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Další z počítačových kurzů konaný tentokrát v rámci
výkonu regionálních funkcí se uskutečnil v Městské
knihovně Kutná Hora. Dva dny se knihovníci učili
správně citovat a ulehčit si citování s využitím manažeru citací Citace.com.
Každý knihovník by měl umět bezradnému studentovi poradit s citováním v jeho seminární praci, proto považujeme tento kurz za opravdu potřebný a
užitečný. V nabídce vzdělávání zůstane i příští rok.
-eš-

Návštěva v Obecní knihovně Chrustenice
Maličká, čistá a vzdušná místnost, krásně a vhodně
uspořádaná, zajímavé tituly pro dospělé i pro děti.
Taková je Obecní knihovna v Chrustenicích, kterou
vede paní Eva Husáková. Do knihovny jsme při metodické cestě nahlédli sice jen na chvilku, ale dojem
na nás udělala opravdu výborný. Nahlédněte také,
alespoň prostřednictvím dvou fotografií.
Knihovna má svou webovou stránku http://www.
knihovnachrustenice.cz/, na které najdete mimo
obvyklých informací také blog knihovnice, bohatou fotogalerii či odkaz na facebookovou stránku
knihovny.
Čtenářem v Chrustenicích by chtěl být každý! :)
-eš-

Imaginace dobrodružství
Městská knihovna Svatopluka Čecha ve spolupráci
s panem Josefem Ptáčkem a Městskou částí Prahy
8, nakladatelstvím Ostrov a Toužimský & Moravec
pořádá výstavu Poklady malíře Gustava Kruma Imaginace dobrodružství. Výstava se koná do 30.
června 2017 v prostorách Městské knihovny v Pečkách.
Zdroj: informační leták MěK Pečky
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Hořovická knihovna sídlí na zámku
Metodici Krajského knihovnického centra SVK
v Kladně navštívili Městskou knihovnu v Hořovicích.
Ta je součástí Městského kulturního centra Hořovice. Od letošního dubna sídlí ve zrekonstruované
budově náležící k areálu zámku (objekt tzv. Starého
zámku).
Opravené prostory, které využívá knihovna a infocentrum, sloužily v dávné minulosti jako stáje. Vestor pro lekce informační výchovy a zároveň se zde
odehrává většina akcí pro veřejnost - besedy, přednášky. Je tu také malé pódium na hraní a relaxování.
V patře budovy je městská galerie. Až do 31. července je zde k vidění výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hořovice. Budete-li mít cestu kolem,
určitě zavítejte. Galerie je otevřena Út – Pá 13:00
– 17:00 hodin.
Hořovickým knihovnicím a samozřejmě i čtenářům
přejeme spokojenost s novými prostory knihovny.
Při pohledu na fotografie... také čtenářem v Hořovicích by chtěl být každý :)
-eš-

lice neotřele zde působí přiznané žlaby u stěn, jak
můžete vidět na fotografii. Nová okna jsou posazena výše než je obvyklé, do půjčovny pro dospělé i
do dětského oddělení tak má přístup dostatek světla. Velkorysý prostor architekt využil beze zbytku a
doprostřed největší místnosti (půjčovny pro dospělé) ukotvil malé patro, kde jsou rozmístěny další police s knihovním fondem.
Knihovna má pro veřejnost otevřeno každý všední
den kromě pátku a každou poslední sobotu v měsíci. V nabídce má kromě knih a periodik dnes tolik
oblíbené audioknihy. Dětské oddělení nabízí pro-

Městská knihovna roku 2017 - vyhlášení
soutěže
SKIP ČR vyhlašuje již osmý ročník soutěže o nejlepší
městskou knihovnu "Městská knihovna roku 2017".
Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny,
které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.
Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2017" v Týdnu
knihoven 2017 (2.10. - 8.10.2017).
Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 31.7.2017 podá řádně vyplněnou přihlášku
do soutěže. Podrobnosti o soutěži najdete na:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/
cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku/cena
-skip-mestska-knihovna-roku-2017.
Zdroj: e-konference Knihovna
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Noc literatury v Nymburce

Jakub Žáček četl v Turecké věži.

Vanda Hybnerová čte v bývalé židovské synagoze.

Lukáš Pavlásek čte na zahradě Starého děkanství.

