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Před rokem jsem přebrala knihovnu v katastrofickém stavu, kdy byla knihovna pro nezájem čtenářů
uzavřena. Místnost byla ve velmi špatném stavu.
Za podpory zastupitelstva obce se místnost knihovny zrekonstruovala (zdlouhavě, ale důkladně), byla
udělána nová střecha se zateplením a novými
střešními okny, prostory byly vymalovány, natřeny
trámy apod. Většinu roku byla knihovna z těchto
důvodů uzavřena, ale výsledek je znát.
V současné době mám pozvané děti ze školy a školky na návštěvu knihovny s „odborným výkladem“
úměrným věku dětí, s hlavním účelem získat je a
jejich rodiče ke čtení a seznámit je s možností výpůjčky kvalitní literatury v místě jejich bydliště.
Dále plánuji uspořádat několik motivačních akcí na
přilákání dětí ke čtení.
Právě jsem ještě vyřadila velkou spoustu knih zničených (starých okolo padesáti let), mnohokrát
stěhovaných a v hrozném stavu. A knihy tzv. „nepůjčovatelné“ (poplatné minulému režimu).
Zrenovování knihovny a vrácení jí zasloužené tváře
mne stálo již mnoho sil a volného času, tak doufám, že se mi to vrátí alespoň ve vděku nových čtenářů, kteří se mi začínají hlásit.

Děkuji za možnost využívání výměnného souboru.
Jsou to knihy nejvíce půjčované. Při drahotě knih
si malé knihovny kupovat novinky nemohou a ve
výměnných souborech jsou většinou knihy pro čtenáře přitažlivé.
Alena Tománková, Místní knihovna Chrášťany

Ten verš si tiše říkám...
Městská knihovna Kutná Hora zve na 9. ročník recitační přehlídky, která se koná jako regionální kolo
Wolkerova Prostějova, a to 24. února od 8,30 hodin v prostorách Sankturinovského domu.
Soutěžící budou recitovat v kategoriích:
I. do 17 let (od ukončení 9. tř. ZŠ a odpovídající třídy víceletého gymnázia do 17. let dovršení k 1.2.
roku 2015 včetně),
II. do 20 let,

III. 20 let (dovršení 20 let k 1.2.2015) a více,
IV. soubory.
Ve všech kategoriích si sólový recitátor připraví
1 text z poezie nebo prózy české či světové literatury. Možný je úryvek, montáž, publicistický útvar
apod., jehož délka v interpretaci nepřesáhne 8 minut. Přihlášky společně se 4 kopiemi soutěžního
textu jsou přijímany do 20. února 2015.
Zdroj: http://www.knihovna-kh.cz/.
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Z děl hodnocených v roce 2013 vyzvihla paní lektorka tituly jako Skutečná událost Emila Hakla,
Jen šmouha po nebi Ivana Binara a Dějiny světla
Jana Němce, životopisný román o fotografu Janu
Drtikolovi. Mgr. Ljubková také hovořila o souboru povídek Láska na cizím hrobě Ludvíka Němce,
o románu Národní třída Jaroslava Rudiše, vyprávějícím o hrdinovi z druhé strany, který nezvládl
změnu režimu. Ze sekce Ambice, ve které tituly nedosáhly na nominace, zmínila román Anarchista
Magdalény Platzové, Rozpomínky Milana Uhdeho,
Poslední knihu Pavla Trtílka.
Z knih vydaných v roce 2014 vybrala několik titulů,
u nichž předpokládá možnost nominace. Byla to
například kniha Příspěvek k dějinám radosti Radky
Denemarkové, v níž je líčena touha potrestat násilí na ženách. Dále velmi pěkně graficky upravená
kniha Hovězí kostky Emila Hakla, Macocha Petry
Hůlové, Flashky Evy Zábranové a další.
Kromě toho nás informovala o vytvoření Asociace
spisovatelů v Café Neustadt 22.11.2014. Zakládajícími spisovateli byli Adam Borzič, Petra Hůlová,
Pavel Göbl, Emil Hakl, Jan Němec.
Přednáška byla velmi poutavá, často přecházela
v diskuzi, posluchači hodnotili knihy, které četli a
tím doplňovali výklad paní lektorky.

