MEZI NÁMI

Červen 2010
ročník 2, číslo 6

MALÝ BULLETIN
KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01
www.svkkl.cz, library@svkkl.cz, 312 813 111

Knihovny dodržují zákon na ochranu osobních údajů
Za účelem poskytování kvalitních služeb a zároveň za
účelem ochrany knihovního fondu knihovny
shromažďují, zpracovávají a uchovávají osobní údaje
svých čtenářů (i zaměstnanců). Stávají se tak správci
těchto osobních údajů a odpovídají za jejich účelné
zpracování a ochranu. Osobní údaje uchovávají na
originální přihlášce a v počítačové databázi.
Protože knihovny patří do skupiny veřejných institucí,
tedy se musí řídit zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Smyslem zákona je
ochrana občana před neoprávněným zasahováním
do jeho
soukromého
života
neoprávněným
shromažďováním,
zveřejňováním
nebo
jiným
zneužíváním osobních údajů.
Knihovny musejí dodržovat oznamovací povinnost,
kterou řeší § 16 zákona č. 101/2000 Sb., a písemně
oznamovat Úřadu na ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ), že hodlají jako správci zpracovávat osobní
údaje. ÚOOÚ je nezávislým orgánem, který:
• provádí dozor nad dodržováním zákonem
stanovených povinností při zpracování osobních
údajů
• vede registr povolených zpracování osobních
údajů
• přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení
zákona
• poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních
údajů

Provozovatel knihovny má povinnost uvést jako
součást knihovního řádu poučení (příp. směrnici)
o ochraně osobních údajů.
Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých
osobních údajů nebo pokud čtenářský průkaz ztrácí
svou platnost, knihovna musí provést likvidaci
osobních údajů. Provádí ji tímto způsobem:
1. skartace originálních písemností - přihlášky
čtenářů a další dokumenty jsou fyzicky
zlikvidovány
2. likvidace záznamů v počítačové databázi osobní data čtenářů musí být z databází
vymazána; údaje o výpůjčkách mohou být
uchovány pouze anonymně pro statistické
účely
Pověření pracovníci knihovny jsou povinni zpracovávat
osobní údaje výhradně v rámci své pracovní náplně a
ve shodě s ustanoveními zákona. Nemají oprávnění
zveřejňovat osobní údaje čtenářů třetím osobám.
Užitečné odkazy:
• www.uoou.cz – Úřad na ochranu osobních údajů
• knihovnam.nkp.cz – NK ČR – informace pro
knihovny
• www.epravo.cz – vyhledávání ve Sbírce zákonů
• www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx - Ministerstvo
vnitra ČR - legislativa

