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Městská knihovna v Rakovníku letos slaví 175 let
od svého založení. Většina akcí spojená s tímto
výročím je soustředěna do Roubenky. (O bohaté
historii knihovny si můžete přečíst na http://www.
knihovna-rakovnik.cz/uvod/historie/.)
Roubenka, tzv. Lechnýřovna je po své rekonstrukci
(od června 2012) ve správě Městské knihovny Rakovník. Knihovna zde pořádá výstavy a další akce
pro omezený počet návštěvníků. Je zde expozice loutek, expozice historie rakovnické kultury a
v podkroví prostorná herna pro děti. Právě na děti
a jejich rodiče je zaměřena řada akcí. Děti si prohlédnou loutky a rodiče se mohou něco dozvědět
o místní kultuře.
Návštěvník si zde může prohlédnout výstavu k výročí založení knihovny. Může si prostudovat zveřejněné plány na novou městskou knihovnu, které
byly zpracovány již v roce 2006, s realizací stavby
však město zatím vyčkává.
V rámci oslav založení knihovny se konala výstava
My čteme. A vy? Výstava připomněla důležitost
čtení. Na fotografiích byli zachyceni přátelé a pracovníci knihovny čtoucí svou oblíbenou knihu na
nejrůznějších místech a v nejrůznějších pozicích.
Samozřejmě se konal také Den otevřených dveří.
Návštěvníci byli zváni do všech oddělení knihovny
a nově registrovaným čtenářům byla v tento den
přidělena roční registrace zcela zdarma.

Rok Zikmunda Wintera
Městská knihovna v Rakovníku si současně připomíná 170. výročí narození českého spisovatele,
historika a učitele Zikmunda Wintera. K tomuto výročí připravuje v průběhu roku několik odborných
přednášek i turistických vycházek. Budou mimo
jiné mapovat také pobyt Zikmunda Wintera v Rakovníku a jeho desetiletou učitelskou praxi na zdejší reálce. Na jeho počest nazvala knihovna letošní
rok Rokem Zikmunda Wintera.
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Můžeme si připomenout nejznámnější díla tohoto
spisovatele: např. Rozina sebranec, Mist Kampanus, Nezbedný bakalář. Jistě budou také zmíněny
na připravovaných přednáškách.

Další zajímavé aktivity
Rakovnická knihovna pořádá pravidelně každý měsíc Listování. Samozřejmostí jsou tradiční knihovnické akce - Noc s Andersenem, pasování prvňáčků,
zapojení do Týdne knihoven atd.
Z dalších aktivit ještě vybíráme: autorská čtení, posvícení v roubence, výtvarné dílny, krátkodobé výstavy a slavnostní červnové loučení se školním rokem a vítání prázdnin.
Informace o konkrétních akcích a přesných termínech najdete na http://www.knihovna-rakovnik.cz/

nebo na facebookové stránce „knihovna Rakovník“.
Fotografie z roubenky Lechnýřovny:
1. Výstava číst nás baví,
2. Herna pro děti v podkroví,
3. Malá čítárna z knih,
4. Malovaný kvetoucí strom.
Zdroj: http://www.knihovna-rakovnik.cz/
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Marek Šolmes Srazil v Kralupech
V dubnovém bulletinu jsem slíbila, že se podělím
o zážitky z vystoupení Marka Šolmese Srazila, kterého jsme do naší knihovny pozvali v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Pan Srazil měl pro děti připravený hodinový program, při kterém se ani trochu nenudily. Představil
jim své knihy, četl, vyprávěl, hrál na kytaru, zpíval
a učil děti kreslit. I po hodině plné zábavy a smíchu
děti pana Srazila „zdržovaly“ dotazy a žádostmi
o podpis do zakoupených knížek.
Vystoupení se líbilo nejen dětem, ale nadšené byly
i paní učitelky. Po tomto setkání víme, že cesta do
Kralup byla pro Marka Srazila cestou první, ale určitě ne cestou poslední.
Všem knihovnám, které připravují akce pro děti,
můžeme Marka Srazila doporučit.