V pondělí 12. ledna jsem se v Městské knihovně
v Praze zúčastnila přednášky věnované české literatuře posledních tří let. Přednášela Mgr. Marta Ljubková, která se věnuje literární kritice a dramaturgii.
Vyučuje na KALD DAMU. Byla členkou poroty pro
udělování cen Magnesia Litera za rok 2012 a 2013.
Z knih, které byly nominovány za rok 2012, hovořila o titulu Teď něco ze života Anny Blažíčkové,
bilanční próze vyrovnávající se se ztrátou manžela
Přemysla Blažíčka, významného českého literáta.
Dále vyzvihla knihu Zuzany Brabcové Stropy o závislosti a sebedestrukci hlavní hrdinky. Kladně hodnotila román Rybí krev Jiřího Hájíčka, který přináší
silný příběh o lidských osudech při budování jaderné elektrárny Temelín, dále se zmínila o románu
Němci spisovatelky Jakuby Katalpy, v němž se autorka vrací k osudům své německé babičky Kláry za
2. světové války. Ze sekce Ambice, jejíž tituly nedosáhly na nominaci, vyzvihla Mgr. Ljubková „román desetiletí“ Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové, napsaný na poutavé téma s úžasnou pointou.
Dále knihu Čechy, země zaslíbená Petry Hůlové,
vyprávějící o životě menšin u nás. Další díla, která
hodnotila porota a nedostala nominaci, byla například kniha Dobrou noc, sladké sny Jiřího Kratochvíla, Praga Piccola Miloše Urbana, Muškátový oříšek
Lubomíra Martínka, Lístek na cestu z pekla Jaroslava Žváčka.

Vladimíra Dörflerová, metodička regionu Kladno,
KKC SVK v Kladně
Prezentace z přednášky na http://goo.gl/xwwdaU

Opět se blíží ...

čtenář roku. „Tátové čtenáři musí mít v tomto roce
nezletilé děti, musí mít průkazku do knihovny, kde
si nejen půjčují dokumenty, ale oceníme také jejich
aktivní zapojení do činnosti jejich knihovny.“
SKIP ve spolupráci s Ligou otevřených mužů
k akci vydává knižní záložky s Milanem Cajsem
/TATABOJS/. V průběhu března budou vyhodnoceni nejlepší tátové jednotlivých knihoven a krajů a
celostátní vítěz pak bude slavnostně vyhlášen při
předávání cen Magnesia Litera 2015. Přihlaste se
na http://goo.gl/YYXySz.

Rok se sešel s rokem a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již šestý ročník akce
Březen - měsíc čtenářů. Své akce můžete registrovat na http://goo.gl/WE1KLQ.
Logo BMČ - http://goo.gl/YHQew.
Plakát - http://goo.gl/RNnpe.
Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení
v rámci Týdne čtení, vyplňte formulář na http://
goo.gl/Y1T2E.
Knihovny mohou v rámci BMČ 2015 oceňovat své
nejlepší čtenáře. Letos se hledá TÁTA - nejlepší

Podrobnější informace k BMČ - http://goo.gl/
xV6tjG.
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VISK2 - dotační podprogram Ministerstva kultury
ČR nám, jak doufáme, i letos umožní nabídnout
vám počítačové kurzy. Předběžně jste se přihlásili napřílkad na tyto: Fecabook vaší knihovy, práce
v MS Excel a MS Power Point, ale i Databáze I. a II.
Sledujte naši webovou stránku http://www.svkkl.
cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/, kde se můžete na vzdělávací akce přihlašovat. Studijní materiály na webu KKC budou
opět průběžně doplňovány prezentacemi či sylaby
z přednášek a seminářů. Budou tak zpřístupněny
k využití i těm z vás, kteří jste se akcí nemohli účastnit osobně.
Eva Šenfeldová, KKC SVK v Kladně

V rámci výkonu regionálních funkcí se v letošním
roce uskuteční řada akcí, o něž jste vy, knihovníci
našeho kraje, projevili zájem prostřednictvím dotazníku. Pomohli jste tím sestavit vzdělávací plán.
Děkujeme vám všem, kteří jste se k vyplnění dotazníku připojili. A kterých aktivit se letos budete moci zúčastnit? Bude to například přednáška
o francouzské literatuře, trénink koučování pro
managery knihoven, seminář zaměřený na image
knihovny a knihovníka či oblíbené výtvarné semináře.

