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Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01 

www.svkkl.cz, library@svkkl.cz, 312 813 111 

Den pro dětskou knihu v knihovnách Středočeského kraje 

Letošní první číslo bulletinu pro středočeské knihovníky je téměř celé 

věnované zprávám o průběhu Dne pro dětskou knihu. Celkem 23 knihoven 

z kraje bylo do akce přihlášených - viz http://www.dendetskeknihy.cz/. 

Letošní Den připadl na 26.11.2011 (sobota před první adventní nedělí) a 

stal se skutečnou součástí oslav dětského čtenářství. Kniha je pro děti 

stále velmi důležitá, rozvíjí jejich fantazii, jejich osobnost. Přesvědčte se 

z následujících příspěvků o tom, jakou důležitost tomuto dni připsali 

knihovníci. 

 
 

Městská knihovna Beroun se již potřetí zapojila … 

… do celostátní akce Den pro dětskou knihu. V sobotu 26.11.2011 

bylo mimořádně otevřeno oddělení pro děti, kde od 8,30 do 11,00 

hodin s dětmi pobývali Ferda mravenec a Beruška. S dětmi si 

malovali, hráli pexeso, povídali o knížkách, hráli hry. Akce se 

zúčastnilo na 20 dětí + jejich rodiče. Protože byly výrazné věkové 

rozdíly mezi dětmi, nehrála se žádná společná hra, ale snažili jsme 

se o zabavení dětí odpovídajícímu jejich věku.  

Fotografie v příloze a v odkazu 

http://knihovnaberoun.rajce.idnes.cz/Den_detske_knihy_2011/ 

 Mgr. Lada Schovánková, MěK Beroun 
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26. listopadu 2011 dopoledne bylo v Knihovně na Masarykově 

náměstí opravdu rušno. Na své si přišly nejen děti, ale i 

dospělí. Sobotní dopoledne velice příjemně rozezněl dětský 

pěvecký sbor I. ZŠ Háje. Ve vstupních prostorách knihovny, 

která byla již vánočně ozdobena, byl návštěvníkům nabízen 

široký výběr nejen dětských knih, ale i knih pro dospělé a to 

za velmi příjemné ceny. Všechna oddělení knihovny byla 

otevřena a ve všech čekaly na děti i dospělé zajímavé hry a 

soutěže. Asi nejzajímavější pro všechny bylo vyhledat podle 

připraveného plánku pohádkové postavy, které byly 

„poschovávány“ ve všech odděleních. Odměnou za splnění 

úkolu byly pro děti připraveny dárkové balíčky.  

 

Městská knihovna Kolín a Den pro dětskou knihu 

Téměř dvě stovky dětí navštívily i se svými rodiči v sobotu 26. 11. 

2011 naši knihovnu. U vchodu jim pirát předal soutěžní kartu a jejich 

úkolem bylo na sedmi stanovištích splnit úkol, vybarvit si část 

obrázku a získat jedno písmenko do hesla. Komu se podařilo vybarvit 

celý obrázek a správně poskládat heslo, mohl si u vodníků 

vyzvednout odměnu.  

Na děti čekala odvážná procházka sklepem, kde u pirátů hádaly 

koření, střílely z bambitky a setkaly se s živými papoušky.  

Dokončení na následující straně. 

Oslavy dětského čtenářství, neboli, Den pro dětskou knihu, který pořádala Knihovna V. Štecha 

Slaný, se bezpochyby vydařily.  

 

Kdo chtěl, mohl si dále začít vyrábět své vlastní přáníčko, a to 

buď vystřihováním, lepením nebo malováním. Zapojovaly se 

děti všech věkových kategorií, některým trošičku pomáhali 

rodiče, jiným paní knihovnice. V deset hodin bylo 

v přednáškové místnosti připraveno loutkové divadlo Kejklíř 

s pohádkou Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Pohádka byla 

zároveň vzpomínkou na Karla Jaromíra Erbena, od jehož úmrtí 

uběhlo již 141 let. Po skončení pohádky se děti i s rodiči 

vrátily opět do prostor dětského oddělení, kde pokračovaly ve 

výrobě přáníček a papírových řetězů. Někdo si přáníčka 

odnášel domů, jiní je zavěsili na připravený vánoční 

stromeček. Někteří zkoušeli hrát i připravené pexeso a nebo 

sestavit obří puzzle, které bylo připraveno v oddělení pro 

dospělé.  

