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ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost?111
Motivuji čtenáře a ostatní obyvatelé naší obce tím,
že nakupuji nové a zajímavé tituly knih, o kterých
se domnívám, že budou hodně čteny. Pomocí MVS
sháním pro čtenáře knihy z větších knihoven, jako
je Měk Nymburk a Měk Poděbrady, se kterými mám
též dobrou spolupráci. Doplňuji knihovní fond soubory knih z regionální knihovny Kutná Hora. V naší
knihovně se pravidelně schází „Dámský klub“, kde
se zabýváme ručními pracemi, hlavně paličkováním. Každoročně připravuji pro žáky místní základní školy informatické lekce, besedy a soutěže pro
školní družinu a mateřskou školu. Každý rok také
připravujeme „Noc s Andersenem“ a dnes již tradiční „Pasování“ prvňáčků na čtenáře.
To je opravdu spousta aktivit na neprofesionální knihovnu. Takže Vaše spolupráce se zastupiteli
obce je zřejmě dobrá. Je to tak?
Myslím, že spolupráce je velmi dobrá, o čemž svědčí již zmiňované prostředí a vybavení knihovny.
Teď několik osobních otázek, když nám to dovolíte.
Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše
původní profese?
K této profesi jsem se dostala nedlouho po mateřské dovolené. Krátce jsem pracovala v České pojiš-

Seriál rozhovorů s knihovnicí oceněnou
titulem Středočeský Kramerius 2016
Paní Marie Lebdušková je dobrovolnou knihovnicí
v Obecní knihovně Křinec, obsluhovaný region Kutná Hora. Dne 6. října 2016 byla odměněna za své
působení v knihovně. Získala titul Středočeský Kramerius, který uděluje Středočeský kraj a chce tak
motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit ty
nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní Lebduškové zeptali:
Paní Lebdušková, jak vnímáte ocenění Středočeský
Kramerius?
Středočeský Kramerius vnímám jako ocenění
knihovnické práce. Je to určitý druh pochvaly, která
nás určitě bude motivovat a posouvat dál. Je dobré, že existuje. Jen lituji toho, že jsem se nemohla
předávání zúčastnit (důvod byl zaplacený týdenní
pobyt na Slovensku).
Ano, to je škoda, že jste si nemohla ocenění převzít
osobně. Vaši čtenáři jistě vědí, že jste tento titul získala. Jaká byla jejich reakce?
Čtenáři se o mém ocenění dověděli z tisku. Jejich
reakce byly vesměs pozitivní.
Řekněte, v čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste
nám ji představit, prosím.
Naše knihovna sídlí v areálu mateřské školy. Vždy
to tak ale nebylo. Když jsem v roce 1982 do knihovny nastoupila, její sídlo bylo ve škole na náměstí a
byla střediskem pro deset okolních malých knihoven. Po rozpadu střediskového systému se z ní stala
obecní knihovna, tedy neprofesionální. Od té doby
se několikrát stěhovala, naposledy sem do školky.
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Zeptáme se i na ten protipól. Co Vám tedy působí
starosti?
Starost mi dělá čtenář, který zapomíná knihy vracet. Věřte, že to někdy stojí hodně úsilí. Naštěstí
není těchto případů mnoho.
A to je dobře. Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu
(třeba s sebou na pustý ostrov :), která by to byla?
A proč?
Za svůj život jsem přečetla hodně zajímavých knih.
Asi největší dojem na mě udělala Doktorka z domu
Trubačů od Ilony Borské. Je to krásný a silný životní příběh dr. Kálalové, jihočeské rodačky. Asi bych
si vybrala ještě jednu knihu na pustý ostrov. Je to
kniha od Betty MacDonaldové Co život dal a vzal,
pro její optimistické až humorně psané příběhy
z vlastního života.

ťovně, když se uvolnilo místo v knihovně v Křinci.
Dá se říci, že tuto práci máme v rodině. Odmala
jsem měla přístup ke knihám, protože můj otec byl
dobrovolným knihovníkem u nás na vsi. Za nějaký
čas se k této profesi dostala i má sestra, která vedla
mečířskou knihovnu až do jejího zrušení (z důvodů
prostorových). Aby toho nebylo málo, moje dcera
je knihovnicí v dětském oddělení Městské knihovny
v Nymburce. Jsme taková knihovnická rodina.
Tak to je báječné, to se můžete vzájemě inspirovat
nebo si pomáhat. Řekněte nám, co Vám působí
v knihovně největší radost?
Největší radostí a přáním knihovníka, tedy i mojí, je
jistě spokojený čtenář, jenž si odnáší knihu v naději,
že ho něčím zaujme, obohatí nebo jen ukrátí dlouhou chvíli. Za mé šestatřicetileté knihovnické praxe
se zde vystřídalo hodně čtenářů, někteří již odešli,
jiní přišli. Z tehdejších dětí jsou dnes rodiče, kteří
vodí do knihovny již i své děti a z toho se také těším.

