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kteří tuto práci dělají z lásky ke knihám a jako služwww.svkkl.cz, library@svkkl.cz, 312 813 111
bu svým také dlouholetým čtenářům.
Vaši čtenáři už jistě vědí, že jste tento titul získala?
Jaká byla jejich reakce? Ano, téměř všichni si všimli samolepky na dveřích a zarámovaného ocenění.
Reakce byla jednoznačně kladná, ocenění práce,
kterou čtenáři považují za moc důležitou.

Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněnými titulem Středočeský Kramerius 2017
Paní Jana Lemberková je dobrovolnou knihovnicí
v Místní knihovně ve Světicích, obsluhovaný region
Benešov. Dne 3. října 2017 byla odměněna za své
působení v knihovně. Získala titul Středočeský Kramerius 2017, který uděluje Středočeský kraj a chce
tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit
ty nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní
Lemberkové zeptali:

V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji
představit, prosím. Jedinečná je zřejmě nárůstem
dětských čtenářů. Přestěhování knihovny do budovy školy umožnilo „propojení“ obou institucí. Vznikl další výpůjční den, škola má knihovnu kdykoliv
k dispozici. Dlouholetou tradici má u nás také donáška knih těm čtenářům, kteří již do knihovny,
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, dojít nemohou.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihovny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? Akce pro
dospělé se bohužel nesetkaly s úspěchem, ale daří
se pořádat akce pro děti - Noc s Andersenem, Čtenářský klub, Čtení v kroužku apod.
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? Spolupráce je jednoznačně výborná. Od listopadu 2016
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je knihovna na novém, bezbariérovém místě, postupně se doplňuje knižní fond a inovuje zařízení
knihovny.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní
profese? Po základní škole jsem se bohužel nedostala na střední knihovnickou školu a vystudovala
tedy gymnázium. V roce 1992 se rozhodl ukončit
činnost předchozí knihovník dr. Soukup a Obecní
úřad ve Světicích mi tuto práci nabídl. Při knihovnické práci jsem stihla porodit dvě děti i vystudovat
vysokou školu (Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích). Profesně se zabývám přepravou mimořádných zásilek po železnici.
Co Vám působí největší radost? Největší radostí je
pochvala od čtenářů za dobře vybranou knížku a
v poslední době také nárůst dětských čtenářů a jejich zájem o čtení.
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A naopak co Vás tak trochu trápí (rozumí se
v knihovně)? Absence informačního systému, která
je s nárůstem čtenářů i knižního fondu stále citelnější.
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s sebou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč?
Vybrat jedinou knihu je skutečně těžké, ale asi bych
zvolila Malinkatého kreténa od Zdeny Frýbové pro
nadhled a jedinečný humor.
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám
ještě něco ze svého soukromí? Vzhledem k tomu,
že moje děti jsou již dospělé, čas na koníčky se najde. Mám ráda ruční práce - vyšívání a tkaní, turistiku a také cvičení na hodinách Mgr. Míši Kholové
v Říčanech.
Je opravdu báječné, že máte při zaměstnání a práci v knihovně čas na své koníčky. Přejeme Vám,
paní Lemberková, neutuchající radost z knihovnické práce. Ať se Vám stále daří!
Děkujeme Vám za rozhovor.

Setkání s literaturou pro děti a mládež
Ve středu 15. listopadu proběhlo tradiční Pracovní
setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních a dětských oddělení veřejných
knihoven, které každoročně připravuje Pedagogická
knihovna J. A. Komenského v Praze.

Zpráva o českém knižním trhu
Svaz českých knihkupců a nakladatelů zveřejnil
Zprávu o českém knižním trhu 2016/17. Zpráva je
k dispozici ke stažení na https://www.sckn.cz/.
-hjr-

Zdroj: http://csk.npmk.cz/pracovni-setkani-knihovniku-v-narodnim-pedagogickem-muzeu-knihovne-j
-komenskeho
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Knihovníci - trenéři paměti