   

 

Před polednem se strhla v átriu knihovny bitva papírovými koulemi mezi „Vařečkami a Hrnci“ po vzoru pohádky Kubula a 

Kuba Kubikula od V. Vančury. Do bitvy se zapojili i rodiče, obzvlášť někteří tatínkové, a společně s dětmi a knihovnicemi 

vytvořili opravdu velkolepou „koulovačku“. Po bitvě byla pro všechny zúčastněné připravena sladká odměna, v podobě 

domácího moučníku.  

Děti i dospělí odcházeli z knihovny viditelně spokojeni a zcela jistě plni příjemných zážitků stejně tak jako my, knihovnice. 

Mnozí z návštěvníků si navíc odnášeli domů i zakoupené knihy, protože pěkná kniha, coby dárek, by neměla chybět pod 

žádným vánočním stromečkem.  

Kateřina Mrvová Krejčová, Knihovna Václava Štecha Slaný                  
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Den pro dětskou knihu – Městská knihovna Kutná 

Hora 

26. 11. 2011 v knihovně v Kutné Hoře proběhl DEN PRO DĚTSKOU 

KNIHU.  Pro malé čtenáře bylo připraveno dopoledne inspirované 

knihou Vánoce Josefa Lady.  Čtenáře uvítala vánočně vyzdobená 

knihovna a tóny koled. Děti vyráběly papírové vločky, které zdobí okna 

dětského oddělení, dále papírové hvězdy, ozdobičky a řetěz na vánoční 

stromek, vyráběli jsme také staročeský polas, předčítali vánoční 

pohádky. Novinkou byla i burza knih, kdy si děti mohly vyměnit knihy 

mezi sebou. Popovídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích. Děti 

malovaly na interaktivní tabuli a hrály si. Zároveň rodiče mohli zakoupit 

knihu jako vánoční dárek pro své ratolesti. Bylo to příjemně strávené 

dopoledne, plné smíchu a pohody. 

Bc. Zdenka Rytinová, MěK Kutná Hora 

 

V půl dvanácté předali starosta města Mgr. et Bc. Vít Rakušan a zástupkyně 

kraje Mgr. Klára Zubíková ceny dětským vítězům výtvarné soutěže „Vodní svět 

v knihovně“. V letošním roce nám přišlo do soutěže téměř dvojnásobné 

množství obrázků – přes 400.  

Děkujeme všem sponzorům za krásné dárky. V letošním roce se k tradičním 

dodavatelům knih a nakladatelům (Euromedia, Fragment, Egmont, Robimaus, 

knihy Beta-Dobrovský) přidaly i kolínské firmy – Vodní svět (akvapark), 

Řepařská drážka a výletní loď Kolinea. Volné vstupenky i krásné knihy a 

časopisy udělaly radost všem účastníkům i vítězům. 

Těšíme se naviděnou příští rok na dalším Dni pro dětskou knihu nebo i dříve na 

některé z našich akcí – podívejte se na www.knihovnakolin.cz. 

Mgr. Libuše Vodičková, MěK Kolín 

S vodníkem si vyráběly záložku s motivem ryb, u pradlen 

zkoušely prát na valše, u rybářů poznávaly ryby našich vod 

a u vodáků si skládaly svoji lodičku.  Kromě toho na ně na 

palubě lodi ANVOHINK čekaly poznávací otázky týkající se 

všeho, co souvisí s vodou.  

Na dvou místech měly možnost děti využít naše herničky, 

kde si mohly chytit na udici vlastní rybu, hodit kroužek na 

některé z chapadel chobotnice, poskládat si puzzle, kostky 

nebo si zahrát karty a další hry. 

Pro všechny bylo tradičně připraveno občerstvení, které 

napekly pracovnice knihovny. Rodiče si mohli zakoupit se 

slevou knihy z nakladatelství Albatros. 

 

 

http://www.knihovnakolin.cz/
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Den pro dětskou knihu - Obecní knihovna Srbsko 
(471 obyvatel, okres Beroun) 

Většina aktivit naší malé knihovny se týká dětí. Pořádám pro ně nejméně 

čtyřikrát ročně knižní kvízové odpoledne ve spolupráci s místní základní 

školou, kde se vyučuje od  1. po 3. třídu.  

