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ny dodnes. V roce 2002 rovněž padlo rozhodnutí
o rekonstrukci budovy bývalých kasáren pro účely knihovny. Dne 29.10.2002 byl zahájen provoz
knihovny v novém (stávajícím) sídle.
Podrobně si o bohaté historii berounské knihovny i
jejích současných aktivitách a moderních služnách
přečtěte na webových stránkách.

Dne 23.7.1896 vznikl spolek „Museum a veřejná
knihovna v Berouně“. Prvním knihovníkem byl pan
Vincenc Švagr. Půjčování knih bylo zahájeno v roce
1899. Dne 3.6.1900 byla založena městská veřejná
čítárna ve staré radnici.
Od padesátých let byla knihovna pod správou ONV,
plnila zároveň i okresní funkci. Vybudovala kvalitně
fungující střediskový systém v okrese, který byl zrušen v 90. letech 20. století.
V roce 2002 došlo na několik málo let k plnému
obnovení regionálních služeb pro knihovny okresu.

Zdroj: http://www.knihovnaberoun.cz/o-knihovne/

Zdroj: http://www.knihovnaberoun.cz/

Městská knihovna Beroun zve srdečně na
Den D + 120

Další akce berounské knihovny v září
Kurz šitého šperku - kurz korálkování pod vedením
Růženy Mikulové se uskuteční v pondělí 19. září
2016 od 16:00 hodin na pobočce knihovny na sídlišti.
Besedu s názvem Jak si pravým čajem a bylinami
vylepšit zdraví povede Ing. Zdeněk Nepustil. Bude
to ve čtvrtek 22. září 2016 od 17:30 hodin. Vstupné
30,- Kč, předprodej vstupenek ve studovně.
V pondělí 26. září 2016 od 17:30 hodin se uskuteční beseda s teologem Alexandrem Flekem. Má název Uprchlíci v Bibli. Vstup volný, rezervace míst ve
studovně.
Zdroj: http://www.knihovnaberoun.cz/

V sobotu 17. září 2016 od 13 hodin vyvrcholí oslavy 120. výročí založení knihovny v Berouně. Motto
slavnostního dne: „Víc než knihovna“.
Po celý den budou v knihovně probíhat přednášky
i hudební vystoupení. A chybět nebudou samozřejmě knihy. Co všechno je připraveno? Beseda pro
děti s Danielou Krolupperovou, autorské čtení Jiřího Hájíčka, vyhlášení výsledků soutěže Knihovna
mých snů, hudební vystoupení, dobrá káva a zákusky, prodej knih, výtvarné dílny pro děti, zkrátka
zábava pro celou rodinu.
Podrobněji o akci na http://www.knihovnaberoun.
cz/vyroci-120-let/den-d/
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Knihovnický happening 2016 ve Vsetíně

Tabook

Jste skvělí knihovníci, tanečníci, zpěváci, recitátoři,
herci, kouzelníci, komici či vynikáte v jakékoli jiné
oblasti? Nepokazíte žádnou legraci? Jste v knihovně dobrý tým? Každá česká knihovna skrývá talent,
pojďme ho společně objevit!
Chcete-li se setkat se svými kolegyněmi a kolegy
i se vsetínskou veřejností a prověřit svůj talent,
přihlaste se do talentové show a přijeďte v pátek
30.9.2016, nejpozději ve 13.00 hodin do Vsetína
(Dolní náměstí 1356). Součástí programu bude také
koncert kapely Dareband a unikátní videomappingová show, ve které ožijí knižní hrdinové.

Ve dnech 28. 9. - 1. 10. 2016 se v Táboře opět uskuteční festival malých knižních nakladatelů Tabook.
V rámci festivalu proběhne také seminář kreativního čtení, určený učitelům a knihovníkům, ale i
dalším zájemcům o tvořivou a přemýšlivou práci
s knihami pro dětské čtenáře. Pozornost bude
zaměřena na novější tituly, které výrazným způsobem pozměňují tradiční podoby komunikace
s dětským čtenářem a zaměřují se na rozvíjení jeho
individuality.
Letošním garantem programu je Moravská zemská
knihovna a mezi lektory bude např. i Ondřej Hausenblas, lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo spisovatelka Marka Míková,
která byla za své knihy opakovaně nominována na
cenu Magnesia Litera.