S knížkou do života - Bookstart

Jak se může knihovnice stát trenérkou paměti?
Při SKIP ČR existuje již od roku 2011 sekce Knihovníci – trenéři paměti a rádi mezi sebou přivítáme další
členy a členky.
Všechny informace o sekci, členech a kurzech pro
nové trenéry paměti najdete na stránce http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/. Najdete zde také
odkaz na informace o konání kurzu pro Trenéry
paměti I. stupně, který se koná vždy jednou ročně
v lednu v Praze (21. – 26. 1. 2018).
Prosím, pokud má Vaše knihovna zájem mít
ve svých řadách trenéra paměti, informujte se
na výše uvedených stránkách, případně napište
rovnou na můj mail. Ráda vše vysvětlím, poradím.
Děkuji Vám.
Zdeňka Adlerová, vedoucí sekce
Zdroj: e-konference Knihovna

SKIP vyhlásil od 1. listopadu 2017 pilotní projekt
pod názvem S knížkou do života (Bookstart).
Připojuje se tím k organizacím v téměř 20 zemích
světa, kde tento projekt na podporu čtenářské gramotnosti úspěšně probíhá již 25 let. Je zaměřen
především na spolupráci s rodiči nejmenších dětí a
s těmito dětmi (0-6) a jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí
a pochopení významu čtenářských dovedností pro
rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů.
Pro podporu projektu je zajištěna počáteční podpora významných partnerů (Senát, Svaz měst a obcí...)
i základní vstupní financování.
Projekt však může být úspěšný pouze tehdy, vezmou-li si ho za svůj veřejné knihovny v ČR. Pokud se
chcete o projektu dozvědět více, potřebné informace naleznete na webu: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/bookstart a ve zvláštním čísle Bulletinu SKIP na adrese: http://skipcr.cz/dokumenty/
zc_17-1.pdf.
Podle informací ze zahraničí i z domova (několik
knihoven u nás individuálně principy projektu již
řadu let praktikuje) je projekt jednoznačným přínosem pro knihovny samé (významný nárůst počtu
registrovaných uživatelů z řad dětí i dospělých, posílení sociálního kapitálu knihovny a jejího postavení v komunitě). Věříme, že i proto se k projektu
S knížkou do života (Bookstart) připojí co nejvíce
subjektů.
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.,
Knihovnický institut NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Praktický průvodce GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5.
2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018.
Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních
údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím!
Knihu najdete např. na https://www.knihydobrovsky.cz/prakticky-pruvodce-gdpr-44826355.

Jak se dá číst ušima
V říjnovém čísle časopisu Mezi námi jsme nabídli
soutěž o nejlepší slogan nebo obrázek k propagaci
audioknih. Soutěž skončila a my se s radostí podělíme o to nejlepší. Autorkou vítězné fotografie je
Michaela Vančurová.
Soutěž proběhla v Knihovně Jana Drdy v Příbrami.
Vítězné fotografce gratulujeme!
Katka Nolčová, KJD Příbram
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Knihovna Václava Štecha ve Slaném oslavila 120 let
Slavnostní setkání u příležitosti 120. výročí založení
Knihovny Václava Štecha proběhlo 18. října 2017 ve
všech jejích prostorách. Měli jsme tu čest, že jsme
mohli být rovněž při tom.

cím nejen za jejich příkladnou loajální práci, ale i za
jejich vzájemné přátelství. Respekt a sounáležitost
byly opravdu cítit po celou dobu tohoto příjemného setkání.
Hosté pak byli vyzváni k prohlídce tématické výstavy Tak šel čas věnované dlouholeté historii knihovny a zároveň k exkurzi do jejího zákulisí. Jako na jiných oslavách ani zde nechybělo bohaté pohoštění
a veliký dort ve tvaru knihy :)

Slavnostní zahájení se konalo ve starobylé kapli Zasnoubení Panny Marie. Hosté si zde vyslechli krásné
písně v podání děvčat ze Základní umělecké školy
Slaný. Krátce, ale vřele promluvili zástupci města a
velmi pěkně ocenili služby Knihovny Václava Štecha
a práci všech zdejších knihovnic. Pak si vzala slovo
paní Kučerová, vedoucí knihovny, aby přečetla hostům část dobového článku, jehož autorem byl bývalý zdejší knihovník. A všichni slyšeli pravdivá slova
o potřebě kvalitní literatury platná i pro současnou
moderní dobu. Opravdu krásné a emotivní bylo poděkování paní Kučerové svým kolegyním knihovni-

