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bavila (a stále baví), takže jsem neváhala. Od té
doby se toho změnilo hodně. Za těch deset let se
v knihovně velmi obnovil a rozrostl knižní fond,
navázala jsem spolupráci s místní školou a školkou, začala jsem pořádat akce pro veřejnost, počet
čtenářů se zněkolikanásobil, brzy zaregistruji 500.
čtenáře. Bohužel už dva roky nesídlíme na zámku,
který obec musela vrátit církvi, ale našli jsme krásný velký prostor s bezbariérovým přístupem, který
jsme díky dotacím v posledních dvou letech vybavili
zcela novým nábytkem. Myslím, že naše knihovna
je od nového roku taková, jakou jsem si ji před deseti lety vysnila. Krásná.

Rozhovor s knihovníkem oceněným titulem Středočeský Kramerius 2016
Paní Lucie Hašková je dobrovolnou knihovnicí
v Knihovně Hradištko, obsluhovaný region Příbram.
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 Hašková zeptali:
Paní Hašková, jak vnímáte ocenění Středočeský
Kramerius?
Ocenění mi udělalo velkou radost. Vnímám ho jako
znamení, že dělám svou práci dobře.
Vaši čtenáři už jistě vědí, že jste tento titul získala?
Jaká byla jejich reakce?
Titul mám hrdě vystavený v knihovně a gratulantů z řad čtenářů bylo hodně. Dokonce se hned po
udělení ceny přišel do knihovny zaregistrovat nový
čtenář, takový starší pán, a když odcházel, s úsměvem pronesl: "Asi to není náhoda, že jste tu cenu
dostala." To bylo velmi milé.
To ano, muselo Vás to potěšit. Řekněte nám, v čem
je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji představit, prosím.
Knihovna dlouhá léta sídlila na místním zámečku.
Byla v krásných prostorách, ale bohužel tehdejší zastupitelstvo dávalo pouze minimum peněz na
její provoz, obnovu fondu i vybavení. Nekonaly se
zde žádné aktivity, čtenářů ubývalo. Po volbách
v roce 2006 se do zastupitelstva dostala jedna
akční mladá žena, která si dala za cíl pozvednout
úroveň knihovny. Podařilo se jí navýšit rozpočet
a zrekonstruovat prostor. A ta mě oslovila, abych

=1=

MEZI NÁMI

BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Není vždy snadné „přilákat“ čtenáře. Povězte, jak
motivujete obyvatele obce k návštěvě knihovny?
Především tím, že reaguji na jejich přání ohledně
četby. Místní čtenáři jsou velmi dobře informovaní, mají přehled o novinkách, proto musím pořád
sledovat, jaké knihy vychází a být o krok před nimi.
Znám vkus většiny čtenářů a tomu přizpůsobuji nákup knih. Myslím, že umím odhadnout vkus i
těch, kteří si s výběrem nevědí rady. A vychovávám
si čtenáře už od předškolního věku. Když mi nějaká maminka na ulici řekne, že po návštěvě školky
v knihovně její dítě nemluví o ničem jiném, než
o tom, že s ním máma musí zajít do knihovny, v duchu se tetelím blahem... :-)
Pořádáte také nějaké akce pro veřejnost?
Akce pro veřejnost pořádám několikrát do roka,
vždycky je mezi návštěvníky někdo, kdo je v knihovně
poprvé a následně se zaregistruje. Pro pravidelné návštěvníky knihovny je to vítané zpestření. Akce zaměřuji hlavně "lokálně" - pořádám přednášky o historii
naší obce s různými historiky, cestopisné přednášky
s místními cestovateli, deskové hry s místní sběratelkou her, výstavy starých fotografií atd. Pořádáme
i různé kurzy tvoření a nejnovější aktivitou je založení Hradištského klubu dam.