Pozvánka na červen:
Ve spolupráci s Paralelní péčí o zdraví pořádáme
besedu s MUDr. Karlem Erbenem „Zdraví od základu“. MUDr. Karel Erben byl hostem v pořadech,
které moderují takové osobnosti jako je Jaroslav
Dušek a Daniela Drtinová. Je také častým hostem
v internetové televizi Cesty k sobě, rozhlasových a
dalších televizních vysílání. MUDr. Erben představí
svou knihu Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví a s posluchači bude diskutovat na
téma zdraví od základu.
Beseda se koná 24. června od 17:00 hodin.
Více informací na www.knihovnakralupy.cz.
Šárka Pánková, Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

Nejmilejší věc na prázdniny
Knihovna Václava Štecha ve Slaném vyhlásila zábavnou anketu pro děti. Jakou nejmilejší věc si vezmou s sebou na prázdniny? Svoje nápady mohou
kreslit i psát. Během května a června je mohou nosit na nalepovací plochu na pobočku Na Dolíkách.
Výsledky budou jistě zajímavé!
Zdroj: novinky e-mailem
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Vybrali jsme pro vás...

... z Knihovny knihovnické literatury NK ČR
Metodické doporučení Ministerstva kultury pro
dobrovolnictví v kultuře a umění. II. aktualizované vydání. [Praha]: NIPOS, 2015. 44 stran, 46 nečíslovaných stran příloh. ISBN 978-80-7068-2920. Dostupné také z: http://www.nipos-mk.cz/
wp-content/uploads/2015/06/Metodick%C3%A9doporu%C4%8Den%C3%AD-Ministerstva-kultury
-pro-dobrovolnictv%C3%AD-v-kultu%C5%99e-a
-um%C4%9Bn%C3%AD1.pdf.

MAŠEK, Petr et al. Tisky 16. století v zámeckých
knihovnách České republiky. Vydání první. Praha:
Národní muzeum ... ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, 2015. 3 svazky (966;
958; 959 stran). ISBN 978-80-7036-469-7.

PROTIVÍNSKÝ, Tomáš, HRUBEŠ, Milan a ČÁP, Petr.
Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech
integrace sociálně znevýhodněných osob: výzkumná zpráva. [Praha: Centrum občanského vzdělávání, 2015], ©2015. 90 stran. Dostupné také z: http://
www.obcanskevzdelavani.cz/download/759/zprava_sazba_L[dot]pdf.

Komenský nebyl žádný suchar, aneb, Dramatická
hra s dětmi v knihovně jako příspěvek k rozvoji dětského čtenářství / sestavila Jana Nejezchlebová. -1. vydání. -- Brno : Moravská zemská knihovna : Regionální výbor SKIP jižní Moravy, 2001. -- 66 stran,
4 nečíslované strany obrazové přílohy : ilustrace.
ISBN 80-7051-134-6.
vybrala Helena Ratajová
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Stalo se...
Jiří Stránský, politický vězeň, spisovatel a scenárista, mimo jiné autor seriálu Zdivočelá země, se stal
letošním laureátem Ceny Arnošta Lustiga. Udělována je za odvahu, statečnost a lidskost. Ocenění
založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci podpory odkazu spisovatele Arnošta Lustiga. V minulých letech ho obdrželi
biskup Václav Malý, moderátorka Kamila Moučková nebo novinář a účastník bojů druhé světové války Bedřich Utitz.
Zdroj: ČT24

Projekt „Knihy pro domovy důchodců /
domy s pečovatelskou péčí“
domovů důchodců/domů s pečovatelskou péčí. Při
minimálně 200 knihách na zařízení jde o obrovské
číslo.
Pomoc a podpora může mít několik podob a forem.
1/ peněžní dary
2/ darování knih všech žánrů v čistém a nepoškozeném stavu, ideálně s pevnou vazbou
3/ propagování a šíření informací o tomto projektu
na Facebooku i jinými cestami
Doba trvání projektu :
Od 22.4.2016 do 31.8.2016. Po tuto dobu je možno
zasílat peněžní příspěvky. Knihy je možno darovat
do 31.10.2016. Nejpozději do 31.12.2016 budou
distribuovány veškeré knihy příjemcům.