Děkujeme za tipy pro naše čtenáře :) Ale teď prozraďte, máte vůbec čas na své koníčky? Řeknete
nám ještě něco ze svého soukromí?
Na své koníčky si udělám čas ráda. Mimo čtení ráda
paličkuji, pravidelně docházím do místní školy na
kroužek keramiky. Radost mi také dělá starat se
o zahrádku a květiny.
Přejeme Vám, abyste měla vždy dost času nejen na
knihovnu a své čtenáře, ale také na keramiku i oblíbené paličkování.
Děkujeme Vám za rozhovor, paní Lebdušková.
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Vánoční žabí příběhy a 5000 hodin čtení
Dne 15. prosince 2016 Knihovna Jana Drdy nabídla široké veřejnosti loutkové představení Vánoční
žabí příběhy. Přijela Marka Míková a její syn Kryštof Míka jako reprezentanti Divadelní asociace
Marky Míkové. Oba loutkoherci přijeli jako doprovod Kvaka a Žbluňka. Všichni společně sehráli čtyři
loutkové příběhy o kamarádství dvou žabáků, plné
laskavého humoru a písniček. Bylo „nařezáno“ a
knihovna se otřásala smíchem.
S Markou Míkovou naše knihovna spolupracuje
několik let. Zveme ji do knihovny vždy v květnu
v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Nejméně sto
prvňáčků (od roku 2017 jich už bude dvakrát tolik)
každý rok padá ze židliček smíchy při jejím představení. Kvak a Žbluňk jsou v Příbrami pro mnoho
dětí celebrity. A jsou to celebrity, od kterých se
můžou dozvědět něco pěkného, něco o tom, co
znamená mít opravdového kamaráda. Děti chtějí
znát všechny jejich příběhy. Na konci školního roku
jdou knihy s legračními dobrodružstvími Kvaka a
Žbluňka z ruky do ruky. Prvňáčci – noví čtenáři si je
půjčují osobně .
Představitelka světového knihovnictví Švédka Inga
Lundén uvádí, že je potřeba 5000 hodin četby na
to, aby se z člověka stal plynulý čtenář, aby rozluštil
kód 1). Pokud bychom toto číslo vzali s respektem,
(nevíme úplně přesně, kde se vzalo), tak k tomu,
aby vyrostl z prvňáčka čtenář, je potřeba, aby po
dobu téměř čtrnácti let četl každý den hodinu.

Projekt Knížka pro prvňáčka je jeden z nejcennějších, které knihovny mají. Pokud je dobře připraven, přivádí každoročně do knihoven tisíce nových
čtenářů. Držme si ho. Važme si ho.
Katka Nolčová, Knihovna Jana Drdy Příbram
¹) FAJTOVÁ, Magdalena. Knihovny by dnes měly být informačním koučem: S Ingou Lundén o knihovnách ve věku internetu, o společnosti a vzdělávání. Respekt [online]. 2016, 27
[cit. 2017-01-09]. ISSN 1801-1446. Dostupné z: https://www.
respekt.cz/kultura/knihovny-by-dnes-mely-byt-informacnim
-koucem

Akce MěK Svatopluka Čecha v Pečkách
Drátované stromečky štěstí
Městská knihovna pořádá kurz drátování Drátované stromečky štěstí pod vedením Zdeny Eichlerové.
V neděli 5.2. a 12.2. od 14 hodin. Cena kurzu 450,Kč za oba dny. Kámen si můžete přinést svůj.

ka Hály (výtvarné techniky). Ukázková hodina je ve
čtvrtek 2.2.2017 od 16 hodin v prostorách Městské
knihovny. Cena kurzu je 600 Kč za 12 hodin, pomůcky si zájemci hradí.
V Šikulovi se seznámíte s různými výtvarnými technikami – tužka, křída, uhel, pastel, tempera i olej
nebo si zatvoříte s korálky, papírem, ruční keramikou či ubrouskovou technikou a práci s voskem enkaustiku.
Zdroj: informační e-mail MěK Pečky

Výtvarný šikula
Knihovna dále pořádá pokračování výtvarných kurzů nejen pro děti „Výtvarný šikula“ pod vedením
lektorů Jaroslavy Tomanové (ruční práce) a Františ-
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Akce Městské knihovny Beroun
Nově objevené pyramidy v Evropě
Bosenské pyramidy nejsou až tak známé. Překvapivá odhalení severozápadně od Sarajeva (možná i
na jiných místech) představí na přednášce pan Jiří
Voňka. Přednáška se koná ve čtvrtek 9. února 2017
od 17:30 hodin. Vstupné 30 Kč.