Rozhodující pro činnost knihovny v obci bývá jednání s místními zastupiteli. Jaká je Vaše spolupráce se
nimi?
Řekla bych, že ideální. Mám jejich důvěru a ve vedení knihovny mám volnou ruku. Navíc jsem od roku
2014 také v zastupitelstvu obce, takže můžu hájit
zájmy knihovny na tom správném místě. Naštěstí
máme osvícené zastupitele, kteří vědí, že podpora
knihovny se vyplatí.
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Tak to je báječné, to Vám přejeme. Teď nám dovolte
několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této
profesi a jaká byla Vaše původní profese?
K práci v knihovně mě přivedla moje babička, která
pracovala celá léta jako neprofesionální knihovnice
v Netvořicích, kde jsem po ní knihovnu převzala. Zamilovala jsem si to prostředí už jako dítě. Bohužel
mě nikdy nenapadlo tento obor studovat, vybrala
jsem si bohemistiku na FF UK, ale ve třetím ročníku
jsem studium přerušila a od té doby měla mateřské
povinnosti. Máme s manželem tři dcery, takže mateřská mi skončila teprve nedávno a z mých aktivit,
kterým jsem se věnovala, abych se odreagovala od
dětí, se postupně stává má profese.
Co Vám při této práci působí největší radost?
Že se v naší knihovně daří bořit mýtus o tom, že
dnešní děti nečtou.
A co Vám působí starosti?
I po dlouhém přemýšlení mě nic nenapadá.
Tak to je dobře. Kdybyste si měla vybrat jedinou
knihu (třeba s sebou na pustý ostrov :), která by to
byla? A proč?
Cokoli od Daisy Mrázkové, protože její knihy jsou
moudré a laskavé. Pokaždé, když dětem v knihovně předčítám knihu Slon a mravenec, v nejsilnějším
momentě příběhu mi naskočí husí kůže.
Řekněte, máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte
nám ještě něco ze svého soukromí?
Mám štěstí, že mé pracovní aktivity jsou zároveň mé koníčky. Kromě knihovny mě zajímá historie naší obce, především období druhé světové války, kdy bylo Hradištko vystěhováno a obec
se změnila ve vojenské cvičiště SS. Zpovídám
místní pamětníky, pátrám po historii místního
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díme do divadla nebo na koncerty. Naše tři dcery
velmi rády tancují a zpívají, takže je u nás pořád veselo :-)
Máte opravdu zajímavé a různorodé koníčky, paní
Hašková. Hezké je, že do svého bádání o historii
obce necháváte nahlednout ostatním. Přejeme
Vám, abyste měla vždy dostatek času pro všechny
Vaše zájmy i rodinu.
Děkujeme za rozhovor.

koncentračního tábora, jsem v kontaktu s potomky francouzských politických vězňů. Své poznatky publikuji v místním obecním Zpravodaji,
jehož přípravu mám na starost, a spolupracuji
s historiky, kteří se tímto tématem zabývají. Další
mé koníčky souvisí s mou rodinou, máme malé hospodářství, takže hodně času věnujeme pěstování
zeleniny, brambor, staráme se o slepice, kachny a
králíky. S dětmi jezdíme na kole, lyžujeme, rádi cho-

Novinka z fondu Knihovny knihovnické
literatury Národní knihovny ČR

Březen býval měsícem knihy, dnes je
měsícem čtenářů.

FOBEROVÁ, Libuše, ed. Kniha ve 21. století: redefinování role knihoven ve 21. století: mezinárodní
setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.-18. února 2016.
1. vydání. V Brně: Moravská zemská knihovna,
2016. 186 stran. ISBN 978-80-7051-220-3.
Zdroj: http://www.skipcr.cz/

=3=

MEZI NÁMI

BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Některé březnové
knihovny

Výběr z akcí benešovské knihovny
Městská knihovna Benešov pořádá přednášku o knize Mgr. Hany Šmídové Automatická kresba, cesta
k sobě i druhým. Přednáška se uskuteční 13. března
2017 od 18:00 hodin ve studovně MěK Benešov.
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akce

kutnohorské

14.3. od 17:00 - Lékaři bez hranic - beseda s Jitkou
Kosíkovou, zdravotní sestrou a spolupracovnicí organizace Lékaři bez hranic,
15.3. od 9:00 - Workshopy pro ZŠ se spisovatelkou
Klárou Smolíkovou,