Zdroj: bulletin SKIP

Zdroj: http://www.tabook.cz/

Důležité informace o knihovně nesmí chybět na webových stránkách
Všichni známe dokument Standard pro dobrou
knihovnu - http://ipk.nkp.cz/docs/Standard_pro_
dobrou_knihovnu.pdf. V něm se v článku 9 (bod
2) uvádí: „Webová prezentace knihovny musí zahrnovat alespoň tyto údaje: název a sídlo knihovny,
kontaktní údaje, název zřizovatele (provozovatele),
stručnou charakteristiku knihovny, výčet oddělení
(existují-li), provozní dobu, knihovní řád, přehled
nabízených služeb, poplatky. Základním doporučeným údajem je odkaz na Souborný katalog ČR, další
spolupracující knihovny a na centrální služby, např.
Ptejte se knihovny.“
Možná je škoda, že v tomto výčtu není uvedeno
rovněž jméno knihovníka. (Asi bychom mohli vést
dlouhou diskuzi o tom, proč jméno zveřejnit a proč
naopak ne.) Domnívám se však, že je to pro uživatele důležitá informace.
Při prohlížení webových stránek základních knihoven v našem kraji zjistíme, že asi třetina profesionálních (!) knihoven nemá na webu jméno knihovnice či knihovníka uvedené. Osobně se domnívám,
že je to chyba. Osoba zodpovědná za chod knihovny by měla být vždy uvedena spolu s telefonickým
a e-mailovým kontaktem.

Zvykli jsme si uvádět přesnou adresu a telefonní číslo (s jistým váháním i to mobilní), e-mailová adresa nám také nedělá problém. Tak proč
stále odmítáme zveřejnit také své jméno? Nebo
snad zapomínáme na to, že za vším stojí jedinec?
V případě knihovny to většinou bývá zkušený odborník, často s mnohaletou praxí, který je v knihoně na svém místě. Proto prosím nebuďme zbytečně
skromní či stydliví. Uvádějme jména konkrétních
knihovníků. Ať především ti potenciální čtenáři
vědí, s kým budou hovořit, vymačkají-li na svém
mobilu číslo do místní knihovny.
U větších profesionálních knihoven je dobré uvádět jména a kontakty na všechny zaměstnance,
kteří v dané knihovně pracují.
Snad můžeme být i trochu hrdí na to, že jsme knihovníci a že pracujeme právě v té naší knihovně.
Buďme zároveň také profesionální. Nikoli podle
počtu hodin pro veřejnost, ale podle své odbornosti. A chovejme se profesionálně a přiznejme i na
webové stránce knihovny svou osobní příslusnost
ke knihovnické komunitě.
Eva Šenfeldová, KKC Kladno
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Polabský knižní veletrh 2016

9. - 11. září 2016 na Výstavišti Lysá nad Labem
Třináctý ročník Polabského knižního veletrhu se
bude konat na výstavišti v Lysé nad Labem o prvním zářijovém víkendu, od pátku 9. do neděle
11. září, ve výstavní hale A2. Otevřeno bude každý
den od 9:00 do 17:00 hodin.
Na letošním Polabském knižním veletrhu se návštěvníkům představí hlavně nakladatelé, knihkupci a knižní distributoři, prodejci DVD, CD a audioknih, tiskárny. V jejich expozicích si návštěvníci
mohou prohlédnout a koupit knižní novinky, výběr
z titulů oceněných v soutěži Magnesia Litera či nominovaných na ocenění Nejkrásnější české knihy
roku 2015, a také knihy z nakladatelských soutěží. Vystavovatelé na Polabském knižním veletrhu
zpravidla prodávají s výraznými veletržními slevami, takže knižní výstava je i dobrá příležitost v předstihu nakoupit knižní dárky na Vánoce.
Expozice vystavovatelů doplňuje bohatý doprovodný program, besedy, autogramiády, veřejná
čtení, nakladatelské soutěže, literární soutěž pro
veřejnost, výstavky. Každoročně věnujeme některé
významné literární a kulturní osobnosti Cenu Polabského knižního veletrhu za celoživotní zásluhy
o českou literaturu a bude tomu tak i letos.