Naučit děti nejen číst, ale také čtenému rozumět, je podle Hany Košťálové, programové ředitelky nadačního projektu Pomáháme školám
k úspěchu, mnohem důležitější než v minulosti. Co
mohou učitelé a rodiče dělat pro to, aby děti získaly pozitivní vztah ke čtení a osvojily si i pokročilé
čtenářské dovednosti? Čtěte dnešní vydání (26.1.)
deníku MF DNES, které přináší na toto téma s Hanou Košťálovou rozhovor. Ten je zároveň i pozváním k seriálu „Jak naučit děti správně číst?“, který
připravila redakce MF DNES společně s odborníky
z projektu Pomáháme školám k úspěchu a který
bude v MF DNES vycházet denně od 26. ledna do
15. února.

Sibiř – čtyři kontakty
(úplné zatmění Slunce 1. 8. 2008)
Amatérský astronom a autor přednášky Ing. Hynek Bulíř pozoroval zatmění Slunce v letech 1999,
2002, 2006 a 2008. Osud mu nedopřál vidět zatmění Slunce v Číně v roce 2009. Více o jeho putování
a nepřízni osudu na přednášce ve čtvrtek 16. února
2017 od 17:30 hodin. Vstupné 30 Kč.
Kurz šitého šperku
Další kurz korálkování pod vedením Růženy Mikulové se uskuteční v pondělí 13. února 2017 od 16:00
hodin na pobočce knihovny na sídlišti. Cena 300 Kč.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., NK ČR
Zdroj: e-konference Drtina

Masaryk jako politik budoucnosti
Přednáška PhDr. Vladislava Dudáka z cyklu Setkání
s autory, které máte rádi bude věnována osobnosti prvního prezidenta Československé republiky ve
světle nově objevených dokumentů. Akce se koná
ve středu 22. února 2017 od 17:30 hodin.

Akce K klubu knihovny ve Slaném
Tvoříme i bez talentu
15. února 2017
Prostor otevřený všem. Tvořivé dílny pro dospělé
s Katkou a Elenou. Úvodní knihovnická dílna pro dospělé. Katka s Elenou vás naučí vytvořit si nevšední
obal na květináč technikou „candy bag“ (jedná se
o prosté skládání papírových proužků z různých
obalů či vyřazeného papíru). Materiál zajištěn, začátek v 10.00 hodin. Kurzovné 30 Kč.

Holky, Koně, Trpajzlíci
Anna Burden a Lenka Sailerová jsou studentky
Střední pedagogické školy Beroun. Obě se věnují
digitální grafice. Anna Burden se zaměřuje na digitální colorovanou kresbu, inspiruje se světem
J. R. R. Tolkiena. Lenka Sailerová se zaměřuje na digitální malbu, maluje koně a postavy ve stylu Manga. Jejich společná výstava bude k vidění ve vestibulu knihovny po celý únor.

Čtení, hraní a tvoření s knihou
17. února 2017
Workshop pro děti a jejich rodiče s Mílou Blahníkovou na téma „Velikonoční dekorace“. Budeme se
připravovat na blížící se Velikonoce a vyrobíme si
k nim pěknou ozdobu. Vstupné 10 Kč.

Krásy krasu
Výstava nabídne výherní fotografie z fotosoutěže
Krásy krasu 2016, kterou pořádala Agentura Koniklec, o. p. s. ve spolupráci se Středočeským krajem
v rámci grantu Barrandien všemi smysly. Fotografie různých autorů znázorňují Český kras a Geopark
Joachima Barranda. Budou k vidění po celý únor.
Více o soutěži se můžete dozvědět na webových
stránkách http://www.barrandien.cz/fotosoutez.

