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Noc literatury 2017

Seminář Digitální demence? Ano nebo ne?

Opět je tu akce na podporu čtenářství. Hlavním záměrem je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení
v atraktivních, či běžně nepřístupných místech.
Výběr ze současné evropské literární scény poodhalí kouzlo velkých i malých literatur v přednesu
hereckých osobností, které vám představí ukázky
z nových překladů děl evropských autorů. Akci organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC
(European Union National Institutes for Culture) a
kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.
Odehrává se nejen v Praze, ale také na pobočkách
Českých center v zahraničí a ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků také
v dalších městech České republiky.
Více informací najedete na - http://www.nocliteratury.cz/cs/2017/.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro
vás připravil tento seminář na termín 15. června
2017. Uskuteční se v Klementinu, učebna č. 145, od
10:00 hodin.
Přednášet bude Ing. Iva Pekníková (Městská knihovna Litomyšl):
Používání digitálních médií - škodí nebo může být
i prospěšné? Kdy a pro koho? Přednáška se snaží
odpovědět na otázky, co dělají tyto přístroje s životy
našich dětí, nás samotných, našich rodičů? Jaká je
jejich role ve výuce? Jak se učí děti, jak se učí dospělí? Jaký mají vliv na čtení a chápání textu? Vychází
především z knih M. Spitzera "Digitální demence" a
"Kybernemoc", také z diskuzí a článků Stanfordské
univerzity a dalších zdrojů.
Dalším přednášejícím je PhDr. Ondřej Neumajer,
Ph.D. (Univerzita Karlova):
Cílem semináře je přiblížit účastníkům situaci, která ve vzdělávání v oblasti digitálních technologiích
v ČR panuje. Součástí je představení vybraných trendů a inovací, které ovlivňují vzdělávání a učení žáků
(nejen) ve školách, zejména mobilní dotyková zařízení, cloudové technologie, individualizace výuky...
Zazní shrnutí přínosů a rezerv, které technologie
do vzdělávání přinášejí a moderní koncept digitální
gramotnosti. Představeny budou i základy chystané
revize rámcových vzdělávacích programů v oblasti
digitální gramotnosti a informatického myšlení.
Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a
300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na e-mailovou adresu: Roman.Giebisch@nkp.cz.

Zdroj: e-konference Knihovna, http://www.nocliteratury.cz/cs/2017/

Zdroj: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní
knihovna ČR, e-konference Knihovna
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Noc s Andersenem – ozvěny
Nacházíme se v budově Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Pouliční lampy se odrážejí na hřbetech nepřeberného množství knih. Před bodavé světlo zapnutého monitoru usedá jeden člověk. I přes únavu
je potřeba připravit hlášení. Z vedlejší místnosti
doznívá tichý šepot mísící se s pohodlným chrupkáním.
Noc s Andersenem 2017.
Už od prvního ročníku této, dnes již mezinárodní
akce, je Knihovna Jana Drdy v Příbrami pravidelným účastníkem. Ani 17. ročník nebyl výjimkou.
I letos děti mohly zažít, jaké to je usínat v místnosti
obklopené knihami. Ale pozor! Nejedná se jen tak
o ledajaké přespání. Před tím, než se naši nejmenší
odeberou na svá jedinečná lože, čeká na ně připravený bohatý program aktivit. A tak se nakonec ve
výsledku příliš spánku nedočká nikdo.
Ale není se čemu divit. Byla by přeci škoda jít hned
spát, když si můžete např. hrát, číst, či povídat. Letos se navíc pro naše účastníky otevřely brány Svaté
Hory. Díky jejímu vřelému přijetí jsme se v nových
opravených prostorách dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Noc pomalu, ale jistě, končí. Stejně tak jako toto hlášení. Před bodavým světlem zapnutého monitoru
klimbá jeden unavený, ale spokojený člověk. Někoho by třeba mohlo napadnout: a proč to všechno?
Ale odpověď je víc než jasná. Pro lásku ke knihám,
ke čtení a k dětem.
Honza Cvačka,
dobrovolník Knihovny Jana Drdy Příbram