Současně probíhající výstavy:
Domov a teplo 2016 - Výstava bytového vybavení,
nábytku a vytápění.
Jiřinkové slavnosti - „Výstaviště Lysá nad Labem se
rozzáří pestrými barvami jiřin a gladiolů. Dýchne na
Vás atmosféra dávných časů, kdy se ještě pořádaly
jiřinkové bály a jiřiny se staly symbolem národního
obrození.“
Festival umění 2016 - Výstava umění na výstavišti
v Lysé nad Labem letos poprvé.
Sklo, keramika, porcelán - 1. výstava historie českého skla, porcelánu a keramiky.
Zdroj: http://www.vll.cz/kalendar-vystav

Zdroj: http://www.vll.cz/veletrh-238

Městská knihovna Rakovník má webový
modul pro seniory
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Ze standardní webové stránky knihovny http://
www.knihovna-rakovnik.cz/ se zájemce jediným
kliknutím dostane do jednoduché navigace s doplňujícími ikonami, kde si může zvětšit písmo až na
200% původního. Odsud se pak dostane na aktuální informace, kontakty, fotogalerii a historii knihovny. Prakticky všechny informace a články si může
nechat předčítat.
Městská knihovna v Rakovníku tak výborně splňuje
další kritérium Handicap Friendly knihovny.
-eš-
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Vybrali jsme z novinek fondu
Knihovny knihovnické literatury NK ČR
Klementinské
pověsti
/ Eva Novotná. -- 2. vydání. -- Praha : Národní
knihovna České Republiky, 2015. -- 19 stran :
ilustrace, portréty
ISBN 978-80-7050-651-6

9/2016

Velká kniha o Národním muzeu / Karel Sklenář,
Lubomír Sršeň, Michal Stehlík, Dagmar Štefancová, Pavel Douša, Ivan Malý, Milena Secká, Kateřina Nová, Kateřina Viktorová, Ludmila Fiedlerová,
Hanuš Jordan, Dana Stehlíková, Jan Pohunek, Věra
Šustíková, Jana Vojtěšková, Pavel Onderka, Jaroslav Richter. -- Vydání první. -- Praha : Národní
muzeum, 2016. -- 293 stran : ilustrace (převážně
barevné), portréty, faksimile
ISBN 978-80-7036-476-5

Karel Emanuel Macan : hold muži, který nevidomé
učil poznávat svět / František Cinger & kolektiv. -Vydání první. -- Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana, [2008], ©2008. -- 164 stran,
24 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace,
portréty, noty, faksimile
ISBN 978-80-7061-672-7
Za hranice digitální propasti : nerovnost v informační společnosti / Petr Lupač. -- Vydání první.
-- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015.
-- 260 stran : ilustrace. -- (Studie ; 119. svazek)
ISBN 978-80-7419-231-9

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : reflexe komunitární regulace a vybrané
aplikační problémy / Jan Kříž a kolektiv. -- Praha :
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015.
-- 88 stran
ISBN 978-80-87975-41-1

Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000 /
Blanka Stehlíková. -- 1. vydání. -- Písek : Sladovna
Písek, [2010], ©2010. -- 114 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile
ISBN 978-80-254-8249-0

Sdružení knihoven České republiky v roce 2015. -V Praze : Sdružení knihoven ČR, 2016. -- 195 stran :
barevné ilustrace
ISBN 978-80-86249-78-0