Městská knihovna Benešov je již od října 2014
konzultačním střediskem pro účely Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V).
Letos byla výuka nového cyklu přednášek zahájena
7. února. Tématem je Cestování aneb co jste ještě
neviděli. Přednášky pokračují ve dnech 21. 2., 7. 3.,
21. 3., 4. 4., 18. 4. (vždy od 10:00 hodin).
Kurz je již plně obsazen a knihovna přijímá jen náhradníky pro případ, že by někdo svou účast v kurzu
zrušil.
Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/

15.3. od 18:00 - Tibet aneb cesta do Lhasy džípem
po Cestě přátelství kopírující slavnou karavanní
stezku - beseda s Ing. O. Bubákem,
16.3. od 17:00 - LiStOVáNí - scénické čtení a kniha
Mít a nemít (Ernest Hemingway),
18.3. od 10:00 - Ten verš si tiše říkám... 7. ročník
krajského festivalu uměleckého přednesu (GASK Barokní lékárna),
21.3. od 16:00 - Beseda s Irenou Košíkovou "Čirinou", kuchařkou prezidenta Václava Havla.

Březnové akce příbramské knihovny
Ženy sobě - odpoledne věnované ženám. V úterý 7. března 2017 bude celá Knihovna Jana Drdy
v Příbrami patřit ženám. Ženy sobě, to je název odpoledne, kdy budou na všech odděleních knihovny
na náměstí TGM probíhat setkání a akce zajímavé
především pro ženy k jejich svátku. Přijďte se podívat a pobavit od 13 do 17 hodin. Více informací
na http://www.kjd.pb.cz/archiv-aktualit/270-zenysobe-odpoledne-venovane-zenam.

Zdroj: http://www.knihovna-kh.cz/node/1694

Výběr z akcí mladoboleslavské knihovny
Karolina Světlá v knihovně. Knihovna města Mladá Boleslav pořádá představení - scénickou montáž z dopisů a pamětí Karoliny Světlé, dopisů Sofie
Podlipské a Jana Nerudy. Účinkovat bude Stanislava
Hošková. Představení se koná v úterý 14. března
2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti knihovny.
Zdroj: http://www.kmmb.cz/akce/karolina-svetla/

Sháním knížku... Každé pondělí bude od 9 do 16
hodin v ústřední knihovně fungovat poradna osobní knihovnice pro seniory.
Čtení z antiky. Každé pondělí od 16 hodin bude pan
Stanislav Sloup číst z děl antických autorů ve Společenském sále KJD.
Josef Fryš: Juráčkovi na stopě. V sobotu 11.3. se
ve 14 hodin před knihovnou sejdou zájemci o první
z cyklu komentovaných vycházek Poznej svoje město 2.
Husovy stopy: Petr Chelčický. V úterý 21.3. od 18
hodin se bude ve společenském sále KJD konat
přednáška Milana Píši o renesančním spisovateli a
mysliteli.
Další akce na: http://www.kjd.pb.cz/upoutavky/
upoutavky-3/271-brezen-mesic-ctenaru-prijdte-k
-nam-do-knihovny

Palestina: země nezemě. Cestovatelská přednáška
s fotografem a cestovatelem Jiřím Kalátem se bude
konat 21.3. od 18:00 hodin v zasedací místnosti
KMMB.
Informace o dalších akcích najdete na http://www.
kmmb.cz/prehled-akci/.
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Konference Elektronické služby knihoven
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Literární soutěž Příbram Hanuše Jelínka
opět vyhlášena!