Knihy a kecky
Na místě budou připraveny soutěže pro děti a knížky k volnému rozebrání.
Vstupné je dobrovolné a vybraná částka půjde na
konto Zahrada o.p.s. Kladno. Registrovat se můžete
v 9:30 hodin na místě závodu.
Více informací najdete na http://www.svkkl.cz/cs/
aktuality/Knihy-a-kecky--Rodinne-sportovni-dopoledne/.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně oslaví 120
let své existence mimo jiné rodinným během na
kladenském Sletišti dne 20. května 2017 od 10:00
hodin. Akce nese název Knihy a kecky aneb Rodinné
sportovní odpoledne.
„Jelikož je naše knihovna stále v kondici a běží vytrvale napříč historií, rozhodli jsme se, že jedním ze
způsobů jak tuto skutečnost oslavit, je právě sportovní den.“
Zájemci budou zapsáni v následujících běžeckých
kategoriích: předškoláci, školáčci, školáci, dospělý
a dítě. Pro dětské účastníky je připravena sladkost
a medaile za účast. Pro první tři v každé kategorii
pak ceny od sponzorů akce. Budeme rádi, když se
zúčastníte a strávíte s námi fajn dopoledne.
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Férová snídaně ve Slaném

Aktivity v berounské knihovně

Za banány! Férovou snídani pořádá Knihovna Václava Štecha již potřetí. Ano, je to tak. Jsou akce, které
v nás zanechají příjemné vzpomínky a rádi si je zopakujeme.
A proto zveme již potřetí všechny příznivce spravedlivého obchodu na piknik zvaný „Férová snídaně“. Ta se koná vždy druhou květnovou sobotu
u příležitosti Světového dne pro fair trade, letos
tedy v sobotu 13. května v atriu Knihovny V.Štecha
od 9.00. Pozvěte své přátele, připravte si vlastní
dobroty z fairtradových, nebo lokálních surovin,
přibalte deky, hrníčky a další nezbytnosti a můžete
vyrazit. Fairtradovou kávu a čaj dostanete od nás
jako vždy zdarma.
Akci koordinuje nevládní a nezisková organizace Na
Zemi a více se o ní dozvíte na www.nazemi.cz , nebo
www.ferovasnidane.cz.

Světový týden respektu k porodu
Letos se koná 12. ročník Světového týdne respektu
k porodu. Tuto akci si již potřetí připomeneme také
v Berouně. Dula a laktační poradkyně Martina Šebestová připravila promítání dokumentu „Ženy rodí
tak, jak žijí.“ Dokument spolu se svým mužem vytvořila Lucie Sedláčková Půlpánová, neslyšící matka
pěti dětí. Přínosný je především pro neslyšící komunitu žen, které jsou v těhotenství, při porodu i dále
v mateřství znevýhodněny. Akce se uskuteční v pátek 12. května 2017 od 17:00 hodin.
Čínská medicína
Tradiční čínská medicína je jednou z vůbec nejstarších lékařských metod na světě. Jak zúročit znalosti tohoto učení v jednotlivých vývojových etapách
života, ročních obdobích a životních křižovatkách?
Jak podpořit tělo, aby bylo zdravé? Dozvíte se to
v pěti krátkých pohádkách a příbězích z praxe léčitelky Jany Jarošové. Přijďte udělat krok ke svému
zdraví. Přednáška se uskuteční ve středu 17. května
2017 od 17:30 hodin.

Zdroj: http://www.knihovnaslany.cz/

Akce Městské knihovny Kolín
Výstava fotografické soutěže
Městská knihovna Kolín pod záštitou místostarosty Kolína Tomáše Růžičky pořádá ve dnech 3. - 31.
května 2017 výstavu fotografické soutěže.
Vernisáž výstavy a předání cen výhercům 4. ročníku této soutěže proběhne ve středu 3. května 2017
v 16:30 hodin.

Historie a modernizace trati Beroun - Zbiroh
Ing. Jiří Zahradník má znalosti o železnicích jako málokdo a dokáže o nich dlouze a poutavě vyprávět.
Obzvláště o těch regionálních. Do knihovny se svou
přednáškou zavítá již potřetí a tentokrát se bude věnovat trati Beroun – Zbiroh. Přednáška se uskuteční
ve čtvrtek 25. května 2017 od 17:30 hodin. Vstupné
30 Kč, předprodej ve studovně.