Čtení s Milenou
Paní Milena Zablková a příjemná hodinka čtení a
relaxace pro malé, větší i velké posluchače. Čteme
z pentalogie M. Kratochvíla „Pachatelé dobrých
skutků“ o dobrodružství Michala Součka a Filipa
Fialky.
Zdroj: informační e-mail KVŠ Slaný

Zdroj: informační e-mail MěK Beroun
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Seznamte se s Obecní knihovnou Bašť
Dovolte mi, abych vás seznámila s naší knihovnou.
Naše vesnice (obec Bašť, okres Praha-východ) bývala malá, mívala jen 520 obyvatel, nyní už má skoro 1900 obyvatel.
První zmínka o knihovně v obecní kronice je z roku
1947, kdy byla provedena reorganizace knihovny.
Tehdy obsahovala asi 300 knih a zaregistrováno
bylo 7 čtenářů. Knihovníkem byl pan Josef Kučera.
Potom pracovala v knihovně paní Jarmila Šimůnková. Po ní dělal knihovníka pan Josef Michalec, pak
byla knihovnicí paní Jana Pechanová a po ní dělal
knihovníka pan Milan Hlušička.
V roce 1983 se na mě obrátil tehdejší předseda kulturní a školské komise v Bašti, jestli bych nechtěla knihovnici dělat já. V té době už sice knihovník
v Bašti byl, ale protože pracoval jako řidič autobusu
na směny, zaskakovala za něj manželka nebo byla
mnohdy knihovna zavřená.

V roce 2011 se knihovna opět stěhovala. Obecní
úřad nechal zrekonstruovat prostory staré obecní
budovy. Nechal také udělat nové police na knihy
a časopisy. Knihovna je dost prostorná. V zimě je
v ní krásně teploučko a v létě naopak chlápek, což
si čtenáři také opravdu pochvalují. Mohou si teď
v knihovně pěkně v pohodlí posedět a popovídat
si.
Knihovna během svého působení obdržela tři čestná uznání:
1) 9.5.1968 - Čestné uznání Budujeme vzornou lidovou knihovnu *);
2) 9.2.1969 - Čestné uznání Budujeme vzornou lidovou knihovnu;
3) 26.11.1985 - Čestné uznání v soutěži Aktivita veřejných knihoven.

Odmala mám ráda knihy a vždy jsem ráda četla,
takže jsem s nabídkou souhlasila a letos dělám
knihovnici už 34 let a dělám ji stále ráda.
Začínala jsem ve vlhké místnosti. Zde bylo mnoho knih vlhkem znehodnoceno a proto se musely
v roce 1990 vyřadit. Tehdy se knihovna přestěhovala do lepší místnosti na obecním úřadě.
V době, kdy jsem začínala, mi hodně pomohly pracovnice Knihovny Eduarda Petišky z Brandýsa nad
Labem, pod kterou naše knihovna metodicky spadala. Byla to hlavně paní Jaroslava Kolářová a paní
Zuzana Minxová.
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že do knihovny začali chodit i muži. Zatím je jich jen
pět, ale věřím, že se jejich počet ještě zvýší! Nejstarší čtenářce je 83 let a té nejmladší jsou 3 roky.
Ta samozřejmě chodí do knihovny se svou maminkou a mladším bráškou, pravidelně každý měsíc.
Knihovnu navštěvují také děti z Mateřské školy Fialka. Rovněž členové Klubu seniorů Bašť se v knihovně setkávají, pořádají zde zajímavé besedy.
Naše obec a především paní starostka Iva Cucová
mi vychází vstříc, kdykoliv do knihovny něco potřebuji, vždy mi pomůže. Také bývalý pan starosta Zdeněk Komárek byl knihovně nakloněn.
S přidělenou finanční částkou od obce docela dobře hospodařím a každý rok nakoupím nové knihy.
Každý rok hodně knih knihovně věnují naši občané,
často jsou to úplně nové knihy.
Já osobně čtu velice ráda vesnické romány. Mezi
moje oblíbené spisovatelky patří Vlasta Javořická a
Vlasta Pittnerová. Snažím se být dobrou knihovnicí
a našim čtenářům vycházím vstříc, jak mohu.