Letošní Den pro dětskou knihu jsem spojila se zahájením adventního času a 

připravila pro děti čtení vánočních příběhů a lidové poezie, mikulášskou 

vědomostní literární soutěž, a také jsem si poslechla  vyprávění  o tradičních 

českých vánočních zvycích v rodinách mých malých začínajících čtenářů. 

Hezké odpoledne nás, myslím, inspirovalo navzájem. 

Další velmi zajímavou novinkou v naší knihovně je projekt, kdy mají srbečtí  

starší žáci a studenti možnost napsat příspěvek do obecní kroniky na téma: 

Srbsko, moje bydliště. V knihovně je možno vypůjčit si kopie kronik  

z minulých let a byl to právě čtenářský zájem o historii naší obce, který mě 

přivedl na myšlenku dát mládeži prostor k samostatnému kladnému či 

kritickému vyjádření k její současnosti. 

Stanislava Vacková, Obecní knihovna Srbsko 

 

 

     Den pro dětskou knihu v Městské knihovně Kutná Hora   

Městská knihovna Dobříš - Dědeček a lichožrouti na Dobříši 
 

V sobotu 26. listopadu u příležitosti Dne pro dětskou 

knihu přijeli do Městské knihovny Dobříš vzácní 

hosté: spisovatel Pavel Šrut, autor populární dětské 

knihy „Lichožrouti“ a výtvarnice a režisérka Galina 

Miklínová, která knihu ilustrovala. Součástí kulturně-

zábavního večera, který se konal v nově 

vybudovaném oddělení pro děti, byla beseda  

s autory knihy i dalšími hosty včetně starosty města, 

vernisáž putovní výstavy fotografií z indické oblasti 

Ladak, vyhlášení celostátní literárně-výtvarné dětské 

soutěže ke 100. výročí narození Jiřího Trnky  

(s velkorysými finančními cenami!), výtvarná dílna 

pod vedením G. Miklínové a další bohatý program.  

Dokončení na následující straně. 
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Moderátorem večera byl básník a písničkář Jiří Dědeček, který také přečetl pár ze svých básní pro děti i dospělé a závěr 

programu ještě zpříjemnil jeho koncert – tentokrát z repertoáru pro dospělé. 

Přesto, že ve stejný den se na Dobříši a v okolí konalo několik zajímavých akcí, nové dětské oddělení vpravdě praskalo ve 

švech: programu „Den pro dětskou knihovnu“ se zúčastnilo zhruba 150 dětí i dospělých! K dobré pohodě též přispělo 

vystoupení dětského sboru Ptáčata ze 2. ZŠ Dobříš i domácí občerstvení. Jako vzpomínku na pěkný večer si děti odnášely 

domů nejen vlastnoručně vyrobeného lichožrouta a krásné lichožroutí pohlednice a samolepky jako dáreček od  

G. Miklínové, ale ještě i drobný dárek od dobříšské knihovny – knihovna se opravdu snažila, aby děti na svůj první vstup 

do své nové půjčovny měly pěknou památku. 

Výstavu krásných barevných fotografií z Ladaku si v Městské knihovně Dobříš budete moci prohlédnout do konce ledna 

2012. Výstava dokumentuje každodenní život v Malém Himálaji a upozorňuje na projekt výstavby zdejší školy, na němž 

spolupracuje sdružení Blueland. Toto sdružení ve spolupráci s knihovnami České republiky též vyhlásilo literárně-

výtvarnou soutěž pro děti s tématem „Český rok“. Děti mohou popsat, jak se u nás žije v průběhu celého roku (každý 

kraj má přidělený určitý měsíc) a z nejlepších prací (přeložených do angličtiny) pak bude sestavena kniha přímo pro děti 

v Ladaku. Podrobnosti o obou zmíněných soutěžích i o dalších akcích MěK Dobříš se dozvíte na www.knihovnadobris.cz. 

Kateřina Pechová, MěK Dobříš 

Den pro dětskou knihu jsme tentokrát pořádali v pondělí 

28. listopadu.  Samozřejmě nechyběl vánoční stromeček a 

vánoční nálada. Při příchodu do knihovny od nás děti 

dostávaly sladkou pozornost a musely splnit malý úkol. 