Výstava Odhalené osudy dětí...
Město Kolín, Městská knihovna Kolín, Regionální
muzeum v Kolíně a Státní okresní archiv Kolín Vás
společně zvou na výstavu Odhalené osudy dětí za
holocaustu z Kolína a okolí II.
Výstava, na jejíž přípravě se podíleli studenti kolínských škol, pojednává o dalších osudech dětí, odsunutých při kolínských transportech Židů do Terezína. Bude k vidění 27. 4. – 31. 10. 2017 v Synagoze
Kolín, Na Hradbách 157. Expozice bude přístupná
v otevíracích hodinách Městského informačního
centra Kolín, http://www.infocentrum-kolin.cz/
kontakt.
Zdroj: informační e-mail MěK Kolín

Rézi J. Weiniger
Výstava obrazů Rézi J. Weiniger, která ilustrovala
knihu Eliášovy příběhy na nebi, na zemi a na moři,
bude k vidění po celý měsíc květen v prostorách oddělení pro dospělé a studovny.
Zdroj: informační e-mail MěK Beroun
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Akce Městské knihovny Benešov

Romové píší!

Beseda
Muzeum umění a designu ve spolupráci s Městskou
knihovnou Benešov pořádala besedu s Asafem
Auerbachem, jedním ze židovských dětí zachráněných Sirem Nicolasem Wintonem. Poslechnout si
svědectví o smrti, utrpení a hrdinství mohli všichni
návštěvníci ve středu 3. května 2017. Beseda se konala v audiovizuálním oddělení knihovny.

Jak pracovat s romskou literaturou ve fondech
knihoven ČR bude téma dílny pro zaměstnance na
všech úrovních pod patronátem světového romského festivalu Khamoro 2017 a jeho doprovodného
programu věnovaného romské literatuře Gavoro
2017.
Konat se bude 30. května 2017 od 9:30 do 13:00
hodin v Národní knihovně ČR, učebna 145.
Romové píší! je prakticky zaměřený workshop pro
pracovníky knihoven na všech úrovních, který si
klade za cíl poskytnout těmto pracovištím návod,
jak pracovat s romskou a romistickou literaturou
ve svých fondech, ať už formou samostatného mini
-oddělení nebo prostřednictvím literárních čtení a
časově omezených projektů. Blok zahájí přednáška
ve zkratce mapující historii romské literatury, s důrazem na její současný stav a možnosti jejího využití. Přednášet bude Mgr. Karolína Ryvolová, PhD.
Ve druhé části programu se budou prezentovat pracoviště, dlouhodobě kultivující romskou literaturu
a její čtenáře:
●● Muzeum romské kultury, Mgr. Milada Závodská, PhD.,
●● Krajská vědecká knihovna v Liberci, Mgr.
Blanka Konvalinková,
●● Knihovna města Ostrava, projekt Romaňi
kereka, Bc. Markéta Mížová.
Současně by měla tato dílna přispět k debatě, jak
prakticky naplňovat Koncepci rozvoje knihoven
2017-2020 (článek 2.5).
Workshop je připravován ve spolupráci spolku Slovo 21, Národní knihovny ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Muzea romské kultury.
Účastnický poplatek je 100 Kč.
Závazně se přihlašujte do 22. května 2017 na email
katerina.nekolova@nkp.cz.
Pro podrobnější informace se obracejte na Katku
Nekolovou, katerina.nekolova@nkp.cz, T: 221 663
339 nebo Karolínu Ryvolovou, karolina.ryvolova@
centrum.cz.

Noc literatury
Na třech místech v Benešově se bude 10. května
číst na Noci literatury 2017. V městské knihovně,
v prostorách Experimenta (podzemní prostor přímo
pod budovou radnice - http://www.benesov-city.
cz/dp/id_ktg=1652&archiv=0) a v hotelu Bellevue.
Číst všem příchozím budou Michal Gulyáš (herec,
divadelní autor a producent), Anna Kulovaná (herečka), Jan Krůta (spisovatel, textař a producent) a
Oldřich Janeba (spisovatel a novinář).
Knihovnické tvoření
V audiovizuálním oddělení městské knihovny si budou moci zájemci o rukodělnou tvorbu vyrobit rámečky na fotografie. Výtvarná dílna se bude konat
15., 17. a 19. května 2017.
Zdroj: informační e-mail MěK Benešov

Česká knihovna 2017
Na webových stránkách Moravské zemské knihovny v Brně http://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna najdete veškeré informace k letošnímu ročníku projektu Česká knihovna (v části Pro
knihovny).
Projekt Ministerstva kultury ČR podporuje nákup
nekomerčních titulů české umělecké beletrie, české
ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.
Na uvedené webové stránce najdete podmínky přijetí do projektu (co je nezbytné) a informace o tom,
jak postupovat. Na stránce si také můžete stáhnout
seznam do projektu letos zařazených titulů.