Stopa míří do Čech : tajemství Voynichova rukopisu / Karel Dudek.
-- Vydání první. -- Beroun : Machart, 2015.
-- 143 stran : ilustrace
(převážně
barevné),
1 mapa, portréty, faksimile. -- (Mea culpa ; 2.
svazek)
ISBN 978-80-87938-19-5
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Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn
Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. -3. vydání. -- Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2015. -- 11 stran : barevné ilustrace
ISBN 978-80-7050-652-3
Zdroj: http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/
knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm
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Bezpečnost v online prostředí
Spolek Biblio Karlovy Vary v partnerské spolupráci
s Krajskou knihovnou Karlovy Vary vydal informační brožuru s názvem „Bezpečnost v online prostředí“. Jejími autory jsou R. Kohout - specialista na
kybernetickou kriminalitu (pracuje u Policie ČR) a
klinický psycholog Mgr. Radek Karchňák.
Brožura obsahuje základní informace o tom, jak
bezpečně užívat počítač připojený na internet, jak
vytvořit bezpečné heslo, popisuje další obecná nebezpečí, která na internetu hrozí. Radí, jak se bezpečně pohybovat na sociálních sítích a popisuje
kyberšikanu a její psychické dopady na oběť.
Brožura je ke stažení na stránkách Krajské knihovny
Karlovy Vary - hlavní strana vpravo: http://www.
knihovnakv.cz/.
Tento informační materiál je vhodný především
pro dospělé a starší děti.

Zářijové akce v Městské knihovně Lysá nad
Labem
Zájemci z Lysé nad Labem a okolí mohou přijít na
přednášku z cyklu Univerzity volného času. Přednášet bude PhDr. Luboš Antonín, přednáška nese
název Knihovna MUDr. Františka Tichého. Je věnována významné lyské osobnosti 1. pol 20. století.
Konat se bude v úterý 13. září 2016 od 18 hodin.
Další akce se uskuteční ve středu 7. září a 21. září
2016 od 16:30 hodin. Jedná se o Kurzy drátování,
které lektoruje paní Jana Procházková.
Kde mám doma skryté peníze? Najdu je? Jak na peníze pohlížet a tvořit rezervy. Přijďte se inspirovat
na přednášku lektorky Ivety Šťastné. Akce s názvem
Peníze se uskuteční v úterý 20. září 2016 od 17 hodin.
Zdroj: http://www.knihovnalysa.cz/

Zdroj: e-konference Knihovna

Výstava v Městské knihovně Čáslav
„Až do konce září bude zdobit vestibul knihovny
výstava fotografií Davida Foltýna. Prohlédnout si je
u nás můžete v běžnou otevírací dobu knihovny.“
Takto zve Městská knihovna Čáslav návštěvníky a
občany města na výstavu s názvem Florida - Mořský svět.
Zdroj: https://www.facebook.com/knihovnacaslav/

Nové webové stránky Knihovny
města Mladá Boleslav
I vy si můžete prohlédnout nové
webové stránky mladoboleslavské
knihovny. Informace najdete rychle
a jednoduše. Jak velí dnešní trend,
stránky jsou přehledné a mají moderní, spíše minimalistický vzhled. Adresa stránek: http://www.kmmb.cz/
nove/.
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Komiksová soutěž: Henryk v bublinách
Autorské odměny pro nejlepší práce:
1. místo: 15.000 Kč,
2. místo: 10.000 Kč,
3. místo: 5.000 Kč,
4. – 6. místo: Čestné uznání a věcné dary.
Pořadí určí porota složená z českých odborníků a
zástupců Polského institutu v Praze.
Vítězné a vybrané přihlášené práce budou vystaveny a publikovány v doprovodném katalogu.
Přihlášení do soutěže a podrobná pravidla včetně
navrhované ukázky: program.praga@instytutpolski.org.
Zdroj: http://www.polskyinstitut.cz/

Polský institut v Praze vyhlásil otevřenou soutěž na
komiks inspirovaný dílem nebo osobností Henryka
Sienkiewicze.
Termín odevzdání prací: 30. září 2016.
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy: listopad
2016.
Zadání: 2-4 strany volnou technikou v českém jazyce.
Téma: komiks přímo související s životem či dílem
Henryka Sienkiewicze / volný autorský výběr nebo
možnost využít vyhlašovatelem navrhovanou ukázku.

