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Databanka vzdělávacích programů pro dětské uživatele
Chceme upozornit na bezpochyby velice užitečný
počin, jehož využívání usnadní práci knihovníků.
Více čtěte ve zprávě pí Ludmily Prokopové:
„Téměř každý den se v konferenci Andersen
objevují prosby o pomoc při přípravě nejrůznějších
programů a besed v knihovně. Odtud vznikl nápad
vytvořit databanku programů, kde bychom mohli
sdílet svoje programy a náměty. Díky finanční
dotaci MK ČR z programu VISK 2 se podařilo
vytvořit Databanku vzdělávacích programů KDK
SKIP ČR. Databanka vznikla ve spolupráci
s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně pod vedením
Centra dětského čtenářství, které ji má nadále na
starosti. Databanka je určena pro knihovníky všech
typů knihoven. Jejím cílem je nabídnout originalitu,
inspiraci a seberealizaci v naší profesi.
Databanku najdete na adrese:
www.knihovnici.kjm.cz.

Pro práci s databankou je nutná registrace. Po
registraci do Databanky můžete vkládat vaše
programy, nebo naopak využít programy, které
už tam jsou vložené. Byť je určena v první linii
pro pracovníky s dětmi, je možné (a budeme za
to rádi), když ji budou využívat a vkládat do ní i
ti, kteří připravují program pro jiné skupiny
(věkové či tématické). Práce s databankou je
jednoduchá a ve všech krocích opatřená
nápovědou. Pokud byste přeci jen měli jakékoli
dotazy, rádi vám je zodpovíme na
e-mailu cdc@kjm.cz; případně na telefonním
čísle 542 532 146.
Pevně věřím, že Databanka bude užitečným
pomocníkem v naší knihovnické práci.“ Napsala
Ludmila Prokopová za celý tým Centra
dětského čtenářství a Dětské knihovny
Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Zdroj: elektronická konference KNIHOVNA

Vláda ČR schválila Návrh zákona
o kybernetické bezpečnosti
Vláda České republiky ve čtvrtek 2. ledna 2014
schválila Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti
a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti). Tento návrh zákona
připravil a předložil Národní bezpečnostní úřad.
Návrh zákona bude předložen k dalšímu
legislativnímu projednávání v Parlamentu České
republiky. Aktuální návrh zákona včetně důvodové
zprávy
můžete
stáhnout
na
adrese
http://www.govcert.cz/download/nodeid-577/

Přihlaste se k odebírání Newsletter
Saferinternet
Na
adrese
http://www.ncbi.cz/odbernovinek/cpanel/113.html se můžete přihlásit
k odběru
novinek
z Národního
centra
bezpečnějšího internetu, včetně Newsletteru
Saferinternet. Budete tak lépe připraveni
pomáhat svým uživatelům při práci na internetu.

Zdroj: http://www.saferinternet.cz/
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Informační gramotnost aneb trochu nejen knihovnické terminologie
Podle České terminologické databáze knihovnictví
a informační vědy (TDKIV) - http://aleph.nkp.cz/F/ je Informační gramotnost „schopnost jednotlivce
prostřednictvím dostupných informačních metod a
technologií vyhledávat, zpracovávat, vyhodnocovat
a využívat informace.“
Součástí
informační
gramotnosti
je
bibliografická gramotnost, která je pro knihovníky
tak důležitá. Jde o schopnost pracovat
s bibliografickými prameny opírajícími se o znalost
jejich druhů, konkrétních pomůcek, systémů a
služeb. V sobě zahrnuje i tzv. počítačové
dovednosti - schopnost a dovednost jednotlivce
efektivně využívat informační a komunikační
technologie.
Ale to není samozřejmě všechno. Práce
s informacemi je nesmírně rozmanitá jako
informace samotné a stejně tak nosiče, prameny a
zdroje informací jsou nejrůznějších druhů a typů.
A proto do informační gramotnosti můžeme
zahrnout také následující.