Zdroj: e-konference Knihovna, Kateřina Nekolová,
Národní knihovna ČR

Zdroj: e-konference Knihovna
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Z fondu Knihovny knihovnické literatury NK ČR
České
knižní
kalendáře
19. století / Zdenka Bosáková.
-- 1. vydání. -- Brno : Moravská zemská knihovna v Brně,
2015. -- 495 stran : ilustrace,
faksimile
ISBN 978-80-7051-206-7

Knihy a typografie / Martin
Pecina. -- Vydání třetí, rozšířené. -- Brno : Host, 2017. -- 344
stran : ilustrace
ISBN 978-80-7577-040-0

Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny
v Brně : katalog výstavy. -- V Brně : Moravská zemská knihovna, 2015. -- 146 stran : barevné ilustrace,
faksimile
ISBN 978-80-7051-210-4

Noc literatury 2017 v Nymburku
Městská knihovna Nymburk, Kavárna Café Society
Nymburk, Město Nymburk, Vlastivědné muzeum
Nymburk a Římskokatolická farnost Nymburk spolupořádají 10. května Noc literatury 2017.
Akce netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých překladech.
Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho
večera na atraktivních či běžně nedostupných místech Nymburka.
Čtení probíhají paralelně - na všech uvedených
místech se začíná v 18:00 hodin, ukázky se opakují
vždy v půlhodinových intervalech až do 22:30 hodin. Sami si můžete zvolit pořadí míst, která během
večera navštívíte. Úryvky bude interpretovat 5 známých hereckých osobnosti na 4 různých místech:
Kavárna Café Society, Kostelní 41 Nymburk
Čtoucí: Lenka Krobotová
Kniha: Elena Ferrante: Geniální přítelkyně (Itálie)

Farní zahrada Nymburk, Kostelní nám. 1751/9
(v případě nepříznivého počasí Staré děkanství
Nymburk)
Čtoucí: Lukáš Pavlásek
Kniha: Patrick Declerck: Běsi, co mě sužují (Belgie)
Akce probíhá za finanční podpory města Nymburk.
Zdroj: informační leták MěK Nymburk, http://
www.knihovna-nbk.cz/

Piknik v trávě s knížkou
Městská knihvona Nymburk pořádá 31. května 2017
od 9 do 12 hodin akci v rámci projektu Radnice dětem a Mezinárodního týdne čtení Celé Česko čte dětem. Dopolední veřejné čtení je určeno hlavně dětem MŠ a ZŠ v Nymburce. Tuto akci navštíví kolem
300 dětí. V podání herců, divadelníků, významných
osobností města a hudebníků v pohádkových kostýmech se vydají do říše fantazie, pohádek a příběhů.
Pro děti je připraveno drobné sladké pohoštění.

Židovská synagoga, Eliščina třída Nymburk
Čtoucí: Vanda Hybnerová
Kniha: Szczepan Twardoch: Morfium (Polsko)
Turecká věž, Na Přístavě Nymburk
Čtoucí: Jakub Žáček
Kniha: Robert Seethaler: Celý život (Rakousko)