Nový certifikát za úspěšné zdolání kolínské
vodárny
Městské informační centrum Kolín s radostí oznamuje, že po vzoru významných světových památek
(např. Památník Velkého požáru Londýna) má nyní
k dispozici vlastní unikátní certifikáty, kterými budou za výstup na vyhlídku odměňováni návštěvníci
vodárenské věže v Kolíně.
Certifikát, který je k dispozici v české a anglické
verzi, byl poprvé rozdáván poslední červencový víkend, tedy od soboty 30. 7. 2016.
Každému, kdo certifikát obdrží, bude vystaven na
jeho jméno i s datem výstupu na věž - mimo případné suvenýry si tak návštěvníci v certifikátu odnesou
i osobní upomínku na tuto kolínskou rozhlednu,
jenž zároveň shrnuje i historii tohoto památkového
objektu.
Za realizací návrhu tohoto certifikátu stojí Tomáš
Koleszár - pracovník Městské knihovny Kolín a
správce kolínské synagogy, samotný nápad pochází
z hlavy ředitele knihovny Mgr. Pavla Kárníka. Vysázen byl technickým fontem (vodárna jako technická
památka), zapracován byl jeden z původních výkresů vodárny stejně jako její aktuální grafika. To vše
v decentním provedení a praktickém rozměru, pod
záštitou starosty města Mgr. Bc. Víta Rakušana.

Přijďte vyhlídku na kolínské vodárně navštívit i Vy!
Pro aktuální informace a texty ke zveřejnění sledujte web MěK Kolín: http://www.knihovnakolin.cz/
co-se-chysta.
Tomáš Koleszár
Oddělení zpracování fondu a katalogizace MěK
Kolín
Správce kolínské synagogy
koleszar@knihovnakolin.cz
Zdroj: informační e-mail
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Týden knihoven 2016
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již
20. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní
motto zní BRAŇTE KNIHU! Logo TK si můžete stáhnout z http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/
loga-ke-stazeni. Plakát, který k akci vydal SKIP, je ke
stažení na http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/propagacni-materialy.
Zaregistrujte prosím své akce k Týdnu knihoven
2016 nejpozději do 20. září na http://www.skipcr.
cz/akce-a-projekty/formulare/dotaznik-k-ucasti-knihovny-v-tydnu-knihoven-2016.
Srdečně vás všechny zveme na knihovnický happening do Vsetína, který se letos uskuteční 30. září a
hlavním organizátorem akce je Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

Genealogie. Hledáme své předky

„Městská knihovna Nymburk od podzimu opět
nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku
tentokrát s názvem Genealogie. Formou promítání
předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže
s tématem a šest semestrů společného setkávání
a e-learnningového studia završit slavnostní promocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní.
Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč.“
Zdroj: http://www.knihovna-nbk.cz/