Cílem projektu je pomoc seniorům vytrženým ze
zázemí rodiny, kteří z rozličných důvodů musí žít
v domovech důchodců nebo domech s pečovatelskou péčí.
Pro starší generaci je čtení knih velmi oblíbená forma zábavy, poznávání nového a pomáhá jim zapomenout na jejich osamocení.
Náplní projektu je s pomocí donátorů zajistit distribuci antikvárních knih všech žánrů do ideálně
všech domovů důchodců a domů s pečovatelskou
péčí v rámci celé ČR.
K zajištění pomoci všem těmto zařízením bude potřeba několik desítek tisíc knih. V naší zemi je u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR evidováno 565

Zdroj: http://pavel-opl-projekt-knihy-p.netstranky.
cz/.

Řekli o knihách...
„Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše si mezi knihami vybírej přátele pro
celý život.“
Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. Cordóba, Španělsko – 65 Řím, Itálie) byl římský stoický filosof,
dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seneca.
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Inspirujte se...

Safe internet: vzdělávací pořady

Vyřazené knihy nemusí končit jen ve sběru :)

Národní centrum bezpečnějšího internetu nabízí
široké portfolio vzdělávacích programů pro děti,
rodiče a profesionály. Díky speciálně proškoleným
lektorům získáte aktuální informace o rizicích ve
světě online.
Lektoři NCBI
- profesionálové z oblasti psychologie, školství, práva, policejní prevence,
- externí specialisté z oblasti online bezpečnosti,
- odborníci ze státní, neziskové i soukromé sféry,
- experti, kteří problematiku opravdu řeší v praxi,
- lektoři primární prevence - odborníci pro práci
s dětmi a mládeží příslušnými výcviky.
Více na http://www.saferinternet.cz/vzdelavani/.

Roztomilé ježky vyfotila Berenika Haladová z Městské knihovny v Praze.

Zdroj: Konference Andersen.

Projekt Čtení pomáhá slaví

Fotografie ze vzdělávacích akcí

Projekt Čtení pomáhá slaví páté narozeniny. Děti
čtením knih poslaly více než 400 charitám téměř
40 miliónů korun. Zlepšily se také v testech ověřujících, jak si přečtené knihy pamatují a jak dokážou
texty interpretovat. Aktuálně je registrovaných asi
211 tisíc žáků, kteří přečetli takřka 800 tisíc knih.
Nejpopulárnější je sága o Harrym Potterovi, která
charitám přinesla více než devět miliónů korun.
Z českých knih nejvíce vydělalo Povídání o pejskovi a kočičce, téměř dva milióny korun. Nejpilnější
čtenářka přečetla za pět let 290 knih, tedy pět knih
měsíčně.
Zdroj: http://www.novinky.cz/veda-skoly/
401868-ctenim-knih-poslaly-deti-na-charitu-temer-40-milionu.html

1. Na návštěvě v Goethe Institutu v Praze
2. PC kurz v Městské knihovně Benešov
3. PC kurz v Knihovně Jana Drdy Příbram
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Dotace pro knihovny
IROP - Integrovaný regionální operační program,
vyhlášený pro roky 2014 – 2020, nabízí možnost
získání dotací také knihovnám.
Výzva "Rozvoj infrastruktury komunitních center"
by měla být vyhlášena v červnu. Bude se jednat
o soutěžní výzvu. Knihovny, které by měly zájem
zažádat o dotace na sociální inkluzi, by se do vyhlášení výzvy měly dobře seznámit obecně s problematikou sociální inkluze a komunitních center
z otevřených veřejných zdrojů.
Výzva "Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání". Knihovny, které se věnují
vzdělávací činnosti (bude nutné prokázat – např.
vzdělávací činností ve statutu knihovny), mohou
čerpat na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce
v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory). Výzva by měla
být vyhlášena v srpnu.
Výzva "Revitalizace vybraných památek II.". Jejím účelem je revitalizace příslušné památky a její
zpřístupnění. Budova knihovny musí být Národní kulturní památkou (NKP), nalézat se v oblasti
UNESCO, popř. musí být uvedena na tzv. Indikativním seznamu NKP, nebo na seznamu kandidá-

