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Místní knihovna ve Veltrusích 

To, že veltrusští občané mají a již dávno měli zájem  

o literaturu, dokládá skutečnost, že již v roce 1881 zde 

byla založena Čtenářská beseda, jejíž osvětová činnost 

zahrnovala nejen půjčování knih a časopisů, ale i pořádání 

přednášek. Její působení v obci je doloženo až do roku 

1910. Zajímavé doklady o činnosti již Městské knihovny ve 

Veltrusích jsou z období 2. světové války. Tehdejší 

knihovník vypracovával grafické přehledy o čtenosti 

jednotlivých autorů a o návštěvnosti knihovny. Knihovna 

byla tehdy otevřena pouze v měsících, kdy neprobíhaly 

hlavní zemědělské práce. Za to, že se zachovaly mnohé 

doklady o historii knihovny i četné svazky knih a časopisů 

ještě z období veltruské čtenářské besedy vděčíme mému 

předchůdci, povoláním učiteli, který knihovnu spravoval 

od roku 1945 až do roku 2002 – tedy 57 let. Knihovna se za 

tuto dobu třikrát stěhovala, její fond dosáhl přibližně 

14 000 svazků. 

 V současné době sídlí v patře původně obytného domu na 

hlavní ulici ve Veltrusích. Knihovna má dvě výpůjční 

místnosti s volným výběrem, zázemí a sklad. Ve volném 

výběru má cca 2 000 knih pro dospělé a 1 200 knih pro 

mládež. Poněkud stísněné prostory knihovny neumožňují 

konání besed ani výtvarných dílen pro mládež, možné je tu 

provádění menších tematických výstav. V minulosti 

v těchto prostorách proběhly výstavy o dvou významných 

veltruských rodácích, dvě výstavy (z toho jedna letos) byly 

věnovány historii knihovny a zajímavostem knižního 

fondu. Již tradičně jsou do knihovny zváni žáci veltruské 

školy, kterou navštěvují i děti z řady okolních obcí. 

Doufám, že cíl, aby měl každý žák této školy příležitost 

navštívit knihovnu a seznámit se s jejím provozem, se daří 

naplňovat. Bohužel, dětských čtenářů není mnoho, velmi 

ubývá mládeže ve věku mezi 13-15 roky. Z celkového 

počtu čtenářů (něco přes 100) zaujímá mládež do 15 let 

pouhou jednu třetinu. Celkem početnou skupinou čtenářů 

v naší knihovně je středoškolská mládež.  Často zde 

nachází tituly, které jsou v okolních větších knihovnách 

rozpůjčené. Proto je fondu tzv. „doporučené četby“ 

věnována potřebná pozornost – je dle potřeby doplňován 

a obnovován.  

Naše knihovna si velmi cení spolupráce se Středočeskou 

vědeckou knihovnou v Kladně. Využíváme zápůjčky knih 

z výměnného souboru, dle možností i nabídku školení a 

seminářů pro knihovníky. S jejich náplní i provedením 

jsem byla vždy spokojena. 

Finanční prostředky od městského úřadu nám umožňují 

vlastní nákup knih – přibližně 170 svazků ročně. Nákup 

knih je realizován prostřednictvím internetových 

obchodů, na knižním veletrhu Svět knihy v Praze, ale i  

v antikvariátech a Levných knihách. Díky nákupům knih na 

knižním veletrhu se naše knihovna může pochlubit již 

docela početným souborem knih s věnováním českých i 

zahraničních autorů. 

Okolnost, že knihovna je umístěna v prostorách bývalého 

bytu v patře již staršího domu, vede ke snaze o vytvoření 

vlídného, spíše domáckého prostředí.  Do knihovny se 

vchází přes dvoreček porostlý zelení, sezónní výzdoba je 

rovněž na schodišti do patra a ve výpůjčních prostorách. 

Za vždy ochotnou pomoc při výzdobě knihovny vděčíme 

pracovnici zámeckého zahradnictví a současně majitelce 

zdejšího květinářství.  Abychom ukázali výzdobu našich 

prostor, účastníme se nyní soutěže Rozkvetlá knihovna. 

Ačkoliv byla knihovna celé prázdniny otevřena, těším se 

na větší příliv čtenářů v podzimních měsících. Budou je 

čekat nové knížky nakoupené o prázdninách a, doufám, 

pro ně přívětivé prostředí naší knihovny.  