5. června: Světový den životního prostředí
Přísloví amerických indiánů: „Zemi jsme nezdědili po předcích, máme ji půjčenou
od našich potomků.“ Využijme téma při práci se čtenáři ve svých knihovnách :o)
Citát na červen …o knihách:
„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“
Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. Cordóba, Španělsko – 65 Řím, Itálie)
římský filozof, dramatik, básník a politik.
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Rozhovor s knihovníkem
Dalším v pořadí, s kým jsme pořídili rozhovor pro náš časopis, byla paní Sylva Minaříková z Obecní
knihovny Mukařov (2 018 obyvatel, okres Praha-východ).
Představte nám stručně Vaši knihovnu.
Naše knihovna je poměrně malá, má k dispozici jen jednu místnost a je otevřena jen jednou týdně. Zato
máme poměrně velkou návštěvnost, protože v obci je naštěstí stále zvyk hodně číst i chodit do knihovny.
Každý týden půjčím zhruba kolem šedesáti knih beletrie. Ale čtenáři neberou naši knihovnu jen za půjčovnu
knih, ale také za jakési středisko vzájemného setkávání. Také se stále objevují noví čtenáři, takže se zdá,
že alespoň u nás v obci to se čtením není tak hrozné. Velkým přínosem pro knihovnu je také existence
zdejšího mateřského centra. Maminky pak chodí i s dětmi do knihovny a děti, i ty hodně malé, si zde
mohou nějakou tu knihu vybrat. Zavedla jsem pro ně několik krabic, do kterých nakupuju ve zlevněných
knihách různá leporela a dětské knížky, jako jsou příběhy Krtečka, Maková panenka a motýl Emanuel
apod. Děti si pak z těch krabic samy vybírají podle svého zájmu. Kouzelné je zejména, když se tam sejdou
najednou dvě děti, které o těchto knížkách „diskutují“. Protože někteří čtenáři nestačí vrátit knihy v době,
kdy je knihovna otevřena, zavedla jsem, že mohou knihy vracet v samoobsluze, kde jsem v pokladních
našla spolehlivé dobrovolné spolupracovnice. Nezbytná je pro naši knihovnu také spolupráce s Husovou
knihovou v Říčanech, která je od nás vzdálena 6 km s velmi dobrým spojením.
Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, mládež, lidé v produktivním věku) a jak je motivujete
k návštěvě knihovny?
U nás chodí lidé různého věku celkem rovnoměrně, nedá se říci, že by některá kategorie převažovala.
Chodí sem maminky s malými dětmi, které si zde také mohou vybrat nějakou obrázkovou knihu, kterou by
si rády prohlédly, stejně tak nám chodí senioři, ale i lidé v produktivním věku.
Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvatele obce?
Akce v naší knihovně z prostorových důvodů nepořádáme. Občas knihovnu navštíví některé třídy z místní
školy, aby se seznámily s knihovnou.
Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?
Naše obec je velmi vstřícná a poskytuje peníze říčanské Husově knihovně na nákup knih do našeho
vlastního fondu. Také se naše knihovna zapojila do finančního systému knihoven
v okolí Husovy knihovny při budování výměnného fondu. Navíc mohu já osobně nakupovat knihy z peněz,
které vyberu od čtenářů na ročních poplatcích. Musím zdůraznit, že vztah obce ke knihovně je pozitivní a
snaží se nám se vším pomoci.
Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna?
Se službami i složením výměnného fondu, které nám poskytuje Městská knihovna Benešov, jsem
spokojená, problémem je ovšem vzdálenost, takže naše vzájemné kontakty a komunikace nemohou být tak
intenzivní, jak by často bylo potřeba. Ve výměnných souborech požadujeme také dětskou literaturu.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše původní profese?
Vystudovala jsem ČVUT a celý život jsem byla povoláním ekonom a dělala jsem většinou různé
ekonomické rozbory. Do knihovny v Mukařově jsem přišla, až když jsem byla v důchodu a nyní zde pracuji
již devátý rok. Práce v knihovně se mi líbí, protože lidé, kteří sem chodí, a je jich poměrně dost, mají
o knihy i fungující knihovnu zájem, takže z mé strany to není zbytečně vynaložená námaha.
Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší?
Nejvíce mě těší, že si k nám lidé nacházejí sami cestu a že někteří z nich přispívají na knihovnu dobrovolně
více, než činí roční poplatek.
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Jaký druh literatury nejraději čtete a jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co jste v poslední době
přečetla?
Sama čtu nebo alespoň pročítám většinu novinek, které k nám do knihovny přijdou, abych věděla, co
kterým čtenářům mohu nabídnout. Nejraději mám ale encyklopedie typu tisíc hradů, zámku a tvrzí, knihy
o památkách apod.
Jaké jsou Vaše koníčky?
Nejraději s manželem podnikáme výlety po naší republice, na kterých nás doprovází i náš český strakatý
pes Celda.
Můžete nám říci, jaký je Váš oblíbený recept či návod…? (např. kuchařský recept, léčebný recept nebo
kúra, návody k pletení, háčkování, šití, nápady na rukodělné práce, rady Vašich babiček, zkrátka cokoliv,
z čeho máte radost, co rádi děláte).
Nemám přímo nějaký konkrétní recept či radu. Ale před lety, když můj manžel onemocněl dnou, jsem
radikálně změnila náš jídelníček, vynechala téměř maso a nemoc se tím podařilo omezit. Takže když se
chce, všechno jde.

 Interiér Obecní knihovny Mukařov
 Paní knihovnice Sylva Minaříková
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Eva Brabcová na besedě ve velvarské knihovně
Prožít příjemný podvečer se podařilo ve středu 12. května všem, kdo si v rámci cyklu besed "Aby řeč nestála"
přišli popovídat se spisovatelkou Evou Brabcovou. Autorka představila své knihy, zajímavě vyprávěla o své
žurnalistické i spisovatelské profesi a zaplněná knihovna mnohokrát vybuchla salvou smíchu, když paní
Brabcová líčila příhody ze života, které její tvorbu inspirují. Publikum v závěru živě reagovalo i formou
zvídavých dotazů, které autorka ochotně zodpověděla. Nikdo z přítomných evidentně nelitoval, že jako
alternativu ke krásnému slunečnému dni zvolil posezení v knihovně mezi stejně naladěnými ctiteli literatury
a mluveného slova.
Zdeňka Ortová, Městská knihovna Velvary