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají
4. konferenci Elektronické služby knihoven.
Termín: 16.-17. května 2017
Místo: 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, Zlín.
Konference bude věnována tématům jako je e-čtení, online služby, webové a mobilní aplikace, knihovní systémy, RFID a nadstavbové služby, marketing el. služeb atd.
Program a registrace účastníků budou zveřejněny
během března.
Informaci o konferenci a minulých ročnících najdete na adrese:
http://www.kfbz.cz/elektronicke-sluzby-knihoven
-konference.

Knihovna Jana Drdy vyhlašuje další ročník literární
soutěže pro mládež Příbram Hanuše Jelínka 2017.
Do soutěže se mohou přihlásit všichni budoucí básníci a spisovatelé od 12 do 23 let. Opět můžete psát
na libovolné téma, fantazii se meze nekladou. Uzávěrka soutěže bude 30. dubna a všem účastníkům
přejeme hodně úspěchů!
Zdroj: http://www.kjd.pb.cz/upoutavky/265-literarni-soutez-pribram-hanuse-jelinka-opet-vyhlasena

Kouzlo Tiffany vitráže – výstava ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

Zdroj: Ing. Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka
Bartoše, e-konference Knihovna

Monika Folvarčná tvoří své vitráže pod značkou Vitráže MONA. Této činnosti se věnuje již řadu let. Na
výstavě budou k vidění obrázky vyrobené Tiffany
technikou jak z čirých, tak z opálových skel a také
drobné dekorace. Kromě toho zde budou vystaveny
i prostorové předměty jako lampička, šperkovnice,
váza a další. Kromě předmětů vyrobených Tiffany
technikou bude vystavena i skleněná mozaika a cínované šperky.
K výrobě většiny vystavených předmětů používá
Monika Folvarčná Tiffany techniku, která se liší od
klasické výroby vitráže do olověných profilů, jak ji
většina lidí zná zejména z kostelů. Při Tiffany technice je třeba kousky skla přesně vyřezat a vybrousit
na brusce do potřebného tvaru. Jednotlivé kousky
skla se pak olepují měděnou páskou, která je na
jedné straně opatřena lepidlem. Takto přesně vyrobené kusy skla se sesadí do konečného tvaru a spojí
se pájkou. Konečné spoje mohou zůstat v původní barvě, nebo mohou být patinovány do měděné,
hnědé nebo černé barvy. Technika Tiffany umožňuje vyrobit podstatně jemnější vitráž s menšími
a tvarově náročnějšími kousky skla a tenčími spoji
než klasická vitráž do olova.
Výstava potrvá od 16. 2. do 28. 3. 2017.
Vernisáž proběhne 15. 2. od 17:30. Srdečně vás zveme.
Zdroj: http://www.svkkl.cz

Soutěž festivalu Literární Vysočina 2017
Další ročník literární soutěže v kategoriích próza a
poezie byl vyhlášen. Soutěž není omezena věkem
účastníků. Texty musí splňovat následující podmínky: v obou kategoriích maximálně 3 strany textu. Jeden autor může obeslat obě kategorie. Pobídněme
k účasti také naše čtenáře.
Práce se přijímají pouhý jeden měsíc: od 1. března
do 31. března 2017.
Texty posílejte na soutezLiterarniVysocina@seznam.cz.
Připište také adresu, rok narození a telefon. Výsledky budou vyhlášeny 13. 5. 2017 na festivalu, který
se bude konat na Letní scéně Vyšehrad v Praze. Podrobnosti na http://www.literarnivysocina.com a
http://www.zorasimunkova.cz.
Zdroj: e-konference Knihovna
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Internetem Bezpečně - publikace pro děti
od 6 do 12 let
Spolek Biblio Karlovy Vary vytvořil další vzdělávací publikaci na téma bezpečnost v online prostředí, tentokrát jde o vzdělávací materiál pro děti od
6-12 let s názvem Internetem Bezpečně. Dále byl
vytvořen informační leták Bezpečné heslo. Krajská
knihovna Karlovy Vary je partnerem tohoto projektu.
Publikaci i leták si můžete stáhnout na webu Krajské knihovny Karlovy Vary (viz níže), stejně jako loni
vytvořenou publikaci pro větší děti a dospělé Bezpečnost v online prostředí.
http://www.knihovnakv.cz/bezpecnost-v-online
-prostredi-p643.htm
Autorem všech uvedených vzdělávacích materiálů
je Roman Kohout, specialista na kyberkriminalitu
od Policie ČR, se kterým knihovna již delší dobu