Já osobně jsem v říjnu 2012 převzala ocenění Středočeský Kramerius, kterého si velice vážím. Dobře se mi spolupracuje s paní Kateřinou Bíglovou
z Knihovny města Mladá Boleslav. Vždy mi vyjde
vstříc a přiveze mi dlouhodobé zápůjčky souborů
knih podle přání našich čtenářů a hlavně čtenářek.
Také s paní Věrou Krajíčkovou, ředitelkou Knihovny
Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem, se mi dobře spolupracuje. I ona mi nabídla do naší knihovny
několik souborů knih na delší dobu.
Čtenáři naší knihovny jsou hlavně seniorky, maminky na mateřské dovolené, které chodí do knihovny
i se svými dětmi. Dětských čtenářů máme v knihovně 14 z celkového počtu 60 čtenářů. Velice mě těší,

Marie Zelenková, Obecní knihovna Bašť
*) Poznámka redakce: Soutěž Budujeme vzornou lidovou
knihovnu byla čtyřstupňová soutěž – okresní kola, krajská
kola, národní kolo a ministerské ocenění. Knihovna postupovala do vyššího kola vždy následující rok po úspěchu v kole
nižším. Šlo v podstatě o politickou soutěž, ale i díky ní se
mnohé knihovny staly pro své čtenáře příjemným a důstojným místem.

Soutěž Biblioweb 2017 vyhlášena!
SKIP vyhlašuje 18. ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB 2017. Soutěž se
opět uskuteční pod záštitou Asociace krajů České
republiky - http://www.asociacekraju.cz/.
Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním
elektronické přihlášky - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/biblioweb-2017, ve které uvedou název knihovny, URL stránek, jméno a
email kontaktní osoby a údaj, zda stránky vytvořili
sami nebo specializovana firma. Součástí formuláře přihlášky je písemná koncepce webu.
Přihlásit se můžete do 29. února 2017.
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Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 13.3.2017
do 26.3.2017. Hodnocení se vztahuje na stav
v době posuzování.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na
konferenci ISSS 2017 - http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové
dne 3. dubna 2017, kde budou také předány ceny
o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb".
Podrobná pravidla soutěže, registrační formulář a
informace o minulých ročnících najdete na http://
www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb.
PhDr. Vít Richter, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
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Březen - měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje osmý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.
Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout
z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný
plakát, který je nyní pro knihovny k dispozici v pověřených knihovnách. Plakáty jsou také ke stažení
na webu SKIPu goo.gl/RNnpe.
Knihovny své akce mohou registrovat na - http://
www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezenmesic-ctenaru-2017.
Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení, tak
připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení
o veřejném čtení v knihovně na - http://ipk.nkp.cz/
formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni.
Uvítali bychom, kdyby knihovny v rámci BMČ 2017
oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého "Čtenáře roku". V tomto roce hledáme nejlepší čtenářskou BABIČKU. Základním kritériem pro výběr
Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním
systému. Doporučujeme, aby si každá přihlášená
knihovna vedle tohoto základního kritéria zvolila
podle své potřeby ještě další hlediska pro svoji čtenářskou babičku!
Nejen INSPIROMAT pro knihovny k NEJLEPŠÍ BABIČCE naleznete na - http://www.skipcr.cz/akce
-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2017.

Národní centrum bezpečnějšího internetu nabízí
široké portfolio vzdělávacích programů pro děti,
rodiče a profesionály. Díky speciálně proškoleným
lektorům mohou knihovníci získat aktuální informace o rizicích ve světě online. Vzdělávací programy je možné najít na webu NCBI: http://www.
saferinternet.cz/vzdelavani/667-vzdelavani-na-miru.html. Specializovaná školení orientovaná na IT
bezpečnost může NCBI zajistit také ve spolupráci
s Akademií CZ.NIC.
Národní centrum bezpečnějšího internetu rovněž uvítá možnost s knihovnami spolupracovat na
vzdělávání seniorů. Projekt týkající se seniorů a
materiály k němu jsou na webu www.seniorionline.cz – je možné zasílat jakékoliv připomínky k obsahu i formě.
Zdroj: e-konference Knihovna

Book Giving Day
Vážené kolegyně a kolegové,
zapojte se do dobrovolnické akce Book Giving Day
https://bookgivingday.com/. 14. února není jen
Valentýn, je i mezinárodní den darování knih. International Book Giving Day probíhá po celém světě a
jeho posláním je, jak název napovídá, darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na děti a má rozvíjet
zájem dětí o knihy. Poprvé se tento den uskutečnil
v roce 2012 a od té doby je pravidelně každý rok.
Dejte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu
do čekárny či třeba věnujte knihy na dobročinné
účely. Knihu můžete darovat do dětských domovů,
nemocničních oddělení, nízkoprahových zařízení nebo do knihovny. Není žádné pravidlo, kam či
komu knihu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou. Oslavte svátek dávání knih a darujte dětem
knihu!
Zdroj: e-konference Knihovna