Zdroj: informační mail MěK Nymburk, http://www.
knihovna-nbk.cz/
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XIX. Hrabalovo Kersko
Městská knihovna v Nymburce, Klub čtenářů Bohumila Hrabala, Vlastivědné muzeum Nymburk, Město Nymburk, Pivovar Nymburk a Lesní ateliér Kuba
v Kersku vás srdečně zvou 20. května 2017 na XIX.
ročník akce Hrabalovo Kersko.
Po celý den si můžete vychutnávat:
●● venkovní výstavu – Život a dílo Bohumila
Hrabala (připravilo Vlastivědné muzeum Nymburk),
●● výstavu koláží Petra Bruknera – Blízká setkání
třetího druhu aneb „Prznění klasiků“ (Lesní
ateliér Kuba),
●● stánek Městské knihovny Nymburk (knihy,
pohlednice…),
●● Postřižinské pivo (Francinův ležák, Něžný
Barbar, Bogan, Střízlík…),
●● Limonády z Kerska a další občerstvení.
V 10 hodin startuje plavba do Kerska po Labi výletní lodí Blanice. Ve stejnou dobu můžete vyrazit
od hvězdárny v Nymburce na Hrabalovu cyklojízdu
nebo se vydat pěšky na Tradiční dopolední procházku po místech, která měl Hrabal rád.
Odpolední program bude v Lesním ateliéru Kersko zahájen ve 13 hodin. Bude bohatý, se spoustou známých a vzácných hostů: Olga Sommerová
(dokumentaristka), Jaromír Šofr (kameraman), Jiří
Menzel (režisér hrabalovských filmů), Josef Somr
(herec), Aleš Hnízdil (sochař), Jindra Svitáková (spisovatelka), Petr Bruckner (herec), Radko Pytlík (literární historik) a další.

Návštěvníci uvidí divadelní představení Ostře sledované vlaky DS Hálek Nymburk na motivy textů Bohumila Hrabala a hudební vystoupení bratrů Václava a Jana Neckářových.
Těšit se můžete na křest nové knihy Jana Řehounka
Kerskem ve stopách Bohumila Hrabala a nové knihy
Petera Pačaje Mosty do Haliča.
Další informace najdete na http://www.knihovna
-nbk.cz/.
Zdroj: plakát akce a http://www.knihovna-nbk.cz/

Výstava J. Felkl & syn, továrna na glóby
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy pořádají výstavu u příležitosti 200. výročí
narození a 130. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele
a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy.
Výstava s názvem J. Felkl & syn, továrna na glóby
bude k vidění až do konce listopadu 2017.

Termín: 5. 5. - 30. 11. 2017 Po-pá 9-17 (vstup volný)
Glóby v Mapové sbírce PřF UK, každou st 9-17
(vstup placený)
Místo: Předsálí Mapové sbírky PřF UK
Pořádá: Geografická sekce PřF UK a Středočeské
muzeum v Roztokách u Prahy
Zdroj: https://www.natur.cuni.cz/geografie/
knihovna/aktuality/vystava-j-felkl-syn-tovarna-nagloby
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Klub K ve slánské knihovně
ské ICM, se kterým spolupracujeme od roku 2013.
Dvakrát týdně k nám dochází zahraniční dobrovolníci. Ti se dětem intenzivně věnují, ať už doučováním
či konverzací v anglickém jazyce, hraním stolních
her, případně drobnými rukodělnými činnostmi.

Provoz Klubu K při Oddělení pro děti byl zahájen
v roce 2011. Primárně bylo našim cílem vybudovat důstojné zázemí pro trávení volného času dětí
ze sociálně slabých rodin ve věku 9 – 13 a nebylo
ani podmínkou, aby tyto děti byly členy knihovny.
Věděli jsme, že děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí nemají zpravidla žádné volnočasové aktivity, protože jim je rodiče nemohou zaplatit. Nejprve měly děti k dispozici stolečky se židlemi, stolní
fotbálek a několik stanic PC s tiskárnou. Protože
však jenom židličky nestačily a navíc ani nenabízely dětem dostatečný komfort a chybělo to domácí
útulno, tak jsme postupně v dalších letech místnost
zařídili pohodlnými gauči a sedacími vaky, kterými
se dá vytvořit pomyslné soukromí, ideální právě pro
tuto věkovou skupinu. Celý prostor získal úplně jiný
ráz. Najednou to není pouze „nějaký klub“, ale je tu
útulné prostředí pro všechny děti, které u nás mohou čekat na autobus, kroužky či rodiče. V Klubu K
mají k dispozici samozřejmě knihy i časopisy, mohou se zde scházet se svými kamarády, popovídat
si, zahrát si nějaké deskové hry, a nebo, pokud mají
registraci, zahrát si 30 min. na počítači. Tuto možnost, kdy dítě čeká v knihovně, oceňuje stále více
rodičů, protože jsou si vědomi, že jejich dítě čeká
v teple a bezpečí a pochopitelně si zde také může
napsat úkoly nebo udělat přípravu do školy. Nezřídka se stává, že děti si s sebou přivedou kamarády,
kteří se následně stávají registrovanými čtenáři.
S náplní aktivit Klubu K nám výrazně pomáhá slán-