tů UNESCO. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/
Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek.
Výzva č. 25 – Knihovny je určena krajským knihovnám a jejím cílem je podpora projektů zaměřených
na zefektivnění ochrany a využívání knihovních
fondů a jejich zpřístupnění. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c25-Knihovny.
Výzva č. 26 – eGovernment I. Je zaměřena na podporu informačního systému v oblasti eCulture, tedy
zveřejňování digitálního kulturního dědictví. Žadatelem může být jakákoliv knihovna, která je organizační složkou státu, nebo je zřizována či zakládána
obcí nebo krajem. V rámci projektu není možné
financovat digitalizaci. http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I.
Knihovny mají v tomto programovém období unikátní možnost čerpat značné množství investičních
dotací. Tato příležitost se již v budoucnu pravděpodobně nebude nikdy opakovat, takže i přes poměrně přísné podmínky se rozhodně vyplatí pokusit se
o získání dotace.
Zdroj: Převzato z http://ikaros.cz/dotacni-prilezitosti-pro-knihovny-v-integrovanem-regionalnim
-operacnim-programu-2014-2020.

ROI – šťastné číslo pro knihovnu
v Olomouci (Ostružinová 362/3, Olomouc, učebna), 22. 11. v Severočeské vědecké knihovné v Ústí
nad Labem (Velká Hradební 45, Ústí nad Labem,
přednáškový sálek) a 23. 11. v Jihočeské vědecké
knihovně v Českých Budějovicích (Lidická 1, České
Budějovice, počítačová studovna), vždy od 10 do
16 hodin. Zájemci se mohou hlásit na roi.mlp.cz.
Účast je zdarma.
Zdroj: časopis Čtenář 4/2016

Městská knihovna v Praze uspořádala ve spolupráci s Univerzitou Pardubice loni na podzim odborné semináře a workshopy, které se věnovaly
problematice návratnosti investic v knihovnách
(ROI). V letošním roce je naplánován další seminář v pražské Městské knihovně 14. 10. a praktické
dílny se uskuteční 30. 5. v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě (Prokešovo nám. 1802/9,
Ostrava, učebna), 31. 5. ve Vědecké knihovně
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Kamarádka knihovna

Nejlepší knihy dětem - putovní výstava

Klub dětských knihoven SKIP vyhlašuje 6. ročník
soutěže o nejlepší knihovnu pro děti v ČR "Kamarádka knihovna". Přihlášky do soutěže je nutno zaslat do 15.6. 2016 na adresu SKIP, k rukám
B. Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1.
Veškeré informace a pokyny naleznete na webu
soutěže http://www.kamaradkaknihovna.cz/.

Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů nabízí možnost nainstalovat
v knihovně putovní výstavu ilustrací k novému ročníku katalogu Nejlepší knihy dětem http://www.
nejlepsiknihydetem.cz/. Jedná se o 10 ks panelů
formátů A1 na výšku, výběr velmi pěkných ilustrací
z kvalitních knih pro děti. Pokud byste měli o výstavu zájem, ozvěte se co nejdříve na adresu: jitka.
rehakova@mlp.cz. Kolegyně Řeháková konktakty
předá produkční festivalu Děti, čtete?, která zajišťuje putování výstavy po knihovnách, knihkupectvích
a školách.
Zdroj: Konference Andersen

Zdroj: Konference Knihovna

Výročí měsíce
Eduard Štorch
10. dubna 1878, Ostroměř u Hořic – 25. června
1956, Praha
Český pedagog, spisovatel a archeolog. Proslul
svými povídkami a romány situovanými nejčastěji
do období doby kamenné a doby bronzové. Jeho
nejznámější dílo nese název Lovci mamutů. Rovněž
byl významným představitelem reformního pedagogického hnutí 20. Let. Dětem zasvětil celý svůj
život a jeho 8 let trvající projekt Dětská farma na Libeňském ostrově byl, po prvotních trpkých zkušenostech se sociálně zanedbanou mládeží Mostecka
a pražských periférií, jeho životním úspěchem, kterým dokázal nejen sobě, že jeho myšlenky realizované v praxi byly správné a přínosné. V letošním
roce uplyne od jeho smrti 60 let.
Zdroj: http://www.wikipedia.org/.

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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