Literární gramotnost – jde o čtení s pochopením,
správnou interpretaci textů, ale také psaní
seminárních prací a jiných odborných textů a
samozřejmě odborné vyjadřování a styl apod.
Dále sem řadíme dokumentovou gramotnost,
díky níž správně pracujeme s formuláři,
s informačními zdroji, správně citujeme apod.
Mimochodem pro správné citování můžeme
využít např. www.citace.com.
Numerická gramotnost nám umožňuje práci
s grafy, vytváření tabulek, vykonávání složitějších
výpočtů apod.
A jazykovou gramotnost využíváme v knihovnické
praxi dnes a denně. Schopnost použít cizí jazyk,
zejména anglický, se hodí nejen v knihovně.
A správná stylistická stránka tvorby textů ve
vlastním jazyce (jazyková kultura) je nutností
opravdu pro každého.
Sestavila Eva Šenfeldová, SVK v Kladně
Zdroj: TDKIV - http://aleph.nkp.cz/F/,
www.wikipedie.cz

Citát na únor
„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“
Thomas Carlyle (* 4. prosince 1795 Ecclefechan – † 5. února 1881 Londýn)
byl skotský spisovatel a historik, jehož dílo velmi ovlivnilo britskou
viktoriánskou literaturu. V mládí napsal několik nedokončených románů,
přeložil Goethův román Viléma Meistera léta učednická. Díky překladům
z němčiny (především Goetha) začal být považován za odborníka na
německou literaturu. Jeho největším dílem je filozofický román Sartor
Resartus (doslova Přešitý krejčí, česky ale vyšlo jedinkrát v roce 1920 pod
původním názvem), napsaný v roce 1832. Jeho význam spočívá především
v uvedení německé romantické literatury do angličtiny.
Zdroj: www.wikipedie.cz
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Vaše aktivity aneb Co vše se u vás událo
Městská knihovna v Čelákovicích

Městská knihovna v Brandýse nad Labem

Literární soutěž, kterou pořádá, pokračuje i
v měsíci únoru.

zavedla službu předupomínek a dalších nových
služeb.

Z dalších akcí, které tato knihovna připravila,
upozorňujeme
na
vyprávění
s projekcí
cestovatelky Ilony Bittnerové z cest po Kosovu,
Albánii a africké Tanzanii, které navštívila společně
se svou malou dcerou a nese název Po exotických
zemích s dítětem.

Z jejich webu jsme se dozvěděli, že zde zahájili
provoz nového systému zasílání informačních
zpráv čtenářům, kdy jim chodí na jejich e-mailové
adresy automatická upozornění těchto typů:



A možná byste se pro inspiraci mohli podívat i na
nový kabát webových stránek čelákovické
knihovny: http://knihovna.celakovice.cz/.



Obecní knihovna Kostomlaty nad Labem
Tato malá obecní knihovna vyvěsila na svůj web
seznam knih, o které by měla zájem.
Jestli umíte pomoci, zkuste se podívat:
http://kostomlaty-knihovna.cz/
I v letošním roce tady pokračují každou druhou
sobotu v měsíci v projektu Sdílení knih, kdy může
každý čtenář přijít vyprávět o své nejoblíbenější či
nejmilejší knize.
Takovým aktivitám dobrovolných knihovníků
malých knihoven tleskáme a děkujeme za ně.



rezervovaný
dokument
připravený
k vyzvednutí
kniha zapůjčená pro čtenáře z jiné knihovny
připravená k vyzvednutí
předupomínky – upozornění pět dní před
termínem
konce
výpůjční
lhůty
zapůjčených dokumentů
upomínky - v případě překročení výpůjční
lhůty (1. upomínka i všechny následující)

Městská knihovna Nymburk
Vzpomínková výstava k 90. výročí narození
výtvarníka, komika a železničáře Karla Urbánka
3001: Příběh planety: výtvarná a literární soutěž
Pro výtvarnou soutěž můžete použít jakoukoliv
techniku a formát. Napište sci-fi povídku na téma
budoucnosti planety Země.