na těchto projektech úspěšně spolupracuje. Mnozí
z vás se s p. Kohoutem mohli vidět na loňské konferenci Knihovny současnosti v Olomouci na jeho
přednášce Jak se chovat bezpečně v online prostředí.
Současně vás zveme na facebookové stránky Internetem Bezpečně https://www.facebook.com/InternetemBezpecne/?fref=ts, kde můžete sledovat
práci a další počiny karlovarských knihovníků v této
oblasti.
Věříme, že uvedené vzdělávací materiály využijete
ve svých knihovnách pro své čtenáře, děkujeme za
spolupráci.
Zdroj: Bc. Michaela Kožíšková, Krajská knihovna
Karlovy Vary, e-konference Knihovna

Březen měsíc čtenářů v Berouně (výběr)
Poruchy spánku a jak jim čelit
Naučit se zdravě spát pomáhá zvládat každodenní
stres. Přednáškou vás provede PharmDr. Alexandra Honegger, která vystudovala farmaceutickou
fakultu UK v Hradci Králové, po odchodu do Švýcarska také Pharmazeutische fakultaet na ETH
Zurich, kde poté pracovala jako vedoucí lékárník
ve veřejné lékárně. Akce se uskuteční ve čtvrtek
16. března 2017 od 17:30 hodin. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.

Národní týden trénování paměti
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový
jogging vyhlašuje ve dnech 13. - 19. března 2017
Národní týden trénování paměti. V rámci této kampaně se pořádají osvětové přednášky po celé republice. V naší knihovně se můžete zúčastnit úvodní přednášky, která bude zaměřena více teoreticky,
nebo přímo ukázkové lekce.
Úvod do trénování paměti
Trénovat paměť můžete začít v každém věku. Nikdy není pozdě. Přesto máte možná pocit, že už
vaše paměť není v takové kondici jako dříve. Máte
se začít obávat? Přednáška vám poskytne základní informace o vaší paměti a o tom jak ji trénovat.
Nebudou chybět ukázková cvičení. Akce se koná
v pondělí 13. března 2017 od 17:30 hodin. Na akci
je nutné se předem přihlásit buď osobně ve studovně, na e-mailu studovna@knihovnaberoun.cz nebo
na telefonu 311 621 947.
Kurz šitého šperku
Další kurz korálkování pod vedením Růženy Mikulové se uskuteční v pondělí 13. března 2017 od 16:00
hodin na pobočce Sídliště. Cena 300 Kč.

Charitativní bazar knih
Akce se koná v pátek 24. března 2017 od 8:30 do
17:00 hodin a v sobotu 25. března 2017 od 8:30 do
11:00 hodin. Výtěžek bude věnován Domovu sv.
Anežky České pro seniory s projevy demence při
Farní charitě Beroun.
Předávání cen knihovny
V pátek 24. března 2017 odměníme výherce několika soutěží, které jsme v minulém roce vyhlásili.
Šifra mistra Pocha, Čtenář roku, Čtenářka babička.
Předávání cen se uskuteční od 16:30 do 17:00 hodin a bude doplněno pěknými vystoupeními.
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Březen - měsíc čtenářů v kralupské knihovně
Úterý 14. března od 9:30 hodin
V rámci osvětového NTTP pořádáme trénování paměti s lektorkou Ing. Helenou Černíkovou.