Ing. Jitka Lísková, knihovnice MK ve Veltrusích  

(Poznámka: Veltrusy - 1883 obyvatel, okres Mělník) 

 

Dalším fondem, o jehož 

rozvoj se naše knihovna 

snaží, je regionální 

literatura. Jedná se jednak 

o tituly týkající se okolních 

obcí, významných 

osobností spojených 

s naším krajem (Jaroslav 

Vrchlický, Jaroslav Seifert 

a další) a v neposlední 

řadě o literaturu týkající se 

veltruského zámku a 

parku.  

mailto:library@svkkl.cz
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Soutěž Rozkvetlá knihovna  

Do fotografické soutěže Rozkvetlá knihovna se zapojila řada 

knihoven ze Středočeského kraje. Můžete se o tom přesvědčit 

v obrazové galerii http://bit.ly/QBWDZC na webu SKIPu. Soutěž 

vyhlásili společně Svaz květinářů a floristů ČR, Společnost pro 

zahradní a krajinářskou tvorbu a SKIP. Uskutečnila se v době od  

1. do 31. srpna 2012. 

Vítězné knihovny získaly zdarma předplatné časopisu Zahrada-

Park-Krajina pro rok 2013. 

Ze Středočeského kraje byly ve fotosoutěži úspěšné: Knihovna 

města Mladá Boleslav, Městská knihovna Nové Strašecí a Místní 

knihovna Vrdy. Blahopřejeme!  

Na ostatní knihovny štěstí čeká v jiné soutěži  :o) 

 

Obecní knihovny na Benešovsku 

Pro dobré fungování knihovny nejsou potřeba jen dobré 

knihy, vhodná otevírací doba nebo počítač s přístupem na 

internet. Nejdůležitějším prvkem je spokojený čtenář, 

který knihovnu navštěvuje a vždy se rád vrací. Proto 

knihovník musí vynaložit mnoho sil, aby se svým věrným 

čtenářům zavděčil a pokusil se získat čtenáře nové. 

Nejčastěji využívanou „metodou“ je zajištění co nejlepšího 

a největšího výběru knih a pořádání besed a různých akcí 

v knihovnách, jak pro děti, tak pro dospělé. Vše ale závisí 

na osobnosti knihovníka, na jeho schopnostech a aktivitě. 

Právě v Ženíškově knihovně v Louňovicích nebo v Obecní 

knihovně Ratměřice jsou knihovnice, které všechny tyto 

předpoklady splňují. 

Ženíškova knihovna v Louňovicích 

Obec Louňovice se nachází západním směrem několik málo 

kilometrů od Prahy. V současné době zde žije 961 obyvatel. 

Obec je moderní, dobře vybavená a upravená. Stejného 

rázu je i knihovna, pojmenovaná po knihovníkovi, archiváři 

a kronikáři Tomáši Ženíškovi. Knihovnu najdeme v budově 

Obecního úřadu v prvním patře, v nedávno 

zrekonstruovaných prostorech. Od roku 2009 zde jako 

knihovnice působí paní Marie Danielová, která se neustále 

snaží o zlepšování služeb čtenářům. Proto před nedávnem  

v knihovně přestavěla regály, takže se knihovna stala 

přehlednější a vznikly prostory pro dětské oddělení. Právě 

zde se pořádají akce pro děti – malování, tvoření výrobků, 

besedy… Při těchto aktivitách pomáhají knihovnici maminky 

na mateřských dovolených.  

Chvályhodná je samotná aktivita knihovnice. Každý regál 

označila dobře viditelným štítkem s popiskem žánru 

literatury. Z vlastní iniciativy dojela do firmy CEIBA a 

koupila kovová „elka“ s regálovým popisem, které 

zároveň slouží jako zarážky pro knihy. 

V knihovně je registrováno přibližně 70 čtenářů. Knihovní 

fond obsahuje více než 6000 knih a každý rok je 

doplňován novými knihami a výměnnými soubory z PK 

Benešov. Nutno podotknout, že všechny knihy si 

knihovnice přijíždí do Benešova vybírat sama. Čtenáři 

mají k dispozici také počítač s připojením na internet. 