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti
ECSM - https://cybersecuritymonth.eu/ je informační kampaň o kybernetické bezpečnosti zaměřená na občany. Cílem je vyvolat změnu ve vnímání
kybernetických hrozeb udílením vyšší pozornosti
bezpečnosti dat a informací, vzdělávání a sdílení
osvědčených postupů.
Koordinátorem ECSM v České republice je Národní centrum bezpečnějšího internetu http://www.
ncbi.cz/ – letos v partnerské spolupráci se sdružením CZ NIC. Kampaň zahájí Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti v pondělí 3.10.2016 v Evropském
domě v Praze, který bude spojen s tiskovou konferencí a ukončí odborná konference Online bezpečnost prakticky, která proběhne v úterý 8.11.2016
na Magistrátě Hlavního města Prahy. V rámci kampaně proběhne řada doprovodných akcí – odborné
semináře na Policejní akademii v Praze a na Univerzitě Obrany v Brně, znalostní kvíz o ceny pro
veřejnost, mediální aktivity zaměřené na aktuality
z oblasti kybernetické bezpečnosti apod.
Součástí kampaně jsou také akce s mezinárodním
přesahem, pořádané v České republice v měsíci
říjnu – konference a doprovodná výstava Future
Forces, konference IDG CyberSecurity 2016, mezinárodní konference projektu Mapping a také evropská kampaň CodeWeek na podporu programování mezi dětmi a mládeží.
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Letošní kampaň ECSM se zaměří na čtyři témata ve
čtyřech týdnech měsíce října:
1. Bezpečnost v bankovnictví – pod záštitou Evropské bankovní asociace (3. - 7.10.2016),
2. Kybernetická bezpečnost (10. - 14.10.),
3. Vzdělávání pro kybernetickou bezpečnost – souběžně s kampaní CodeWeek (17. - 21.10.),
4. Mobilní malware – pod záštitou Europolu
a ENISA (24. - 28.10.).
Kampaň bude široce medializována díky spolupráci s odbornými a mediálními partnery a propagaci
odborných konferencí, seminářů a akcí pořádaných
v rámci kampaně ECSM v období září – listopad
2016.
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.,
Knihovnický institut, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
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Městská knihovna Kolín v září
Dne 29. 9. pořádáme na dětském oddělení v Husově ulici od 13 do 16 hodin pohodové odpoledne na
téma Hry a zábava - dříve a dnes. Plánujeme společné odpoledne pro seniory a děti, každý si může
přinést svoji oblíbenou hru, senioři se mohou pochlubit rukodělnými pracemi, děti najít vhodnou
hru pro seniory na mobilu nebo počítači.
Dne 30. 9. Vás zveme na procházku s knihovnicí a
historičkou Miroslavou Jouzovou Proti proudu času
- začínáme v 9:30 hodin před budovu MěK Kolín
v Husově ulici, ukončení plánujeme kolem 11:30
hodin v synagoze.

Od 1. 9. platí na všech odděleních opět běžná výpůjční doba.
7. 9. proběhne slavnostní zahájení prvního a druhého běhu Univerzity volného času od 15 a 16 hodin na městské radnici.
15. 9. zveme všechny zájemce na kurz tvůrčího
psaní, který povede Pavel Jonák, kurz se bude
konat od 16 hodin v přednáškovém sále Městské
knihovny Kolín.
16. 9. pořádáme další společné putování - tentokráte na Nový židovský hřbitov - sraz opět v 9:30
hodin na pobočce MěK Kolín v Benešově ulici.
V rámci Dnů seniorů v Kolíně Vás i MěK Kolín zve na
dvě své akce:

Těšíme se na své stálé, občasné i nové čtenáře :)
Mgr. Libuše Vodičková, MěK Kolín

Miniknihovny v kolínské nemocnici

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
PŘIPRAVUJE NA ZÁŘÍ

Již delší dobu Městská knihovna Kolín uvažuje
o zřízení tzv. miniknihoven, známých také jako
knihobudky. V tuto chvíli probíhá fáze vytipovávání
přesných míst, kde budou miniknihovny umístěny,
získávání povolení a další potřebné náležitosti.
S Oblastní nemocnicí Kolín domluvili uvedení do
provozu prvních z nich. Prozatím budou v nemocnici umístěny tři – na dětském oddělení, na interně
a nad recepcí.
V těchto knihovničkách najdou návštěvníci nemocnice knihy, které jim mohou zkrátit čekání na
ošetření nebo zpestřit chvíle při delším pobytu
v nemocnici. Jsou označeny samolepkou s logem
knihovny a nápisem Prohlížej, sdílej, ochraňuj. Kdokoliv si může takto označenou knihu vypůjčit a číst
ji – pokud ji nestihne přečíst, může si knihu odnést
i domů. Tato služba je bezplatná.

6. BAZAR UČEBNIC - 1. září zahajujeme prodej
učebnic přijatých do bazaru v prázdninových měsících. Bazar bude probíhat v provozních hodinách
studovny do pátku 16. září.
V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ - Pracovnice knihovny opět pomohou při realizaci celonárodní
sbírky, která je součástí dlouhodobého projektu SVĚTLUŠKA, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.
Sbírka bude zahájena 12. září, ukončena bude
30. září.
SETKÁNÍ S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU - 22. září
od 17:00 hodin - „Oldřich z Chlumu, historický román a skutečnost“ - Pro příznivce historie připravujeme setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou, který má na kontě již okolo
sedmdesáti knižních titulů. Jako poslední vyšel
čtvrtý díl rozsáhlého historického románu Husitská
epopej. Původně ho ale proslavily především středověké kriminálky s hlavním hrdinou Oldřichem
z Chlumu. Autorův první román o Oldřichovi
z Chlumu vyšel v roce 2002. Nenechte si ujít vyprávění, kterým se prolínají nejen odborné informace
z dějin, ale i zábavné historky ze života.