Registrace nových čtenářů zdarma.
Čtvrtek 9. března od 17:30 hodin
Cestovatelská přednáška s ukázkami artefaktů a
s ochutnávkou místního nápoje
Súdán – země černých faraonů
Andrea Kaucká a René Bauer
Přijďte se seznámit s horskou saharskou zemí. Projít se zapomenutými památkami bez živé duše. Prohlédnout si úrodné břehy Nilu a zavítat mezi černé
a černější domorodce v pohoří Nuba. Tato země a
její nádherní lidé, jež v některých oblastech zažívají muka, stojí za zmínku. Zaslouží si, aby o nich
alespoň malinko věděl i svět, o jejich bohatství,
pohostinnosti a kráse, i když zrovna nežijí v ráji.
A nejsou to jen lidé, co zdobí Súdán. Ne nadarmo
se této části světa říká domov černých faraónů, na
území zhruba 2.5milionu km2 se nachází více než
200 archeologických nalezišť – pyramid, hrobek a
chrámů. Některé poušť nadobro pohřbila ve svém
oceánu písku, některé jsou nedotčené a panenské
a zůstanou tak i nadále. Jen zlomek jich je možné
navštívit…

Úterý 21. března od 11:00 hodin
Komiksový workshop pro žáky 6. třídy
Děti se v něm seznámí s principy tvorby komiksu,
zejména komiksového scénáře a samy týmovou
prací komiks vytvoří.
Středa 22. března od 17:00 hodin
Cestovatelská přednáška Jirky a Aleny Márových
Západ USA a Havajské ostrovy
Jaké je Amerika?... se pokusila zjistit rodina Márových na své osmé expedici za splněním životního
snu. Prozkoumali všechny nejznámější národní parky severoamerického západu od jižních končin až ke
kanadské hranici. Kromě překrásné přírody je zlákalo také centrum hazardu Las Vegas, červené koberce Hollywoodu nebo proslulá věznice Alcatraz.
Odskočili si také na Havajské ostrovy, aby navštívili
vyhlášené pláže s mořem skrývajícím korálové útesy plné pestrobarevných rybek a tajemných želv.
Čekají vás i hrozivé vulkány…

Pondělí 13. března
Prezentace deskových her Piatnik
Značka Piatnik neustále vymýšlí nové způsoby zábavy tak, abyste se ve volných chvílích nenudili a
mohli se bavit se svou rodinou či přáteli. Přijďte do
dětského oddělení a vyzkoušejte si zahrát některou
z deskových her. Hrajeme si od 14:00 do 17:00 hodin!

Pátek 31. března od 17:00 hodin do 21:00 hodin
Noc s Andersenem
Ve spolupráci s Městským muzeem
Zábavný podvečer a večer je určen pro registrované
čtenáře, kteří navštěvují 1. – 5. ročník ZŠ.

Zábavně vzdělávací koutky ve Slaném

Beseda se
románů

Šárka Pánková, Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

Od 7. února pravidelně každé úterý a čtvrtek čeká
všechny nadšence her, čtení, soutěží a vyrábění hodinka plná těchto aktivit, které se budou pravidelně
obměňovat. Knihovna Václava Štecha ve Slaném pobočka Na Dolíkách zve své dětské čtenáře a uživatele na pravidelné setkávání.

spisovatelem

historických

Knihovna Václava Štecha ve Slaném zve všechny
zájemce na besedu se známým a úspěšným spisovatelem historických románů Janem Bauerem do
hotelu Hejtmanský dvůr. Akce se koná 21. března
2017 od 17:00 hodin.