Čtenáři na besedě v MěK Velvary 12.5.2010

Zdeňka Ortová a Eva Brabcová

Čtenáři na besedě v MěK Velvary 12.5.2010

Obálky knih spisovatelky Evy Brabcové

Výzva pro knihovníky v malých obcích:
Je ve Vaší obci spolek, sdružení nebo zájmový klub, který vydává svůj tištěný zpravodaj?
Pokud ano, kontaktujte laskavě Mgr. Alenu Vávrovou (tel. 312 813 120, vavrova@svkkl.cz), která je vedoucí
oddělení doplňování a zpracování seriálů ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.
Součástí knihovního fondu SVK v Kladně je speciální fond regionálních dokumentů (dokumenty se
vztahem ke Středočeskému kraji), do kterého se zahrnují právě různé periodicky vydávané tiskoviny –
noviny a časopisy, ročenky, periodické sborníky, výroční zprávy.
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Psalo se o vás ...
Hned v prvním čísle našeho bulletinu v článku Aby o nás všichni věděli jsme vyzvedli význam propagace
knihovny pro její činnost, mj. zveřejňování zpráv o knihovně v obecním a regionálním tisku. Nabízíme Vám
výběr záznamů článků ze středočeských periodik o činnosti knihoven, které Vás mohou inspirovat:
V knihovně se rozezní folklórní hudba. Kolínský deník. 26.05.2010, 19, 121, s. 3.
(Městská knihovna Zásmuky - 8.6. přednáška Jak současná hudba ve světě čerpá z folklórních tradic, ukázky
arabské, bulharské a finské folklórní a současné hudby)
Dětský den v Malíně. Kutnohorský deník. 26.05.2010, 18, 121, s. 6.
(TJ Sokol Malín ve spolupráci s Obecní knihovnou Malín - 30.5. zábavné soutěže, trampolína, střelba ze
vzduchovky, překvapení, občerstvení a dárky na fotbalovém hřišti v Malíně)
Výtvarná soutěž. Mělnický deník. 24.5. 2010, 13, 119, s. 6.
(Městská knihovna Mělník - výtvarná soutěž Vytvoř knižní obálku. Téma pro I. stupeň ZŠ je Pohádková kniha,
Slabikář, Encyklopedie zvířat a Učebnice vlastivědy. Pro II. stupeň ZŠ to je téma Dobrodružný román, Dívčí
román, Sci fi román, fantasy a Příručka pro grafický program.)
V městské knihovně se beseduje o hradech, zámcích a jejich záhadách. Berounský deník. 24.5. 2010, 16,
119, s. 3.
(Městská knihovna v Berouně - 26.5. stejnojmenná beseda s Otomarem Dvořákem a Marií Holečkovou o jejich
nové publikaci, záhadách, tajemstvích, ale i nových archeologických objevech na hradech, zámcích a statcích na
Berounsku a Křivoklátsku)
Přednáška přiblíží kamenné svědky doby. Nymburský deník. 24.5. 2010, 8, 119, s. 6.
(Městská knihovna Nymburk - 25.5. přednáška Drahomíry Krátké o smírčích křížích, menhirech a kamenných
plastikách)
Dobrá zpráva pro Cerheňáky. Kolínský deník. 20.5. 2010, 19, 116, s. 1.
(Obecní knihovna Cerhenice - nově přístupný internet pro veřejnost, další nové knížky pro čtenáře)
ORTOVÁ, Zdeňka. Spisovatelka Eva Brabcová besedovala ve Velvarech : Zaplněná knihovna mnohokrát
vybuchla salvou smíchu. Nikdo své návštěvy nelitoval. Kladenský deník. 19.5. 2010, 13, 115, s. 2.
(Městská knihovna Velvary - beseda v rámci cyklu besed Aby řeč nestála)
Zájemci se naučí pátrat po předcích. Příbramský deník. 18.5. 2010, 19, 114, s. 1.
(Knihovna Jana Drdy Příbram - přednáška Jak se dělá rodokmen aneb Putování za předky)
ŠMOK, Jan. Jak strašila meluzína ve věži kostela. Kutnohorský deník. 14.5. 2010, 18, 111, s. 3.
(Městská knihovna Kutná Hora - akce pro děti z červenojanovické základní školy o kutnohorských pověstech)
Dobrá zpráva pro Kolíňáky. Kolínský deník. 11.05.2010, 19, 108, s. 1.
(Městská knihovna Kolín - soutěž o květiny jara ze zahrádky)
Dobšánek děti naučí výtvarné činnosti. Nymburský deník. 7.5. 2010, 8, 106, s. 8.
(Obecní úřad ve spolupráci s Obecní knihovnou v Dobšicích - výtvarné činnosti s prstovými barvami a pletení
z papíru v rámci akce Dobšánek v novém klubu v Komunitním centru čp. 16)
Vyhraje nejpočetnější rodina, kdo přijde s tchyní, získá body. Příbramský deník. 6.5. 2010, 19, 105, s. 3.
(Sdružení Za Komíny ve spolupráci s Knihovnou Dr. Emanuela Bořického v Milíně - 30.5. v rámci oslavy Dne
matek a Mezinárodního dne rodiny soutěž o nejpočetnější zúčastněnou rodinu, možná výstava svatebních
oznámení v knihovně)
Bartoníčková, Petra. V Březnici vystaví svá díla klienti z domova pro osoby se zdravotním postižením.
Příbramský deník. 4.5. 2010, 19, 103, s. 6.
(Městská knihovna a Infocentrum Březnice - výstava uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Oseku u Strakonic)

Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás!
Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/;
hanzakova@svkkl.cz, tel. 312 813 112; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138
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