Lenka Krobotová čte v Café Society. Celkem se zúčastnilo cca 170 lidí.
Městská knihovna Nymburk

12. ročník Benchmarkingu knihoven
Letošní projekt, který slouží k porovnávání a hodnocení činnosti a výkonu knihoven, byl zahájen. V loňském roce se jej zúčastnilo 320 veřejných knihoven
z Česka i Slovenska. Díky srovnávání s knihovnami
obdobné velikosti si může každá knihovna velmi
rychle zjistit své silné, ale také slabé stránky a může
sledovat svůj vývoj v delším časovém horizontu.
Můžete si také porovnat své výkony se slovenskými
knihovnami.
Byli bychom rádi, kdyby i v letošním roce přibyly
další knihovny, které se chtějí porovnávat a měřit.
Vše o benchmarkingu najdete na http://ipk.nkp.

cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm.
Zúčastnit se mohou všechny veřejné knihovny, podstatné je, aby byly schopny dát dohromady kvalitní
statistická data, zejména ekonomického charakteru. Pro hodnocení se většina údajů přebírá ze statistického výkazu, tj. nepředstavuje to ztrátu času na
vyplňování údajů.
Zájemci o vstup do benchmarkingu se mohou hlásit
u Vladany Pillerové: vladana.pillerova@nkp.cz.
Zdroj: Vít Richter, NK ČR, e-konference Knihovna
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Mezinárodní spolupráce knihoven
V pátek 12.5. k nám přijela delegace knihovnic
z našeho partnerského města Kamenz. Začali jsme
při kávě vzájemným představením svých institucí
i konkrétních pracovníků. Následovala prohlídka
prvního a druhého patra naší knihovny - v každém
oddělení proběhla kromě krátkého popisu i diskuse
a výměna zkušeností „jak to děláme my a jak oni“.
Po tradičním českém obědě jsme dokončili prohlídku všech oddělení knihovny a při kávě si vyměnili
ještě pár statistických dat a ředitelka kamenecké
knihovny vylosovala čtenáře, kteří úspěšně zodpověděli otázky našeho testu o partnerském městě.
Kolegyně z Kamenze ocenily nástěnky, které každé
oddělení speciálně pro tuto příležitost vyrobilo - ať
už to byly fotografie z dřívějších návštěv v Kamenzi,
na dětském oddělení deskové hry oceněné v Německu jako hry roku a nebo třeba významní Češi
s německými kořeny. Pak jsme kolegyně provedli
městem, zprostředkovali jim prohlídku kolínské synagogy a v ní jsme se společně zúčastnili koncertu
vážné hudby a křestu knihy z edice Polabští básníci
věnované německým židovským básníkům, kteří se

narodili v Kolíně a Poděbradech. Na tomto večeru
naši zahraniční návštěvu přivítal i starosta a další
představitelé města a následoval slavnostní raut.
V sobotu ráno už pak jenom společná snídaně a
rozloučení. Byla to rozhodně zajímavá zkušenost a
příjemné setkání. Nejvíce se kolegyním z Německa
líbilo naše pasování na čtenáře a na dětském oddělení všudypřítomné dětské obrázky z výtvarné soutěže, kterou každý rok pořádáme.
Mgr. Libuše Vodičková, zástupkyně ředitele,
Městská knihovna Kolín

Výstava Vzpomínky na ztracený svět II:
Továrny, dílny a podnikatelé

Fotografická soutěž pro každého
Na období od 1.7. do 31.8.2017 vyhlašuje Městská
knihovna Kolín fotografickou soutěž.
Zúčastnit se mohou děti i dospělí, formát fotografií
není určen. Tématem je Léto v Kolíně. Své fotografie odevzdávejte v 1. patře Městské knihovny (v Husově ulici) v čítárně. Fotografie musí být označena
jménem autora a e-mailem nebo telefonem. Vybrané práce budou během září vystavené v prostorách
čítárny. Vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen
proběhne v prvním říjnovém týdnu - v Týdnu knihoven. Přesné datum včas zveřejníme.

Výstava toho nejlepšího ze soukromých sbírek s názvem Vzpomínky na ztracený svět II a podtitulem
Továrny, dílny a podnikatelé bude k vidění až do
konce letních prázdnin v sále MěK Kolín. Volně navazuje na červnovou výstavu v OC Futurum Kolín.
Vernisáž se konala v pondělí 5. června 2017 a její
součástí byla autogramiáda knihy Proměny Vladimíra Serbuse.
Prohlídka této zajímavé výstavy bude přístupná
v otevírací době čítárny (http://www.knihovnakolin.cz/citarna).
Zdroj: informační e-mail MěK Kolín

Zdroj: informační e-mail MěK Kolín
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Fotografické ohlédnutí za akcí Hrabalovo
Kersko
Na snímcích si můžete prohlédnout fotografie z tradiční akce Hrabalovo Kersko. Vpravo foto z cyklistické části, dole procházka kerským polesím a plavba
lodí. A nakonec hlavní slavnost a hudební host Václav Neckář.
Zdroj: Helena Liptáková, MěK Nymburk

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

Výstava k 72. výročí konce 2. světové války

Městská knihovna v Pečkách pořádala ve spolupráci
s lektorkou Květuší Ellen Dvořákovou víkendový
kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou.
Ve dnech 17. a 18. června 2017 od 9 do 16 hodin
v prostorách knihovny. Cena kurzu byla 2.200 Kč,
výtvarné pomůcky byly v ceně.
Zájemci se měli přihlásit 5 dní předem na tel.: 606
164 081 nebo na www.obrazekuspechu.cz.