Městská knihovna Slaný
A možná se nechte inspirovat i zajímavým
projektem slánské knihovny:
Pamatuješ si ještě? – projekt - literární soutěž
k 100. výročí úmrtí Jiřího Wolkera, českého
básníka, člena Literární skupiny a Devětsil.
Od 1. 1. 2014 – 30. 1. 2014.

Jaký bude život na Zemi v roce 3001?
Vítězné výtvarné práce budou vystaveny na
mezinárodním knižním veletrhu a literárním
festivalu Svět knihy Praha 2014 (15. – 18. 5. 2014).
Vítězné literární práce budou dostupné na
webových stránkách www.rostemesknihou.cz.
Pokračování na následující straně
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Městská knihovna Lysá nad Labem

Městská knihovna Mělník

pořádala v lednu přednášku, na kterou bychom
všechny knihovníky rádi upozornili. Možná by
zajímala i Vaše čtenáře:

Z bohaté nabídky této knihovny pro inspiraci
ostatních vybíráme:

MLUVÍME JEŠTĚ ČESKY?

Přednáší: PhDr. Zdeňka Tichá
„… Madr říkala, že mi ještě kólne, teď du na komp
zapařit, eště ti mejlnu, tak zatím čágo…“

Pondělí 3. února - MASOPUSTNÍ DÍLNIČKA Dílnička, pro nejmenší děti s rodiči provázena
pohádkou,
pohybovou
básničkou,
hrami
a tvořením – výroba masek. Děti si mohou volně
pohrát a seznámit se s ukázkami aktivit
Montessori.
Během
dopoledne
budou
prezentovány
knihy
z dětského
oddělení
s možností přihlásit se a stát se čtenářem
knihovny.
Středa 5. února - MASKY - Výroba obličejových
masek a chrastidel.

Městská knihovna Beroun
3. 2. 2014 - Místo školky do knihovny - je
zaměřena pro rodiče i prarodiče, kteří jsou
momentálně s dětmi doma, ještě nechodí do
školky nebo tam prostě zrovna nejsou. Dopoledne
mohou s dětmi strávit v knihovně, kde si čtou,
poslouchají
pohádky,
písničky,
něco
jednoduchého si vyrobí nebo namalují apod.
(pravidelně se koná vždy první pondělí v měsíci).
27. 2. Akce "3/4" neboli tříčtvrtka (název je
odvozen od toho, že se koná pravidelně třetí
čtvrtek v měsíci). Odpolední výtvarná dílna, pro
děti i dospělé.
Od ledna v knihovně zavedli herní pátky v rámci Klubu deskových her, kdy si mohou děti
přijít zahrát stolní hry.

Jiráskova knihovna Klučov
si ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala
připravila pěknou prezentaci, která je vystavena
na webových stránkách knihovny. Prezentace je
moc povedená. Určitě shlédněte!!!
http://www.jkk.estranky.cz/clanky/autori-od-ado-z-beletrie-i-poezie---databaze-knih/bohumilhrabal.html.

Středa 19. února - KRMÍTKA PRO PTÁČKY Na výrobu krmítek použijeme různá semínka
a materiály.
Každou středu si můžete s kamarádem zahrát
deskové hry např. Carcassone, Člověče, nezlob se,
Šachy, Ovčín, ale nebude chybět ani pexeso
a karty. V době dílničky prezentace knih
z dětského oddělení a přístup na počítač
(Internet, Word, Excel…).

Městská knihovna Nové Strašecí
Další sympatický projekt, se kterým knihovnice
začaly v lednu a pokračovat chtějí pravidelně
každý měsíc, se jmenuje Společné čtení. Jedná se
o předčítání dobrovolníků, maminek a tatínků,
babiček a dědečků malým i odrostlejším
čtenářům.
Připravují i setkání se strašeckým rodákem
a autorem úspěšné dětské knížky Průšvihy Billa
Madlafouska Davidem Laňkou.