Kateřina Nedvědová, Knihovna Václava Štecha
Slaný

Podporujme digitální gramotnost dětí
Možná, že jste již slyšely o hnutí CoderDojo. Jedná
se o programovací kluby pro mladé lidi od 7 do 17
let věku, které fungují na dobrovolnické bázi.
V České republice se o jejich popularizaci snaží europoslanec Luděk Niedermayer se svými spolupracovníky. Požádal o rozšíření informací také do veřejných knihoven.
V současné době vznikly české stránky CoderDojo,
kde najdete všechny informace i manuály. K dispozici je také facebook. Adresy: http://www.coderdojo.cz; https://www.facebook.com/CoderDojoCZ/.
Pokud vás tato aktivita zajímá, použijte ke konzultaci uvedené kontakty: kontakt.cz@coderdojo.com,
Lucie Leišová, T: 420 774 998 590.
Zdroj: e-konference Knihovna
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Pobočka Na Dolíkách (KVŠ Slaný)
V září 2006 jsme otevřeli pobočku knihovny pro děti
i dospělé v budově Základní školy v Rabasově ulici
ve Slaném, kde sídlí dosud a kde si získala velkou
oblibu především u dětí. Naše služby se snažíme
neustále zefektivňovat a rozšiřovat a nemalý důraz
dáváme také na prostředí a vybavení pobočky. Před
třemi lety jsme začali postupně obměňovat zastaralý nevyhovující nábytek, vymalovali jsme, dokoupili
sedátka, odlehčené židličky a nové polštářky. Jsme
rádi, pokud se u nás návštěvníci i čtenáři cítí dobře
a ještě raději, pokud se k nám i rádi vrací.

Děti i dospělí se u nás mohou nejen začíst do zajímavé knihy, prolistovat pestrou nabídku časopisů či si vyhledat tu kterou informaci na internetu,
ale mohou si zde půjčit stolní hru, jejichž nabídku
také neustále doplňujeme a rozšiřujeme, a to i na
přání čtenářů, interaktivní mluvící knihy, CD i DVD
s pohádkami. Máme relaxační koutek s polštářky a
sedacími vaky, box s leporely, malé stolečky s židličkami a hračky. To vše poskytuje příjemné zázemí
i těm nejmenším, se kterými chodí do knihovny jejich rodiče nebo babičky a dědové. Pravidelností se
stala i zábavná úterní a čtvrteční odpoledne, kdy
jsme do knihovny přibrali i dvě externistky, které se
dětem věnují a pomáhají tak s vyplněním jejich volného času. K zábavě dětí přispívají i kreativní pátky
vždy každé druhé páteční odpoledne v měsíci, kdy
si s dětmi hrajeme a vyrábíme drobné dekorace
dle naučných knížek. Celý cyklus má společný název „Čtení, hraní a tvoření s knihou“ a je doplněn
konkrétní technikou, kterou se děti budou v daný
den učit. Stejný projekt běží úspěšně již několik let
v odd. pro děti v hlavní budově na Masarykově náměstí, ale pro děti z této lokality byl z časového důvodu nedostupný.
Pokud stále ještě váháte, osmělte se a přijďte se
k nám podívat. I vám máme co nabídnout.
Kateřina Mrvová Krejčová, Knihovna Václava
Štecha Slaný

Vedle knihovnických služeb, které nabízíme veřejnosti, jsou samozřejmostí i přidružené aktivity
ve formě zábavy a výuky. Jedná se o různé druhy
doučování (i v cizím jazyce), výpomoc s domácími
úkoly u dětí, zábavné i čtenářské soutěže, ankety,
besedy se spisovateli či výtvarníky a také stále nové
informativní lekce pro školy a školky. Těší nás, že
se tímto dostáváme do povědomí široké veřejnosti a napomáhá tomu také vřelá spolupráce s vedením školy, které na naši žádost postupuje všechny
knihovnické aktivity rodičům a prarodičům dětí, a
to elektronickou poštou.
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Kalendárium na měsíc květen
3. 5. Světový den svobody tisku,
5. 5. Den boje za rovná práva handicapovaných,
11. - 14. 5. Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy,
15. 5. Mezinárodní den rodiny,
15. 5. Vychází časopis Čtenář,
17. 5. Světový den informační společnosti,
21. 5. Světový den kulturního rozvoje,
30. - 31. 5. INFORUM – konference o profesionálních informačních zdrojích.