Dobrovolníci v knihovně
O našich dvou zahraničních dobrovolnících ze slánského ICM (Informační centrum pro mládež) Levonovi a Cristině, kteří nám pomáhali v roce 2014, a
jejich práci v knihovně, jsem se již zmiňovala. Jejich
roční pobyt utekl jako voda a na jejich místo nastoupili dobrovolníci noví. I oni projevili zájem pracovat
v našem K-klubu v oddělení pro děti. Kromě Itala
Gianiho, Francouzky Candice, Češek Renaty, Lucky,
Dády a Simči k nám dojíždějí ještě dobrovolnice
z kladenské pobočky ICM (http://www.icm-kladno.
cz/), Němka Hannah a Ruska Anna. Spektrum služeb nabízených knihovnou, které jsme zatím pro
nedostatek času nemohli realizovat, můžeme teď
rozšiřovat mnoha směry.
Jejich práce v K-klubu je velice přínosná, protože
roste počet dětí, hlavně ze sociálně znevýhodněných rodin, které tráví volná odpoledne v knihovně. Jejich rodiče nemají peníze na placení kroužků,
nebo je platit nechtějí a tyto děti jsou odkázány
na potulování se po městě. Knihovna jim může
nabídnout pobyt v příjemném prostředí s jejich
vrstevníky, nepřeberné množství knih a časopisů
pro všechny věkové skupiny a internet. Ale pouze
díky bezplatné práci našich dobrovolníků je možné
nabídnout dětem další aktivity, jako je hraní deskových her, turnaj ve stolním fotbálku, skládání
origami apod. Za obzvláště přínosný považuji Koutek angličtiny a doučování, které jsme pro děti otevřeli v prosinci loňského roku. Dobrovolníci pracují

jako asistenti při přípravě dětí do školy - namísto
zaměstnaných rodičů jsou nápomocni při vypracovávání školních úkolů a přípravě na další výuku
(každé úterý a čtvrtek mezi 12. a 17. hodinou takto
zastupují zaneprázdněné rodiče). Naši dobrovolníci
pomohou dětem s domácími úkoly nebo s učivem,
kterému úplně nerozumí. Zde opět myslíme na rodiče, kteří anglicky neumí a nemají prostředky, aby
dětem platili nákladné doučování. Myslím, že je
velmi důležité podchytit volný a nevyužitý čas těchto dětí jako prevenci kriminality a věřím, že naše
spolupráce s dobrovolníky z ICM bude nadále pokračovat a společně budeme hledat další možnosti,
jak se dětem smysluplně věnovat.
Kateřina Nedvědová, oddělení pro děti
Knihovny Václava Štecha, Slaný
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konference
Projekt HUS 2015
„SKIP ČR a Církev československá husitská navázali
spolupráci v rámci projektu Husův rok 2015. Byli
bychom rádi, kdyby se i ve veřejných knihovnách
připomenulo 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.“
Knihovny své akce mohou nechat zařadit do kalendária na webu http://www.hus2015.cz/. Zde můžete najít informace o dalších jednotlivých aktivitách:
- projekt Studenti čtou Husa;
- fotosoutěž Mistr Jan Hus objektivem;
- literární soutěž k výročí Mistra Jana Husa atd.
Podrobné informace o Projektu HUS 2015 na
http://www.hus2015.cz/.
Další související informace včetně doporučení výstavy pro děti a konkrétních knih o Mistru Janu
Husovi najdete ve zprávě Mgr. Romana Giebische,
Ph.D. (NK ČR) na http://goo.gl/llcrdV.

Sborník Eduard Petiška, jak ho neznáte
„Knihovna Eduarda Petišky vydala k 90. výročí narození čestného občana města Eduarda Petišky
publikaci Eduard Petiška, jak ho neznáte. Kniha
spatřila světlo světa 20. prosince 2014. Jejím cílem
je přiblížit lidskou stránku známého spisovatele.
Sborník vznikl za podpory města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, je neprodejný a knihovnám
ho nabízíme zdarma. Kratičkou ukázku najdete na
http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/region/
sbornik-eduard-petiska-jak-ho-neznate. V případě
zájmu pište na info@knihovna.brandysnl.cz.“
Mgr. Věra Krajíčková, ředitelka,
Knihovna Eduarda Petišky
E-kniha Zpěvy sladké Francie
„V loňském roce uplynulo 70 let od úmrtí slavného příbramského rodáka - básníka, pedagoga, překladatele a kritika Hanuše Jelínka. Knihovna Jana
Drdy nyní vydává svou druhou elektronickou knihu, tentokrát Zpěvy sladké Francie, které patří mezi
nejslavnější díla Hanuše Jelínka. Kniha vychází ve
spolupráci s nakladatelstvím Pistorius & Olšanská
a je k volnému stažení na adrese http://www.kjd.
pb.cz/e-knihy.
Zároveň je na těchto stránkách k dispozici MOBI
Němé barikády, má lepší obsah a je optimalizován i
pro formát KF8 novějších čteček Kindle.“