Sestavila Hana Matějčková,
SVK v Kladně
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Když si starosta svou obec hýčká …
Rozhovor s Ing. Vladimírem Drábem, starostou obce Braškov (okres Kladno)
Na toto setkání jsem se velice těšila. Záměrem bylo odklonit se od samotné práce tamější knihovnice,
pootočit minci a vidět i její druhou stranu. Co se to tady děje tak výjimečného, že se o obci v regionu tolik
mluví? Jakého osvíceného starostu, který tak vehementně podporuje veškeré kulturní a zájmové dění to
tam mají? Sofistikovaného vzdělance? Náruživého čtenáře? Kulturního abonenta? Posuďte sami.
Vaše obec za poslední léta viditelně ožila. A vypadá to, že se tu žije moc
dobře. Nějaká tajemná koncepce?
Práce starosty je pro mne v první řadě krásným koníčkem, relaxací.
A myslím to naprosto vážně. Touto prací si léčím svoji psychiku
zdevastovanou podnikáním, které je v dnešních podmínkách vyčerpávající.
Je to strašně těžké, protože podnikatelé se dostali do pozice, kdy jsou
nazýváni lupiči, takže úcta k nim není žádná a je úplně jedno kolik ledniček
plníme, o kolik lidí se měsíčně staráme a s jakou pravidelností, kolik let.
Podnikatel je prostě lupič. Práce starosty je ve srovnání s tím procházkou
růžovou zahrádkou. A opět to myslím naprosto vážně.
Mojí výhodou je možná to, že jsem si nejdřív zkusil to těžší a zároveň mám kolem sebe pracovité
zastupitele, pana Haase a paní Dolejšovou. Pokud děláte starostu, na obec Vám přijdou peníze, se kterými
můžete počítat. Společně se zastupiteli uděláte rozpočet mandatorních příjmů, mandatorních výdajů a
můžete plánovat.
Všude slyšíme, jak jsou finance pro obce nedostačující. Krátí se, redukuje, škrtá. Tohle opravdu zní jako
byste neměli jediný důvod ke stížnostem. Prozradíte strategii, poskytnete nějakou radu?
Je to technologie. Nic jiného. Když jsem před osmi lety nastupoval jako starosta na obec, věděl jsem, že
budou peníze z Evropské unie a že obce budou stavět z těchto peněz. Málokdo tušil, jak se k tomu postavit,
někdo ani nevěřil, mávnul nad tím rukou. Já jsem uvěřil a dohodl se zastupiteli obce, že nic, naprosto nic
nebudeme v obci stavět za obecní peníze. Že budeme stavět za cizí. A to proto, aby nám ty naše zbyly na
projektovou činnost.
Takže moje rada: Všechno co jde, co vás napadne, co byste chtěli, vyprojektujte do stadia stavebního
povolení a dejte do skříně. Názvy dotačních titulů si starostové nevybírají, takže i riskujete, to je jasné. Ale
můžete předpokládat, že ten který titul v rámci rozvoje obcí vyhlášen bude. A vy musíte být připraven
sáhnout do oné skříně a položit projekt na stůl. Doba od vyhlášení k uzavření titulů je velice krátká, a pokud
nemáte nic připraveno, nestihnete to a na dotaci nedosáhnete.
My připraveni jsme a tak máme i peníze z Evropských fondů. A já tak můžu dělat radost svojí mamince,
která tu žije, svojí sestře, které tu také žije, svým dětem, které tu vyrůstají. A samozřejmě i všem lidem
v naší obci, které znám od dětství. A pokud se jim tady žije dobře, tak mě to baví a stojí to za to.
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Pokračování z předchozí strany
Takže obec ožívá za evropské peníze a ty obecní jsou proinvestovány ve stavebních projektech? Kde
potom berete na podporu kulturní a zájmové činnosti?
V obci máme hasiče, úžasné kluky, kterým není nic zatěžko, makají pro obec a vždycky ještě udělají něco
navíc. Malí hasiči vyhrávají soutěže. Je to fantastické. Počítat s tím, aby měli na naftu nebo oblečení, na
akce, považujeme za povinnost. Máme tady fotbalisty. I ty malé. Já mám strašně rád děti. Ač nejsem sám
žádný velký sportovec, obdivuji jejich nadšení a vůli se scházet. A je to to samé. Počítat s tím, aby měli na
míč, na dresy, považujeme za povinnost. To je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Jestli se nám podaří
sehnat peníze a postavit jim nové kabiny je věc druhá. Mým snem je postavit v obci sportovní halu. Na tu
jsme zatím ještě nedosáhli, ale věřím, že i to se nám podaří. Pak máme také školku a tu bychom chtěli mít
v perfektním stavu a nejkrásnější. A máme knihovnu a paní Přibylovou.
Kolik peněz z obecního rozpočtu dostala knihovna v loňském roce?
Peníze, které knihovna čerpá, se skládají ze dvou položek. Jednu část tvoří peníze z obecního rozpočtu,
pevná částka, a peníze, které vyžebráme. Pan hejtman pomůže, něco přijde ze Středočeského kraje i