Zdroj: e-konference Knihovna

Deník knihovny 2017 a 2018
Na stránce Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu NIPOS http://www.nipos-mk.cz/?cat=88 je k dispozici ke stažení statistický
Deník knihovny na rok 2017 a 2018 s upravenými
definicemi, zejména registrovaného uživatele.
Zdroj: e-konference Knihovna
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Kalendárium na měsíc únor
4.2. Světový den boje proti rakovině,
11.2. Světový den nemocných,
15.2. Vychází časopis Čtenář –
............měsíčník pro knihovníky,
17.2. Noc bez Andersena,
21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka.
V únoru si rovněž připomínáme výročí narození a
úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:
Bořkovcová, Hana (4. června 1927, Praha –
25. února 2009, Praha);
Burian, Zdeněk (11. února 1905, Kopřivnice –
1. července 1981 Praha);
Cabot, Meg (1. února 1967, Bloomington - );
Eco, Umberto (5. ledna 1932, Alessandria 19. února 2016, Milán);
Francis, Dick (31. října 1920, Lawrenny – 14. února
2010, Grand Cayman);
Herriot, James (3. října 1916, Sunderland –
23. února 1995, Thirlby);
Lustig, Arnošt (21. prosince 1926, Praha – 26. února 2011, Praha);
MacDonaldová, Betty (26. března 1908, Boulder,
Colorado – 7. února 1958, Seattle);
Mankell, Henning (3. února 1948, Stockholm –
5. října 2015, Särö);
May, Karel (25. února 1842, Ernstthal – 30. března
1912, Radebeul);

Miler, Zdeněk (21. února 1921, Kladno – 30. listopadu 2011, Nová Ves pod Pleší);
Morrisonová, Toni (18. února 1931, Lorain,
Ohio - );
Němcová, Božena (4. února 1820, Vídeň – 21. ledna 1862, Praha);
Nepil, František (10. února 1929, Hýskov – 8. září
1995, Praha);
Pagnol, Marcel (28. února 1895, Aubagne –
18. dubna 1974, Paříž);
Pekárková, Iva (15. února 1963, Praha - );
Steinbeck, John (27. února 1902, Salinas, Kalifornie – 20. prosince 1968, New York);
Trnka, Jiří (24. února 1912, Plzeň – 30. prosince
1969, Praha);
Verne, Jules (8. února 1828, Nantes – 24. března
1905, Amiens);
Werich, Jan (6. února 1905, Praha – 31. října 1980,
Praha).
Zpracovala Helena Jetmarová Ratajová.

Noc bez Andersena
probíhá, si můžete přečíst třeba v článku: http://
impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/noc-bez-andersena.
Připojit se mohou i zájemci z dalších knihoven. Pokud ještě nikdy podobnou akci nepořádali, je lepší
začít společně. A pokud s mládežníky nocují pravidelně, může to být příležitost k další akci :-)
Jak se přidat: Napište email na adresu miloslav.
linc@mlp.cz (nebo třeba nechte zprávu na facebooku). Termín: noc z pátku na sobotu 17.2.

Již potřetí se chystají knihovníci z Městské knihovny v Praze nocovat s mládežníky v knihovně na akci
nazvané Noc bez Andersena. Děti, které se účastnily kdysi Noci s Andersenem, v průběhu let vyrostly
a o nocování v knihovně je zájem i mezi mládežníky
a mladými dospělými. Loni nocovali už v několika
knihovnách - kromě Prahy v Třinci, Brně a Litvínově. Od šíření akce si slibují pořadatelé dvě věci:
lepší sdílení nápadů i radosti a snazší možnost zaujmout případné partnery a média. Jak taková noc

Zdroj: e-konference Andersen
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Výročí měsíce
John Steinbeck

(27. února 1902, Salinas, Kalifornie – 20. prosince
1968, New York)
John Steinbeck byl americký spisovatel, novinář a
scénárista, nositel Pulitzerovy ceny (1940) a Nobelovy ceny (1962). Narodil se v Kalifornii jako potomek německých imigrantů. Lásku k četbě a psaní
v něm vzbudila jeho matka, bývalá učitelka. V jeho
knihách se často objevuje téma osudu a bezpráví,
především u lidí utiskovaných a obyčejných. Mezi
jeho nejvýznamnější díla patří sociální román Hrozny hněvu, rodinná sága Na východ od ráje, romány Pláň Tortilla a Byla kdysi válka, sociálně laděná novela O myších a lidech nebo cestopis Toulky
s Charleym.
Zdroj: Wikipedia

Výročí měsíce připravuje
Helena Jetmarová Ratajová, KKC Kladno.

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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