Cestovatelská beseda Jižní Korea - Filipíny - Japonsko se bude konat 5. června 2017 od 18:00 hodin.
Zveme vás na jednu ze série benefičních přednášek o Jižní Koreji, které jsou organizovány Peterem
Chalupianským a Kontem Bariéry.
Peter Chalupianský strávil při studiích jeden semestr v Jižní Koreji. Prožil plno zážitků, poznal mentalitu a zvyky Korejců, ale také se podíval na Filipíny
či do Japonska.
Během čtyř měsíců zároveň realizoval charitativní projekt http://www.kdejepeta.cz, jehož prostřednictvím pod záštitou Konta Bariéry prodával
a následně posílal do České republiky pohlednice.
Tímto způsobem se mu podařilo vybrat neuvěřitelných 186 292 Kč, ze kterých bylo podpořeno 10 dětí
s handicapem.
Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na
pokrytí nákladů za speciální asistenci a intenzivní
rehabilitace pro patnáctiletého Zdendu.

V květnu si rovněž připomínáme výročí narození a
úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:
Adams, Douglas (11. března 1952, Cambridge –
11. května 2001, Santa Barbara),
Born, Adolf (12. června 1930, České Velenice –
22. května 2016, Praha),
Březinová, Ivona (12. května 1964 - ),
Cook, Robin (4. května 1940 Queens - ),
Deaver, Jeffery (6. května 1950, Glen Ellyn - ),
Doyle, Arthur Conan (22. května 1859, Edinburgh –
7. července 1930, Crowborough),
Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu
1378, Praha),
Mrázková, Daisy (5. května 1923, Praha – 14. prosince 2016),
Petiška, Eduard (14. května 1924, Praha – 6. června
1987, Mariánské Lázně),
Saroyan, William (31. srpna 1908, Fresno, Kalifornie – 18. května 1981, Fresno, Kalifornie),
Vaňková, Ludmila (9. května 1927, Praha - ),
Vondruška, Vlastimil (9. května 1955, Kladno – ).

Šárka Pánková, Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové
struktury pracovníků knihoven
Průzkum je určen všem knihovnám s výjimkou malých neprofesionálních knihoven, které provozují
obce. Za každou knihovnu by měl být vyplněn jeden
dotazník. Průzkum provádí Národní knihovna ČR
s pověřením Ministerstva kultury ČR.
Podrobné informace o průzkumu najdete na
h tt p : / / i p k . n k p . c z /a kc e / i p k / i p k /s ta t i s t i ka
-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/pruzkum_2012.
htm
Dříve, než budete vyplňovat webovou podobu
dotazníku, doporučujeme si dotazník stáhnout
ve Wordu http://ipk.nkp.cz/docs/Dotaznk2017_
DEF_8_5_2017.docx a údaje si připravit.
Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do
31. května 2017. S dotazy se obracejte na vit.richter@nkp.cz nebo vladana.pillerova@nkp.cz.

sestavila Helena Jetmarová Ratajová, KKC Kladno

Zdroj: e-konfeerence Knihovna
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Výročí měsíce
Ludmila Vaňková
(*9. května 1927, Praha)
Vlastním jménem Ludmila Paukertová, česká prozaička a autorka románů zejména s historickou tematikou. Respektuje doložená historická fakta, nejde jí ale o suché ztvárnění určité epochy. Snaží se
především o poutavé vylíčení osobních dramat hrdinů, která jsou často určována jedním dominantním rysem - láska, politická ctižádost, nezkušenost
mládí... Dokáže mistrně skloubit soukromé osudy
postav - historicky doložených i fiktivních - s dějinným pozadím. Často používá vnitřní monology, díky
nimž se charaktery postav stávají složitějšími. V jejích románech se dozvídáme mnohé historicky věrné detaily, motivace hrdinů je však autorčinou fikcí.
Ludmila Vaňková se v letošním roce dožila 90 let.
Zdroj: Wikipedie

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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