Knihovnice využívá knihovní systém Clavius, čímž se jí 

zjednodušila a zrychlila práce. Knihovna je otevřena 

každý pátek od 16 do 18 hodin. 

Díky činorodé knihovnici má knihovna mnoho stálých 

uživatelů, kteří se rádi vrací do příjemného prostředí 

Ženíškovy knihovny. 

(Poznámka: Louňovice - 861 obyvatel, okres Praha-východ) 

Dokončení na další stránce 

autorka Hana Šindelářová 

Foto: D. Kodejšová 

http://bit.ly/QBWDZC
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Citát na září 

„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“ 

Miroslav Horníček (10. listopadu 1918 v Plzni – 15. února 2003 v Liberci) - český herec, spisovatel, dramatik, režisér, 

výtvarník, glosátor a divadelní teoretik. 

Zdroj: www.wikipedie.cz  

Obecní knihovna Ratměřice 

Obec Ratměřice najdeme jižně od Benešova, cca 10 km od 

města Votice. Žije zde přibližně 260 obyvatel. V obci je 

bohatý kulturní život jak pro děti, tak pro dospělé. Důležitá 

je dobrovolná aktivita všech obyvatel a i díky tomu obdrželi 

již několikrát titul Vesnice roku. Letos tento titul opět uhájili 

a jsou tak mezi 12 nejlepšími vesnicemi v Evropě. Jak píší na 

svých webových stránkách „můžeme se nazývat Vícemistry 

Evropy 2012“ 

Samotná knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu. 

Jedná se o větší, prostornou místnost, která je vybavena 

několika stoly. Prostor je totiž využíván také jako 

„klubovna“ pro setkávání dětí, čtenářů i nečtenářů. 

V knihovně došlo k regálové obměně. „Staré“regály byly 

zrekonstruovány a zpevněny šikovným truhlářem, takže 

mohou být nadále využívány. Pořídily se ještě 2 nové 

regály, které jsou využívány na naučnou literaturu a knihy 

z výměnného fondu.  

Knihovní fond obsahuje přes 790 knih, dvakrát ročně je 

doplňován z PK Benešov. 

Pro uživatele je k dispozici počítač s přístupem na internet. 

V říjnu proběhne školení počítačové gramotnosti pro 

seniory, které je pod záštitou nadace Livie a Václava 

Klausových.  

Knihovna má kromě dospělých i několik dětských čtenářů. 

Právě děti, zvláště z mateřské školky, to mají do knihovny 

blízko, neboť školka sídlí ve stejné budově. Proto je tato 

skutečnost často využívána a děti si do knihovny chodí 

prohlížet knížky nebo poslouchat pohádky, které jim 

knihovnice čte. Ovšem nezapomíná se ani na děti školce 

odrostlejší – pro ty v knihovně každý pátek probíhá 

výtvarný kroužek. Jejich výtvory jsou v knihovně 

vystavené. Velmi zdařilou akcí bylo Pasování dětí na 

čtenáře. Proběhlo netradičním a zajímavým způsobem. 

Děti po splnění všech zadaných úkolů (čtení, složení 

básničky, poznání pohádky…) byly panem starostou 

pasovány na čtenáře. Ovšem ne mečem, jak by se dalo 

předpokládat, nýbrž encyklopedickou knihou. Všechny 

akce jsou oblíbené a hojně navštěvované.  

Již několik let zde pracuje jako knihovnice paní Marie 

Vrbová. Je aktivní a své práci věnuje mnoho času. Sama 

dbá na stálé vzdělávání se. Zúčastňuje se všech porad, 

pořádaných PK Benešov a jezdí i na jiné akce a semináře. 

Naposledy se zúčastnila vzdělávacího kurzu „Seminář pro 

knihovníky seniory“, jež byl pořádán Městskou knihovnou 

v Lounech, SKIPem a Ministerstvem kultury. Knihovnice si 

tento seminář velmi chválí a domnívá se, že byl přínosný 

pro všechny zúčastněné. Ráda by se o své zážitky podělila, 

proto do příštího čísla bulletinu napíše článek. 

S oběma knihovnami se dobře spolupracuje, rády je 

navštěvujeme a těší nás jejich úspěchy.  