z jiných organizací. Tyto drobné částky jdou do knihovny a pomáhají její činnost vylepšovat. Vloni to bylo
z obecního rozpočtu 40.000 Kč, se kterými si paní Přibylová hospodařila. A vedle toho přišly i další peníze,
které knihovna dostala. Žádáme. Existuje podpora knihoven? Existuje! Využíváme toho.
Čtyřicet tisíc korun z obecního rozpočtu? To není malá částka. O tom se leckterým knihovníkům ani
nezdá.
To přece nejsou žádné peníze! Máme necelých 1100 obyvatel, takže spadáme do kategorie, kdy
dostáváme 6 milionů. To je dané. Jak už jsem řekl, peníze investujeme do projektů. Dnes máme
v rozpočtu volných nějakých 3,5 milionu na to, abychom se mohli spolupodílet na daném projektu, na
který žádáme dotaci z Evropských fondů. Někdy se při realizaci podílíme deseti, jindy dvaceti, maximálně
však třiceti procenty. Víc nedáme! Já se stydím a je mi hanba, že nemohu dát na knihovnu víc, ale pokud
se nám daří sehnat peníze i z jiných zdrojů, rovnocenně je mezi zájmové subjekty v obci rozdělíme. Teď
zrovna připravujeme do provozu malou dílničku nad prostory knihovny. Je to projekt vedený paní
zastupitelkou Dolejšovou a vize je taková, že dílnička bude sloužit všem občanům v obci.
Váš postoj mi připadá jako z říše pohádek. My naopak z mnoha míst regionu slyšíme o lhostejnosti
k zájmovým aktivitám, o rušení knihoven pro nedostatek financí, pro nezájem veřejnosti.
Jestli má nějaký starosta podobnou paní Přibylovou, což je takový axiom pro dobrou, fungující knihovnu a
nenajde peníze, třeba oněch směšných čtyřicet tisíc ročně na provoz knihovny, pak je to cvok a šílenec a
ne starosta. Naše knihovnice, nemá ze své práce žádný prospěch, žádný profit a přitom všichni víme, že
každou středu bude sedět v knihovně a bude k dispozici všem zájemcům. Pak ji ještě uvidíme, jak běhá po
vsi a nemohoucím nebo méně pohyblivým sousedům roznáší knížky. Měla by mít pro knihovnu, co chce,
na co si vzpomene. Vždyť to dělá pro obec, pro národ.
Dokončení na další straně
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Každá knihovnice, knihovník, jsou z rodu buditelů a obrozenců. V tomto kontextu odměnu mají. Své
čtenáře.
Ve stávající společensko-politické bídě a marasmu, který tady prožíváme, budu podporovat jakoukoliv
aktivitu, která směřuje ke komunikaci a vytváření dobrých vztahů v naší obci. Ať už spolu půjdou chlapi
na pivo, nebo fandit na hřiště, nebo se ženské sejdou v knihovně při nějakém tvoření. Všechno budu
podporovat.
Jakým jste Vy sám čtenářem?
Jéé. (Smích). Já moc nečtu. Ale jako kluk jsem přečetl Ferdu Mravence (hurónský smích). Ne, teď vážně.
Já sleduji, co se děje ve světě zákonů a byznysu, na ostatní mnoho času není, ale moje děti do obecní
knihovny chodí a nejmladšímu synovi večer, když nejsem zrovna polomrtvý, čtu pohádky. No, nic moc.
(Úsměv).
Ale něco přečtu Vám. Něco z toho, co mám rád. Staré kuchařky. Já totiž moc rád vařím. (A vyskakuje ze
židle, sahá kamsi za mě a z police vytahuje starou, objemnou knihu v krásné kožené vazbě).
Poslouchejte:
„Co učiníme při úmrtí hosta?“ (Tentokrát neudržím smích já).
„Poslouchejte.“ (Napomenutí).
„Smrt si nikdy nevybírá a nezastaví se ani před hotelem, či restaurací. Nemilosrdně zasáhne. V tomto
případě je nutno postupovati velmi opatrně a nezpůsobiti mnoho hluku. Zjistíme-li, že host nejeví už
vůbec známek života, jest třeba oznámiti celou věc policii, která vyšle nejprve svého lékaře a ten nařídí
soudní pitvu. Třebaže se mnoho o této věci bude mluviti, přesto jsou lidé, kteří budou ze zášti
kolportovati různé zprávy, které by Vašemu podniku nebyly prospěšné. Tu nutno opětně se zajistiti a
požádati o pitevní nález, který každému mluvkovi uzavře ústa a k dobré pověsti našeho podniku vždy
přispěje.“ Tak tohle čtu.
A já děkuji za pěknou tečku za naším rozhovorem.
Rozhovor vedla Hana Matějčková, SVK v Kladně
V obci mají nově otevřenou ordinaci praktického lékaře, výstavní dětské hřiště, po mnoha letech
znovuotevřený hostinec U Chalupů, v jehož sousedství bude co nevidět otevřena i lékárna.
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Milí dobrovolní knihovníci v kraji,
ptejte se svých starostů, zastupitelů, chtějte odpovědi, zajímejte se o rozpočet, žádejte o peníze
k činnosti. Zákonnou povinností našich úředních zástupců je pracovat pro nás občany!
Hana Matějčková, Krajské knihovnické centrum, SVK v Kladně
e-mail: matejckova@svkkl.cz