Při milých neformálních rozhovorech čas plynul tak
lehounce, že odpoledne se rychle nachýlilo k podvečeru a byl čas se rozejít. Za rozloučenou jsme popřáli slánské knihovně vstřícné a štědré zastupitele
a zástupy dychtivých čtenářů. Kolegyním knihovnicím samozřejmě přejeme také, především, aby je
potěšení z jejich práce nikdy neopustilo.
Eva Šenfeldová, KKC
Foto: KVŠ Slaný
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Tetín svaté Ludmily – místo, dějiny,
spiritualita

Anketa Suk - čteme všichni
Dětský knihomol 2017

Nová kniha s regionální tematikou vyšla v nedávné
době v nakladatelství Dokořán. Tentokrát je věnovaná Tetínu. Tetín nesporně patří k významným
místům české historie – na počátku 10. století se
tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny
Ludmily, která tady vychovávala svého vnuka Václava, budoucího českého knížete. Zde byla Ludmila
také 15. září 921 zavražděna. S Tetínem a sv. Ludmilou jsou tak spjaty počátky christianizace Čech a
nástup rodu Přemyslovců k moci. Zde se před tisíci
lety spoluutvářela osobnost a duše českého království. Dávná minulost místa nezůstala stát zakletá
do tetínských skal, ale ovlivňuje i naši budoucnost.
Místa jako Tetín, která souvisí s národní identitou a
spiritualitou, totiž jednou za čas, obvykle v dobách
proměn, ožívají a po staletých přestávkách opět
promlouvají k národu.
Do naší knihovny přišli knihu představit někteří
z autorů. Martin Majer pohovořil o přípravě knihy,
archeolog PhDr. Petr Meduna, Ph.D. nás seznámil
s původem svaté Ludmily a Mgr. Radoslava Schmelzová pohovořila na téma „Tetín památný a poutnický“. Beseda s promítáním se konala ve čtvrtek
30. listopadu 2017.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 25. ročník čtenářské ankety
„Suk – čteme všichni 2017“.
Anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2017 změnila název na „Dětský knihomol 2017“.
Anketní lístky i plakátek jsou ke stažení na webu
knihovny http://npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni.
Pravidla soutěže jsou na http://npmk.cz/knihovna/
anketa-suk-cteme-vsichni-pravidla.
V lednu bude opět spuštěno také elektronické hlasování na webu http://npmk.cz/knihovna/.
Vyplněné anketní lístky posílejte do 20. března
2018 na naši novou adresu:
Pedagogická knihovna J.A. Komenského
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1
Na obálku napište „Dětský knihomol 2017“.
Vyhodnocení proběhne v Památníku národního písemnictví ve středu 4. dubna 2018.
Alice Košková, NPMK
Zdroj: e-konference Knihovna

Zdroj: informační e-mail MěK Beroun

Výstava prací vítězů výtvarné soutěže 2017
Vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězných prací již
9. ročníku této oblíbené soutěže, tentokrát na téma
Kolín Ferdy Mravence, proběhlo v sobotu 2. prosince 2017 v rámci další tradiční akce Den pro dětskou
knihu 2017.
I letos bylo přihlášeno několik stovek soutěžních
prací. Máme radost ze stále velkého zájmu našich
mladých umělců, a přejeme proto každému jednomu z nich co nejlepší umístění a chuť do příštích
ročníků!
Prohlídka této expozice bude volně přístupná v provozní době čítárny http://www.knihovnakolin.cz/citarna.
Zdroj: informační e-mail MěK Kolín

Výstava kresleného humoru Jiřího Koštýře
Výstava známého humoristy Jiřího Koštýře je součástí tradičního cyklu novoročních humoristických
výstav Městské knihovny Kolín s názvem Do nového
roku zvesela a k vidění bude po celý leden 2018.
Vernisáž proběhne ve středu 3. ledna 2018 v 17 hodin a uvede ji další známý vtipálek Jaroslav Skoupý
z oblíbeného kolínského autorského dua NOS.
Prohlídka této veselé expozice bude volně přístupná v provozní době čítárny http://www.knihovnakolin.cz/citarna.
Zdroj: informační e-mail MěK Beroun
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Kalendárium na měsíc listopad

Kalendárium na měsíc prosinec

11. 11. Den proti drogám,
15. 11. Vyšel časopis Čtenář,
16. 11. Den poezie,
16. 11. Mezinárodní den tolerance,
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii,
19. 11. Světový den prevence týrání a zneu		
žívání dětí,
20. 11. Světový den dětí,
25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na 		
ženách,
30. 11. Vyšel časopis Duha.

