivovat veřejnost k objevování rodinné historie a nahrávání vzpomínek zapomenutých pamětníků. Do konce února 2017 budou
mít občané České a Slovenské republiky možnost
ukládat zaznamenané příběhy na http://www.pribehy20stoleti.cz a soutěžit o krásné ceny.
Chtěli bychom Vás poprosit o pomoc se sdílením
informace o probíhající soutěži Vašim návštěvníkům a to prostřednictvím plakátů a letáků, které
Vám zdarma zašleme. Stačí, když vyplníte Vaši adresu a počet kusů, které ve Vaší knihovně můžete
umístit, do tohoto formuláře:
https://docs. google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffHI1br7Fd0KKmlsLPCuN73Q3u9tmuD7wtLQ3S8k3-rESUJw/viewform?usp=send_form
Velice si vážíme Vaší pomoci a mnohokrát děkujeme všem knihovnám, které nás v uplynulých letech
podpořily.

V listopadu si rovněž připomínáme výročí narození
a úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:
Čech, Pavel (*5. listopadu 1968 - ),
Čtvrtek, Václav (4. dubna 1911, Praha – 6. listopadu 1976, Praha),
Dahl, Roald (13. září 1916 — 23. listopad 1990),
Erben, Karel Jaromír (7. listopadu 1811, Miletín –
21. listopadu 1870, Praha),
Goscinny, René (14. srpna 1926 – 5. listopadu
1977),
Lewis, C.S. (29. listopadu 1898, Belfast – 22.listopadu 1963, Oxford),
Lindgrenová, Astrid (14. listopadu 1907, Vimmerby – 28. ledna 2002, Stockholm),
London, Jack (12. ledna 1876, San Francisco, Kalifornie, USA – 22. listopadu 1916, Glen Ellen) –
100 let,
Miler, Zdeněk (21. února 1921, Kladno – 30. listopadu 2011, Nová Ves pod Pleší),
Singer, Isaac Bashevis (21. listopadu 1902, Leoncin, Polsko – 24. července 1991, Surfside, Florida),
Zmatlíková, Helena (19. listopadu 1923 – 4. dubna
2005),
Žáček, Jiří (* 6. listopadu 1945, Chomutov - ).

Kateřina Štědrá, koordinátorka soutěže
tel. 777 039 516, katerina.stedra@postbellum.cz
Zdroj: e-konference Knihovna

Listopadové akce v benešovské knihovně
Ve dench 14., 16. a 18.11. se v audiovizuálním oddělení bude konat Knihovnické tvoření.
V sobotu 26.11. se uskuteční Den pro dětskou
knihu od 8:30 do 14:00 hodin v dětském oddělení (součástí bude vánoční výtvarná dílna, Pohádka
s muzikou, Soutěž o nejlepší vanilkové rohlíčky, beseda s Míšou Burdovou)
Ve dnech 1.12. - 31.12. bude k vidění výstava Pohlednice z cest Jana a Heleny Pospíchalových.

-hr-
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Těšíme se na vás,
vaše Městská knihovna Benešov
Zdroj: informační e-mail
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Výročí měsíce
Jack London
(12. ledna 1876 San Francisco, Kalifornie, USA –
22. listopadu 1916, Glen Ellen)
Vlastním jménem John Griffith Chaney. Jeho dětství bylo ve znamení častého stěhování, nestálých
rodinných poměrů a chudoby. Po počátečních potížích a pokusech prosadit se v literatuře se nakonec
proslavil mnoha námořnickými povídkami, romány z aljašské přírody a podobně drsných prostředí
lidské civilizace. Nějakou dobu pracoval také jako
válečný zpravodaj. Letos uplyne od jeho úmrtí 100
let.
Zdroj: https://cs.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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