Děti nám pomáhaly s výzdobou knihovny – malovaly 

sněhuláky, zdobily zvonečky, lepily vánoční řetězy nebo 

vystřihovaly sněhové vločky. Čekalo je i několik zábavných 

her, rodiče měli možnost dětem zakoupit pod vánoční 

stromeček knihy z nakladatelství THOVT. 

 

Den pro dětskou knihu v kralupské knihovně 
 

Tento den jsme také zahájili výstavu ilustrací k dílům K. J. 

Erbena.  Výtvarnou a vědomostní soutěž ke 200. výročí 

tohoto literáta jsme vyhlásili počátkem listopadu. Dětské 

oddělení zaplnily obrázky vodníků, Zlatovlásek, Otesánků, 

kytic atd. Všechny příchozí zaujaly nápadité obálky ke 

knihám od dětí ze školní družiny ZŠ Gen. Klapálka. 

Den pro dětskou knihu byl také dnem rekordů - 

zaregistrovalo se 12 nových čtenářů a knihovnu navštívilo 

přes 70 dětí. 

Šárka Pánková, MěK Kralupy nad Vltavou 

 
Citát na leden 

„Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně 

žijeme, nebo jsme četli špatné knihy,“ Zdeňka Ortová. 

Zdeňka Ortová (* 21. června 1961) je česká spisovatelka, převážně autorka aforismů, říkadel a hádanek; pracuje jako 

knihovnice velvarské knihovny. 

 

http://www.knihovnadobris.cz/
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Rozhovor s knihovníkem  
Pro další rozhovor jsme se vypravili za paní Janou Kozlovou, která vykonává poslání knihovnice v Obecní knihovně 

Kamenný Přívoz (1281 obyvatel, okres Praha-západ). 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Kozlová, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu?  

Knihovna sídlí spolu s obecním úřadem, školou a mateřskou školou v jedné budově. V současné době má knihovna 

126 čtenářů. Když jsem do knihovny nastoupila, tak knihovna doslova stagnovala. Já jsem vždy chtěla pracovat 

s dětmi, tak jsem i v knihovně šla tímto směrem. Má práce zaujala ředitelku školy, která mi nabídla vedení školního 

kroužku. Od tohoto kroužku jsem postupně přešla přímo k učení na 1. stupni, učím např. dramatickou výchovu, 

informatiku, ale i dějepis, zkrátka co je potřeba. Ale abych se vrátila zpět ke knihovně. Ta je velice malá, ale obecní 

úřad je vstřícný, většina akcí se děje v zasedací místnosti nebo v tělocvičně. Do budoucna bych ráda měla pro 

knihovnu větší prostory, tak doufám, že získám nějaký grant. Naše obec má zhruba 1200 obyvatel a našimi 

nejčastějšími čtenáři jsou děti. Některé chodí do knihovny každý týden. Co je ale zajímavé, často sem přijdou jen tak 

si popovídat, aniž by si půjčily nějakou knížku. Důležité je, aby děti dostaly ke čtení nějaký impuls, proto se s nimi  

o knihách a čtení snažím hodně bavit. Z tohoto důvodu čtu také většinu dětských knih, abych jim mohla poradit a  

o knihách si s nimi také popovídat. Proto mě těší, že moje práce má nějaké výsledky a děti se se mnou chodí radit, co 

by si měly přečíst.  

Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, mládež, lidé v produktivním věku) a jak je motivujete k návštěvě 

knihovny?  

U nás v knihovně výrazně převažují děti, které tvoří asi 70% všech čtenářů, 20% tvoří senioři a zbytek lidé 

v produktivním věku. 

Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvatele obce?  