2. 12. Den pro dětskou knihu,
2. 12. Světový den počítačové gramotnosti,
3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených,
10. 12. Den lidských práv,
10. 12. Odevzdání projektů na dotační programy
MK ČR na rok 2018,
18. 12. Vychází časopis Čtenář,
18. 12. Mezinárodní den migrantů,
20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity.
V prosinci si rovněž připomínáme výročí narození
a úmrtí těchto spisovatelů:

V listopadu si rovněž připomínáme výročí narození
a úmrtí těchto spisovatelů:

Austenová, Jane (16. prosince 1775, Steventon –
18. července 1817, Winchester);
Čapek, Karel (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice –
25. prosince 1938, Praha);
Gavalda, Anna (9. prosince 1970, Boulogne-Billancourt - );
Lada, Josef (17. prosince 1887, Hrusice – 14. prosince 1957, Praha);
Lustig, Arnošt (21. prosince 1926, Praha – 26. února 2011, Praha);
Macourek, Miloš (2. prosince 1926, Kroměříž –
30. září 2002, Praha);
May, Peter (20. prosince 1951, Glasgow - );
Mrázková, Daisy (5. května 1923, Praha – 14. prosince 2016, Praha);
Sparks, Nicholas (31. prosince 1965, Omaha - );
Steinbeck, John (27. února 1902, Salinas, Kalifornie
– 20. prosince 1968, New York);
Trnka, Jiří (24. února 1912, Plzeň – 30. prosince
1969, Praha);
Wilsonová, Jacqueline (17. prosince 1945, Bath – ).

Čech, Pavel (5. listopadu 1968, Brno - );
Čtvrtek, Václav (4. dubna 1911, Praha – 6. listopadu 1976, Praha);
Dahl, Roald (13. září 1916, Llandaff, UK — 23. listopadu 1990, Oxford);
Erben, Karel Jaromír (7. listopadu 1811, Miletín –
21. listopadu 1870, Praha);
Gaiman, Neil (10. listopadu 1960, Portchester - );
Gordon, Noah (11. listopadu 1926, Worcester - );
Goscinny, René (14. srpna 1926, Paříž – 5. listopadu
1977, Paříž);
Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu
1378, Praha);
Kertész, Imre (9. listopadu 1929, Budapešť –
31. března 2016, Budapešť);
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 –
22. listopadu 1916, Glen Ellen);
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, Praha –
4. dubna 2005, Praha);
Žáček, Jiří (6. listopadu 1945, Chomutov - ).
Kalendárium a výročí měsíce připravuje Helena
Jetmarová Ratajová.
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Výročí měsíce listopadu
Isaac Bashevis Singer
(21. listopadu 1902, Leoncin, Polsko – 24. července
1991, Surfside, Florida)
Americký spisovatel židovského původu, nositel
Nobelovy ceny za literaturu. Narodil se v Polsku jako
syn židovského rabína. Jeho starší bratr byl také spisovatel, stejně jako sestra Hinde. Ta se také stala
inspirací pro některé jeho literární postavy. V roce
1935, v době rostoucího antisemitismu v Evropě,
Singer emigroval do Spojených států amerických.
Singer tvořil téměř výhradně v jidiš; napsal řadu novel, knih pro děti, esejů a článků. Nejznámější jsou
jeho povídkové knihy, z nichž řada vyšla v češtině.
Od narození Isaaca Bashevise Singera letos uplynulo 115 let.
Zdroj: Wikipedie
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Výročí měsíce prosince
Josef Lada
(17. prosince 1887, Hrusice – 14. prosince 1957,
Praha)
Český malíř, ilustrátor, karikaturista, scénograf
a spisovatel. V kresbě byl samoukem, postupně si
vyvinul osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav. V oblasti výtvarného umění vytvořil asi 400 volných obrazů a okolo 15 tisíc
ilustrací. Společně s Karlem Čapkem, Vítězslavem
Nezvalem a Vladislavem Vančurou se stal jedním
ze zakladatelů tzv. „moderní pohádky“.
Od narození Josefa Lady letos uplyne 130 let a od
jeho smrti 60 let.
Zdroj: Wikipedie

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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