BIBLIOWEB 2015 - měření kvality webových stránek
SKIP vyhlašuje 16. ročník soutěže o nejlepší knihovnické webové stránky BIBLIOWEB 2015. Soutěž se
opět uskuteční pod záštitou Asociace krajů České
republiky. Do soutěže se mohou zapojit knihovny
specializované a knihovny zřizované obcí, městem
nebo krajem, vždy ve své kategorii.
Knihovny se mohou přihlásit do 15. února 2015.
Podrobné informace a pravidla na http://www.
skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/biblioweb-2015-1.

Zdena Šmídová, vedoucí knihovnického úseku,
Knihovna Jana Drdy Příbram

Rozečti se

Včelka - pro výuku čtení dětí

Kurz rychlého čtení na webu Rozečti se je moderně
zpracovaný způsob, jak se efektivně naučit rychleji
a kvalitněji číst a lépe si zapamatovat. Interaktivní
podoba výuky vám k tomu pomůže. Přečtěte si názory uživatelů, přesvěčte se, jak to funguje. Získejte
zdarma zkušební verzi.
Vše na http://www.rozectise.cz/cze/.

Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích
se čtením, včetně dyslexie. Jde o pomocníka pro
děti a jejich rodiče. Včelka je vyvíjena ve spolupráci
se speciálními pedagogy jako tzv. individuální trenér čtení. Čtenář zde může získat individuální sadu
cvičení.
Vše na http://www.vcelka.cz/cs/.
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Titul do vaší příruční knihovny
CERNIŇÁKOVÁ, Eva, ed. a HUBATKOVÁ SELUCKÁ,
Helena, ed. Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna
České republiky - Knihovnický institut, 2014. 92 s.
ISBN 978-80-7050-641-7. Dostupné také z: http://
www.nkp.cz:8080/ipk/ipk/docs/Rovny_pristup.
pdf.
Kromě základních doporučení, jak začít, jak získat
označení Handicap Friendly a univerzální metodiky, zde najdete také metodiku pro práci s uživateli se zrakovým, sluchovým, tělesným i mentálním
postižením. Můžete se také seznámit s průzkumem
dostupnosti služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami za rok 2014.

Nová databáze Naxos Music Library

Angličtina pro děti a večer s Aznavourem

Bezkonkurenční databáze klasické hudby, jazzu,
rock&pop, současné instrumentální hudby, world music, čínské hudby, legend jazzu, folku, blues,
gospelu a mluveného slova je nyní v nabídce Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Vstupit do ní
mohou čtenáři z domova po přihlášení do katalogu
SVK.
Hudební databáze NAXOS MUSIC LIBRARY obsahuje více než 1 000 000 streamovaných skladeb, dále
také biografii umělců, skladatelů, instrumentaci
děl, analýzy, hudební termíny, libreta a synopse
oper.
Stručný návod na http://www.youtube.com/watch?v=rkbzFdThj6Y.
Zdroj: http://www.svkkl.cz/

Městská knihovna v Benešově připravila pro děti
workshop se sněhulákem. Anglické hry, básničky,
písničky, výrobu sněhuláka a interaktivní angličtinu
spolupořádala Language Corner v dětském oddělení 27. ledna.
Spíše pro dospělé uživatele byl určen hudební pořad věnovaný arménsko-francouzskému
šansoniérovi Charlesi Aznavourovi. Konal se
3. února v audiovizuálním oddělení a provázel jím
hudební kritik Jiří Černý.
Přednáška s promítáním se uskuteční 24. února.
Zkušený pěstitel a autor knihy Masožravé rostliny,
Mgr. Martin Zouna, seznámí návštěvníky se životem a rozšířením masožravých rostlin v přírodě a
základy jejich pěstování. Zájemci se mohou těšit i
na ukázky živých masožravých rostlin.
Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/

Božena Němcová milující a bojující

Výročí Knihovny Jana Drdy Příbram

V úterý 24. února od 17 hodin se v zasedací místnosti Knihovny města Mladá Boleslav koná představení jednoho herce Božena Němcová milující a
bojující. Božena Němcová v podání Stanislavy Hoškové vzpomíná na svou literární tvorbu a své lásky.
Zdroj: http://www.kmmb.cz/.