BIBLIOWEB 2014
SKIP vyhlašuje 15. ročník soutěže o nejlepší
knihovnické www stránky BIBLIOWEB 2014.
Soutěž se opět uskuteční pod záštitou
Asociace
krajů
České
republiky
http://www.asociacekraju.cz/.
Ve své kategorii mohou soutěžit specializované
knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.).
Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí,
městem nebo krajem.
Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži
vyplněním elektronické přihlášky, ve které
uvedou název knihovny, URL stránek, jméno a
email kontaktní osoby a údaj, zda stránky
vytvořily samy nebo specializovaná firma.
Součástí formuláře přihlášky je písemná koncepce
webu.

Přihlásit se můžete do 16. února 2014.
Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 17. 2. 2014
do 9. 3. 2014. Hodnocení se vztahuje na stav
v době posuzování.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne
na konferenci ISSS 2014 http://www.isss.cz/
(Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci
Králové dne 7. dubna 2014, kde budou také
předány ceny soutěže o nejlepší internetovou
stránku obce "Zlaty erb".
Podrobná pravidla soutěže, registrační formulář a
informace o minulých ročnících najdete na
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akceskip/biblioweb
Zdroj: elektronická konference KNIHOVNA

Pozvání na přednášku
Tomáš Mazal: Na téma Bohumil Hrabal
Ve středu 12. února se od 17.00 hod. uskuteční ve studovně Středočeské
vědecké knihovny v Kladně přednáška před blížícím se 100. výročím
spisovatelova narození (28. 3. 1914).
Tomáš Mazal je publicista, editor, autor životopisu Spisovatel Bohumil
Hrabal, průvodce Cesty s Bohumilem Hrabalem, souboru esejů Plovoucí
motivy a dalších knih. Vstup zdarma.

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: liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079; senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373
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