Zdroj: Newsletter MěK Kolín

Šárka Pánková,
Městská knihovna Kralupy n. Vltavou
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Pokojíček v líbeznické knihovně
Malování, tapetování, nábytek a konečné doladění interiéru. Povedlo se. Oddechla jsem si, až když
se děti nahrnuly dovnitř a nadšeně zkoušely sedět
všude, kde se dalo... Jsem ráda, že se knihovna dětem líbí a že je baví v ní být, číst, kreslit, povídat si...
Dětský čtenář by měl mít absolutní pocit pohody
a klidu při čtení. Pak zjistí, že je příjemné nechat
se unášet v knihách do dálek a dobrodružství.
A nově uspořádaná dětská knihovna by k této pohodě měla přispět.
Projekt Útulný pokojíček v líbeznické knihovně, byl
realizován s finančním přispěním Středočeského
kraje.

Na začátku bylo ocenění komisí Vesnice roku pro
naši knihovnu (2015) a s ním i finanční grant.
Nabízela se nerudovsky otřepaná otázka: "Kam
s ním?" Na celou knihovnu částka nebyla, ale na
její část ano.
Oddělení pro děti v knihovně mělo své standardní
vybavení. Najednou se nápad vynořil jako z mlhy.
Co uspořádat a vymyslet knihovnu pro děti, jako
něco příjemného? Doupě, skrýš, útulný pokojíček...
Ku pomoci jsem požádala svou kamarádku Soňu
Bosákovou, která nápady a vytváření hezkých věcí
sype z rukávu jako nic.
A tak jsme se scházely, vymýšlely, počítaly, měřily
(to spíš Soňa), zavrhovaly určité varianty abychom
se k nim posléze zase vrátily... Zkrátka tvůrčí duch
nás obě posedl dokonale. Pak nastala hodina H.

Alexandra Dančová, Obecní knihovna Líbeznice

Turné Karla Hvížďaly
Spisovatel a publicista Karel Hvížďala, autor legendárního Dálkového výslechu, se vydává na turné po
České republice. Nakladatelství Mladá fronta nabízí
zprostředkování besedy, přednášky či akce. V poslední době mu vyšla kniha Evropa, Rusko, teroristé
a běženci, které se také může beseda týkat. V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Magdalénu (Potměšilovou) Deiml, vedoucí marketingu a PR divize Knihy.
Mobil: +420-724 721 336, tel.: +420-225 276 466,
e-mail: potmesilova@mf.cz.

Knihovnický kalendář 2016
30.9. Knihovnický happening ve Vsetíně
30.9. Vyhlášení dotačních programů MK ČR
3. – 9.10. Týden knihoven
13.10. Akviziční seminář v Havlíčkově Brodě
26.11. Den pro dětskou knihu
10.12. Odevzdání projektů na dotační programy
............MK ČR
-hr-

Zdroj: e-konference Knihovna

=9=

MEZI NÁMI

BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

9/2016

Výročí měsíce
Roald Dahl
(13. září 1916, Cardiff, Wales — 23. listopad 1990,
Buckinghamshire)
Britský romanopisec, povídkář a scenárista narozený ve Walesu norským rodičům, který se stal jedním z nejprodávanějších autorů na světě. Psal osobité pohádky i povídky pro dospělé. Jeho dětství
je námětem autobiografické knihy Boy: Tales of
Childhood (česky Kluk. Příběhy z dětství). Od jeho
narození letos uplyne 100 let.
Zdroj: www.wikipedia.org

Výročí měsíce připravuje Helena Ratajová.

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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