V roce 2015 knihovna oslaví 115. výročí svého
vzniku a zároveň si připomene sté výročí narození
a čtyřicáté páté výročí úmrtí příbramského spisovatele Jana Drdy. Budeme sledovat stránky http://
www.kjd.pb.cz/.
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Dolnobousovsko v literatuře

Napsal a nakreslil: Josef Čapek

Březen - měsíc čtenářů bude v Městské knihovně
v Dolním Bousově zahájen ve středu 4. března besedou s historikem Karolem Bílkem, pořádanou u
příležitosti křtu knihy Dolnobousovsko v literatuře
a kultuře. Kniha má téměř 100 stran doplněných
bohatou obrazovou přílohou a vychází jako první
svazek plánované edice tzv. Bousovské regionální
knihovničky.
Více na http://www.knihovna.dolnibousov.cz/
news/dolnobousovsko-v-literature/

Městská knihovna Dobříš vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž pro děti i dospělé k 70. výročí
předčasné smrti slavného výtvarníka a spisovatele
Josefa Čapka. Předsedkyní literární poroty je spisovatelka Iva Procházková, předsedkyní výtvarné poroty je výtvarnice Lucie Lomová.
Nechte se inspirovat jakýmkoli dílem (literárním
nebo výtvarným) Josefa Čapka, jeho výtvarným či
literárním stylem či jeho životním osudem. Aniž
byste napodobovali nějakou Čapkovu konkrétní
práci, vytvořte své vlastní dílo.
Pro výtvarné práce doporučujeme formát A4 – A1,
pro literární rozsah ¼ – 2 strany strojopisu, formát
ani rozsah není určen závazně.

Anglický koutek i beseda s archivářem
V Městské knihovně Čelákovice zavedli nový projekt pro děti tzv. English Corner - Anglický koutek.
Jednou za měsíc, vždy v úterý od 17 do 18 hodin
dochází na veselé anglické čtení pro děti rodilý anglický mluvčí pan Lyle Frink. Rodiče se svými dětmi
si mohou přijít poslechnout pohádky v angličtině a
zábavnou formou tak prohloubit svoje i jejich znalosti.
Co je archiv a jak to v něm vypadá? A co to vlastně
znamená být archivářem? Uložené fondy, možnosti bádání i všední den v archivu představí v čelákovické knihovně archivář Okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení Mgr. Lukáš Kovář
v úterý 17. února v 18.30 hod.
Zažít pohádku mohou děti na artefiletickém kurzu
s lektorkou Marií Svobodovou v pondělí 23. února
od 17,30 hod. Setkání v knihovně bude spojovat
známé i neznámé - na osnově příběhů, pohádek,
které jsme slýchali v dětství, chce podnítit výtvarnou činnost, sdílet nabyté dojmy, poznatky, propojovat je a hledat nové, nečekané souvislosti.

Podmínky soutěže a další informace najdete na
http://www.knihovnadobris.cz/napsal-a-nakreslil
-josef-capek/d-1508

Oslavte s námi Mezinárodní den darování
knih
Mezinárodní den darování knih (International Book
Giving Day) se poprvé uskutečnil v roce 2012 a
dnes probíhá po celém světě. V rámci tohoto dne
mohou obyvatelé Berouna darovat knihy do charitativního bazaru, který se uskuteční v Městské
knihovně Beroun dne 18. března 2015. Více informací na http://www.knihovnaberoun.cz/wp-content/uploads/2015/01/den_darovani_knih.pdf.
Knihy mohou darovat také čtenáři v Knihovně města Mladá Boleslav. Darované knihy budou rozděleny
a umístěny do organizací R-Mosty (azylového domu
pro matky s dětmi), Naděje a Centrum 83. Více informací na http://www.kmmb.cz/page/mdk.jpg.

Zdroj: http://knihovna.celakovice.cz/

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

=6=