Zdroj: http://knihovnaslany.cz/

Zdroj: http://knihovnaslany.cz/
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Magnesia Litera 2017
Rekordních 352 knih ze 134 nakladatelství či od lidí
dostali pořadatelé knižní soutěže Magnesia Litera.
ČTK to řekl předseda pořádajícího spolku Litera Pavel Mandys. Nejpočetněji je tradičně obeslána kategorie prózy se 77 tituly. Číslo zároveň není konečné, porotci si mohou vyžádat další tituly, které mezi
přihláškami postrádají - jak také už někteří učinili.
Vítězové 16. ročníku budou vyhlášeni na Nové scéně Národního divadla 4. dubna s živým přenosem
České televize.
Máme pro vás a vaše čtenáře v Klementinu k vyzvednutí hlasovací lístky letošní soutěže Magnesia
Litera 2017. Vybírejte z původní české prózy, poezie a knih pro děti. Hlasujte do 30. března 2017.
Vítězná kniha bude vyhlášena 4. dubna v přímém
přenosu České televize. 500 vylosovaných čtenářů
získá poukázku na knihu od knihkupectví Kosmas
v hodnotě 200 Kč.
Více informací na http://www.magnesia-litera.
cz/#aktualne
Hlasovacích lístků máme větší množství, ale nemůžeme je z finančních důvodů zasílat poštou.
Výroční knižní ceny letos mezi hlavní kategorie vrací
Literu za publicistiku. Její zrušení v roce 2009 bylo
součástí rozsáhlejších změn, které pořadatelé učinili ve snaze zpřehlednit systém cen. "Ukázalo se však,
že publicistické knihy v široce pojaté kategorii Litera
za literaturu faktu jen málokdy mohou konkurovat
pracím odbornějším, proto byla pro ně opět vyčleněna samostatná kategorie," uvedl Mandys. Ohlasy
na tuto změnu jsou podle něj kladné a kategorie
byla obeslána 30 tituly včetně několika debutů.
Ceny Magnesia Litera chtějí popularizovat kvalitní
literaturu a pomáhat jí na cestě ke čtenářům. Daří
se jim to a po vyhlášení výsledků se většinou prodeje oceněných knih výrazně zvýší.
Předloňský vítěz, kniha Martina Reinera o básníkovi
Ivanu Blatném, překonal v prodeji tuzemskou bestsellerovou hranici, tedy 10.000 prodaných výtisků.
Do února 2015 za sebou kniha měla 7.000 prodaných kusů, následná nominace a vítězství tedy celkové prodeje zvýšily téměř o polovinu. Také tehdejší vítěz kategorie próza, román Petra Stančíka Mlýn
na mumie, zaznamenal po vítězství zájem čtenářů.
Do února 2015 se knihy prodalo 1.800 výtisků, celkem do konce roku pak 3.500.

Loni nebyl po vyhlášení výsledků nárůst tak významný. To bylo podle Mandyse způsobeno i tím,
že hlavní vítěz, kniha Daniely Hodrové Točité věty,
má charakter poezie v próze a nemá tradiční příběhovou strukturu. Do února 2016 se prodalo 320 výtisků, následně dalších 670 a přibližně 200 výtisků si
v rámci programu Česká knihovna pořídily knihovny.
Lépe si vedla vítězná próza: prodeje románu Anny
Bolavé Do tmy se zvýšily čtyřnásobně a přesáhly
počet 8.000 prodaných kusů. Nárůst zaznamenala
i vítězná kniha z kategorie Litera za knihu pro děti
a mládež Vynálezárium od Robina Krále: do konce
února 2016 se za devět měsíců od vydání prodalo pouze necelých 400 výtisků, následně do konce
roku 2016 dalších 1.100 výtisků, což je téměř trojnásobný nárůst, uvedl Mandys. Bližší informace na
http://www.magnesia-litera.cz/.
Zdroj: e-konference Knihovna a http://www.magnesia-litera.cz/#aktualne
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Kalendárium na měsíc březen
Kertész, Imre (9. listopadu 1929, Budapešť –
31. března 2016, Budapešť);
Komenský, Jan Amos (28. března 1592, jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670, Amsterodam);
Ludlum, Robert (25. května 1927, New York –
12. března 2001, Naples);
MacDonaldová, Betty (26. března 1908, Boulder,
Colorado – 7. února 1958, Seattle);
May, Karel (25. února 1842, Ernstthal – 30. března
1912, Radebeul);
Merle, Robert (28. srpna 1908, Tébessa – 27. března 2004, Grosrouvre);
Nesbø, Jo (29. března 1960, Oslo - );
Pavel, Ota (2. července 1930, Praha - 31. března
1973, Praha);
Pratchett, Terry (28. dubna 1948, Beaconsfield –
12. března 2015, Broad Chalke);
Smolíková, Klára (8. března 1974, Praha - );
Svěrák, Zdeněk (28. března 1936 , Praha - );
Verne, Jules (8. února 1828, Nantes – 24. března
1905, Amiens);
Vigan, Delphine de (1. března 1966, BoulogneBillancourt - );
Viewegh, Michal (31. března 1962, Praha – ).