Výstava ve vstupní chodbě Knihovny Václava Štecha ve Slaném potrvá od 31. května do 5. července
2017. Výstavu zahájil dne 1. června ve 14 hodin Michal Plavec, kurátor letecké sbírky Národního technického muzea.
Zdroj: informační e-mail KVŠ Slaný

Zdroj: informační leták MěK Pečky
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Týden čtení dětem v Nymburce
Podívejte se na fotografie z vydařeného Pikniku
v trávě s knížkou (v rámci Mezinárodního týdne
čtení dětem). Konal se 31. května a pořadateli byly
knihovnice Městské knihovny Nymburk. „Počasí
nám opět přálo, takže akce pod širým nebem se povedla,“ napsala nám paní Helena Liptáková, ředitelka MěK Nymburk.
Děkujeme za zaslané fotografie.

Hudební pořad s Jiřím Černým
Městská knihovna Benešov uvedla 22. června 2017
od 18:00 hodin v audiovizuálním oddělení další hudební pořad s publicistou Jiřím Černým. Tentokrát
byl pořad věnován Vladimíru Mertovi.
Zdroj: informační e-mail MěK Benešov
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Z fondu knihovny knihovnické literatury
NK ČR
130 let Městské knihovny ve Veselí nad Lužnicí /
Václav Jelínek. -- 1. vydání. -- Veselí nad Lužnicí :
Kulturní dům, příspěvková organizace, [2017]. -- 36
stran : ilustrace (některé barevné), faksimile

Knihy znovu nalezené : konfiskované knihy po druhé
světové válce ve správě NK ČR / Marcela Strouhalová. -- 1. vydání. -- Praha : Národní knihovna České
republiky, 2016. -- 142 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile

Osobní knihy v nakladatelství Modrý slon

Kladenské dvorky 2017

Nakladatelství Modrý slon nabízí knihy, ve kterých
se čtenář stává hrdinou příběhu. Původní text je
v osobní knize upravený tak, že dítě uvidí své jméno
všude tam, kde se objevuje ústřední postava příběhu. V některých knihách lze volit jméno i pro roli
kamaráda hlavního hrdiny. A celý děj začíná v místě,
které je dítěti důvěrně známé, tj. v jeho bydlišti.

Letos se Středočeská vědecká knihovna v Kladně
poprvé zúčastnila tradiční výtvarné výstavy pod
širým nebem Kladenské dvorky - http://www.kladenskedvorky.cz/. Tématem pětatřicátého ročníku
festivalu umění a hudby v kladenském Podprůhonu
byla Krása slova propojující jednotlivé typy umění.
Bylo jasné, že knihovna nesmí chybět.
Návštěvníci výstavy mohli její zástupce najít na
dvorku č. 12 U Mrhů, který byl celý zasvěcený literatuře a hudbě. Příchozí si mohli ověřit své znalosti
v literárních kvízech nebo si odnést zajímavou knížku z našeho bazárku. Byla zde k mání autorská pohlednice od Václava Frolíka, kterou knihovna nechala udělat ke 120. výročí svého založení.
Pro autory, většinou nadšené amatérské výtvarníky, a pro návštěvníky bylo o víkendu 3. a 4. června
otevřeno celkem jedenatřicet dvorečků. I letos zde
bylo plno nádherných kreseb, maleb, fotografií, šitých výrobků (např. patchwork) i drobné keramiky.
Bylo to moc fajn a doufáme, že se za rok na výstavě
zase potkáme!

Zdroj: http://www.modryslon.cz/cz/osobniknihy#OSOBNI_KNIHY_PODLE_VEKU.