Jak jsem již uvedla výše, pracuji zde hlavně s dětmi, které se velmi rády zapojují do různých akcí. Proto jsou všechny 

akce zaměřeny na ně. Každý rok se účastníme Noci s Andersenem. Pořádali jsme besedu s ilustrátorem Jiřím Fixlem, 

který mimo jiné udělal knihovně nové logo. Jsou plánovány různé podpůrné akce, většinou v pátek. Účastnili jsme se 

také soutěže Knížka pro prvňáčka, která vyvrcholila v červnu, a slavnostní den byl zakončen také pasováním prvňáčků 

na čtenáře. Děti celý rok četly a rodiče jim do notýsků potvrzovali přečtené knihy a v knihovně dostávaly razítko, když 

se účastnily nějaké knihovní akce. Děti si mohly tyto knihy vypůjčit v knihovně nebo číst i knihy, které mají doma. 

V budoucnu bych také ráda pořádala nějaké akce pro seniory. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

Spolupráce s obcí je velmi dobrá. Starosta nám vychází vstříc. Také dostávám na 

nákup knih docela slušnou částku a knihy si mohu vybírat sama.   

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená 

knihovna?  

Výměnný fond bereme z Benešova a je zcela vyhovující. 

Jaké nové služby byste uvítala od svých metodiků pro zlepšení své práce a 

spokojenosti Vašich čtenářů?  

Asi bych uvítala více kontaktů na spisovatele, kteří jsou ochotni přijet do malé 

knihovny, a také za kolik korun mohou svou besedu uspořádat.  

Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše 

původní profese?  

Původně jsem pracovala v softwarové firmě, poté jsem studovala management. A nyní, když pracuji ve škole, ještě 

studuji pedagogiku. Do školy jsem nastoupila po mateřské dovolené. Když u nás bývalá knihovnice končila, nastoupila 

jsem na její místo. Moje maminka pracovala v knihovně v Praze a pro mě byla knihovna od mala samozřejmostí a 

leccos jsem o té práci věděla. Také mě maminka odmalička samozřejmě zásobila knížkami, takže má na mém dalším 
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směřování velký podíl. Lidé z okolí se mě začali ptát, jestli bych nechtěla vzít u nás místo knihovnice, a tak jsem ho 

vzala a od té doby zde působím. 

Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší?  

Na práci v knihovně mě nebaví statistika. Naopak mě baví kontakt s lidmi, a hlavně s dětmi. Děti rády chodí do 

knihovny, třeba přijdou jen si popovídat, a jsou rády, že s nimi někdo hovoří.  

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno?  

Jak jsem již řekla, v současné době studuji pedagogiku, 

takže čtu především různá skripta, dále pak knihy, které 

využívám v dramatické výchově, a dětské knihy, protože 

v knihovně i ve škole pracuji především s dětmi, tak abych 

věděla, co zrovna vychází, a mohla následně dětem 

doporučit. Na „nedětskou“ beletrii mi nezbývá téměř 

žádný čas. 

Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co jste 

v poslední době přečetla? 

Hodně mě zaujaly příběhy lidí, kteří prošli za války peklem 

koncentračních táborů. Zejména pak knihy Klid je síla, řek' 

tatínek od Zdenky Fantlové nebo Hanin kufřík: příběh dívky, která se nevrátila od Karen Levine. Ještě bych chtěla 

zmínit další úžasnou knihu od Daniela Pennaca Jako román, kde se autor zamýšlí, jak se to stane, že děti nečtou a 

hledá cesty, jak to změnit. Zjistil, že je třeba nepřestat s hlasitým předčítáním i u větších dětí. Což sama můžu 

potvrdit. Když jsem začala předčítat žákům 7. třídy, vždy poslouchali s velkým zájmem. 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

Ráda čtu, chodím do divadla, sleduji filmy. K dalším koníčkům pak patří příroda, rodina. A když je čas, tak pěstuju 

zeleninu. 

O čem byste se ještě chtěla zmínit a ráda byste to sdělila našim čtenářům? 

Vadí mi, že v dnešní společnosti všichni myslí jen na sebe. V této souvislosti bych ráda zmínila citát Jana Wericha, 

podle kterého by se každý měl řídit: Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak 

má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.  

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/;  
kontakt: liska@svkkl.cz, tel. 312 813 154; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 
 
 
 

Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás! 

 

Pište nám!  

 

 

Přání do nového roku 

Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a s novým rokem jako 

bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky. Spoustu milých řádků 

všem našim partnerům a přátelům!  

Přejeme vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví a 

úspěchů.  

Mgr. Ladislava Cukrová 

PhDr. Radek Liška 

Eva Šenfeldová 
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