Březen – měsíc čtenářů,
1. - 5. 3. Týden čtení,
2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír,
3. - 5. 3. Ostravský knižní veletrh,
11. 3. Evropský den mozku,
15. 3. Vychází časopis Čtenář,
21. 3. Světový den poezie,
21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace,
27. 3. Mezinárodní den divadla,
31. 3. Vychází časopis Duha,
31. 3. Noc s Andersenem.
V březnu si rovněž připomínáme výročí narození a
úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:
Adams, Douglas (11. března 1952, Cambridge –
11. května 2001, Santa Barbara);
Brontë, Charlotte (21. dubna 1816, Thornton –
31. března 1855, Haworth);
Brown, Sandra (12. března 1948, Waco, Texas - );
Čapek, Josef (23. března 1887 Hronov – duben
1945, Bergen-Belsen);
Fielding, Joy (18. března 1945, Toronto - );
Hosseini, Khaled (4. března 1965, Kábul - );
Irving, John (2. března 1942, Exeter - );

Zpracovala Helena Jetmarová Ratajová

Soutěže kvality v dalším vzdělávání
Vyhlášení výsledků proběhne v rámci podzimní
konference AIVD ČR. Podmínky účasti a přihlášky
naleznete ke stažení na http://www.aivd.cz/cz/souteze-kvality-v-dalsim-vzdelavani/.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD
ČR) vyhlásila v roce 2017 dvě soutěže kvality v dalším vzdělávání: Lektor/ lektorka roku 2017 a Vzdělávací instituce roku 2017.
Zapojte se do letošního 8. ročníku soutěže a vyhrajte exkluzivní ocenění kvality!
Cílem soutěže je podpořit kvalitu vzdělávacích institucí poukázáním na příklady nejlepší praxe. Soutěž je otevřena pro členské i nečlenské organizace
AIVD ČR. Cílem je také upoutat pozornost odborné
i široké veřejnosti k problematice kvality v dalším
vzdělávání.
Přihlášky pro rok 2017 můžete posílat na e-mailovou adresu: reditel@aivd.cz do 31. 8. 2017.

Zdroj: e-konference Knihovna
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Výročí měsíce
Josef Čapek
(23. března 1887, Hronov – duben 1945, Bergen
-Belsen)
Český malíř, spisovatel, grafik a ilustrátor. Narodil se
v rodině lékaře Antonína Čapka. Po absolutoriu na
Uměleckoprůmyslové škole odjel na podzim 1910
do Paříže. Po návratu se stal redaktorem Uměleckého měsíčníku a spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců. V roce 1919 se Josef Čapek po devítileté známosti oženil se svou dlouholetou láskou
Jarmilou. O čtyři roky později se jim narodila jediná
dcera Alena. Zejména pro ni napsal a ilustroval knížku Povídání o pejskovi a kočičce. Několik děl vytvořil
společně se svým bratrem Karlem. V září 1939 byl
zatčen gestapem a uvězněn. Prošel koncentračními
tábory Dachau, Sachsenhausen a Bergen-Belsen,
kde v dubnu 1945 zemřel na skvrnitý tyfus.
Letos od jeho narození uplyne 130 let.
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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