Městská knihovna v Dobříši vyhrála první
místo v celonárodní soutěži
V celorepublikové soutěži Kamarádka knihovna vyhrála Městská knihovna Dobříš. Zvítězila v kategorii
nejlepší dětská knihovna ve městě s počtem obyvatel od 5 do 14 tisíc. Gratulujeme!
Zdroj: http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/
mestska-knihovna-dobrisi-vyhrala-prvni-misto-vcelonarodni-soutezi-20170605.html

Zdroj: https://www.facebook.com/SVKKL
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Chvíli se zdržím

Kalendárium na měsíc červen

Knihovna Jiřího Mahena v Brně láká nové čtenáře
do knihovny netradičním způsobem. Na You Tube
umístila video propagující čtenářství. Inspirujte se i
vy: https://youtu.be/7Sgjz4PHPYg

1. 6. Kamarádka knihovna – vyhlášení výsledků soutěže,
5. 6. Světový den životního prostředí,
5. 6. Den rozvoje a vzdělávání dospělých,
10. 6. Den vyhlazení obce Lidice,
15. 6. vychází časopis Čtenář,
19. 6. Den rovnosti žen a mužů,
20. 6. Světový den uprchlíků,
21. - 22. 6. Seminář Didaktické pomůcky a hry,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
24. 6. Vyhlazení osady Ležáky,
26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám,
27. 6. Den památky obětí komunistického režimu,
30. 6. Vychází časopis Duha.

Zdroj: e-konference Knihovna

Rekonstrukce a výstavba knihoven
Jestliže plánujete rekonstrukci, výstavbu nebo nové
vybavení knihovny, může vám pomoci pomůcka,
kterou připravila Sekce IFLA pro výstavbu knihoven.
Jedná se o dotazník, který vám umožní podrobně
zmapovat a zhodnotit současný stav objektu a vybavení knihovny. Pomůže vám také jako podklad
pro jednání se zřizovatelem a projektantem. Dotazník si můžete upravit a přizpůsobit potřebám své
knihovny. Překlad dotazníku je k dispozici ke stažení
na http://ipk.nkp.cz/docs/Dotaznik_Budovy_IFLA_
CZ3.docx.
Zdroj: Vít Richter, e-konference Knihovna

V červnu si rovněž připomínáme výročí narození a
úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:
Born, Adolf (*12. června 1930, České Velenice –
22. května 2016, Praha),
Bořkovcová, Hana (*4. června 1927, Praha –
25. února 2009, Praha),
Brown, Dan (*22. června 1964, Exeter - ),
Červenák, Juraj (*16. června 1974, Žiar nad Hronom - ),
Follett, Ken (*5. června 1949, Cardiff - ),
Fulghum, Robert (*4. června 1937, Waco, Texas - ),
Gerritsen, Tess (*12. června 1953, San Diego - ),
Halík, Tomáš (*1. června 1948, Praha - ),
Janssonová, Tove (*9. srpna 1914, Helsinki –
27. června 2001, Helsinki),
McEwan, Ian (*21. června 1948, Aldershot – ),
Orwell, George (*25. června 1903, Motihari –
21. ledna 1950, Londýn),
Petiška, Eduard (*14. května 1924, Praha – 6. června1987, Mariánské Lázně),
Remarque, Erich Maria (*22. června 1898, Osnabrück – 25. září 1970, Locarno),
Sapkowski, Andrzej (*21. června 1948, Lodž - ),
Smetana, Zdeněk (*26. června 1925, Praha –
25. února 2016, Praha),
Štorch, Eduard (*10. dubna 1878, Ostroměř u Hořic
– 25. června 1956, Praha),
Vančura, Vladislav (*23. června 1891 Háj ve Slezsku
– 1. června 1942 Praha),
Vodňanský, Jan (*19. června 1941, Praha - ).

Seminář Didaktické pomůcky a hry
Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně pořádalo ve spolupráci se SKIP ČR za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR ve dnech
21. a 22.6.2017 seminář Didaktické pomůcky a hry.
Cílem semináře bylo nabídnout nápady, jaké pomůcky jsou vhodné pro různé cílové skupiny dětí,
jaké hry (včetně deskových) je možné využít při
programech s vybranými tématy atp. Jako součást
semináře byl plánován rovněž tvůrčí workshop a
praktické ukázky práce s nejrůznějšími pomůckami. Podrobné informace a program naleznete zde:
http://www.kjm.cz/seminare-cdc.
Zdroj: e-konference Knihovna

Sestavila Helena Jetmarová Ratajová.
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Výročí měsíce
Eduard Petiška
(14. května 1924, Praha – 6. června 1987, Mariánské Lázně)
Český básník, romanopisec, povídkář, novelista,
autor knih pro děti a mládež, dramatik, teoretik
dětské literatury a překladatel. V období padesátých let, kdy nemohl vydávat pro dospělé, se přeorientoval na tvorbu pro děti, ve které pokračoval
až do konce svého života. Petiškova rozsáhlá tvorba
básnická i prozaická se svojí nadčasovou kvalitou
řadí k předním dílům české literatury 2. poloviny
20. století, a dočkala se řady vydání i překladů do
světových jazyků.
Od smrti Edurda Petišky uplynulo v letošním roce
30 let.
Zdroj: Wikipedia

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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