Lucie Kohoutková a Radka Slámová, 

metodičky z MěK Benešov 

Foto: Viktor Liška, starosta Ratměřic 

(Poznámka: Ratměřice – 263 obyvatel, okres Benešov) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/10._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1918
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEie
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%ADk
http://www.wikipedie.cz/
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Nad Metodickým pokynem MK ČR k vymezení standardu 

veřejných knihovnických a informačních služeb VKIS 

poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo 

provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 

Článek č. 9 metodického pokynu se zabývá webovou 

prezentací knihoven: 

„Knihovna má využívat informační a komunikační 

technologie, aby umožnila lidem přístup ke svým 

elektronickým fondům a službám z jejich domova, školy 

nebo pracoviště. Pokud je to možné, mají být dostupné 24 

hodin denně, sedm dní v týdnu. (Směrnice IFLA: Služby 

veřejných knihoven) 

Indikátor: Dostupnost informací o knihovně a jejích 

službách dálkovým přístupem je zajištěna prostřednictvím 

webové prezentace knihovny. 

1. Webová prezentace má vlastní doménu na internetu 

nebo využívá domény svého provozovatele. Skládá se 

ze souboru digitálních dokumentů obsahujících 

základní informace o knihovně a zprostředkujících 

elektronické služby knihovny (např. elektronický 

katalog, licencované i vlastní databáze, on-line 

výpůjční služby, on-line informační služby).  

Komunikace v knihovně – 2. díl 

V minulém čísle bulletinu jsme se poprvé věnovali zásadám 

správné komunikace. Krátce jsme si řekli, jak je důležité 

komunikovat aktivně a znát svůj cíl, který chceme 

dosáhnout. Dnes si popíšeme další dvě zásady a krátce se u 

nich zastavíme: 

Za každých okolností bychom se měli řídit zásadou 

Nenapadat člověka, ale problém. „Během rozhovoru je 

dobré přesně pojmenovat problém a ten řešit – 

nezaměňovat problém s člověkem (problém není člověk 

samotný, ale např. jeho jednání). S daným člověkem je 

dobré vytvořit koalici a společnými silami hledat řešení 

problému – ptát se Jak bychom to mohli společně vyřešit?, 

Co navrhujete? nebo Co byste pro to mohl udělat?“ 

Někdy bude zřejmě velice obtížné oddělit problém od 

osoby čtenáře. Především v případě, kdy jsme s daným 

čtenářem již nějaké problémy řešili. Ale pokud se nám to 

v minulosti podařilo, budeme jistě opět úspěšní. 

V takových nepříjemných situacích bychom si vždy měli 

uvědomit, že jsme to my, kdo reprezentuje knihovnu 

před veřejností a kdo by měl situaci profesionálně 

zvládnout. A k tomu patří i další zásada: 

 

2. 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".  

3. Webová prezentace knihovny je zpracována v souladu  

s pravidly tvorby přístupného webu s ohledem na 

potřeby zrakově a sluchově znevýhodněných uživatelů 

a uživatelů se sníženou hybností rukou nebo poruchami 

soustředění.“  

Zdroj: http://bit.ly/SR0UYu - zde najdete celý Metodický pokyn, na 

webu Knihovnického institutu NK ČR 

O náležitostech webové stránky knihovny jsme Vás 

informovali již v prvním čísle bulletinu. Pro vytvoření 

webových stránek mohou obecní knihovny využít weby 

zdarma či za malý poplatek, např. volny.cz, sweb.cz, 

websnadno.cz, ic.cz nebo také často využívanou šablonu 

webu pro malou knihovnu webknihovny.cz či 

www.naseknihovna.cz. 

V každé situaci můžeme Nabídnout pomoc, ale udržovat 

své hranice. „Pokud mám čas a chuť, můžu nabídnout 

člověku i pomoc, která není součástí mé pracovní náplně 

v knihovně, ale je třeba danému člověku dát tu informaci, 

že to dělám ze své vlastní vůle a že tuto pomoc nemůže 

příště vyžadovat.“ 

Ano, knihovníci jsou obvykle velmi vstřícní a ochotní 

vyhovět a pomoci. To je samozřejmě v pořádku. Měli 

bychom si však stanovit přesné hranice a dodržovat je, 

abychom se pak sami nedostali do nepříjemných situací, 

které by mohly narušit fungování knihovny i náš osobní 

život. 

Byli jste nuceni ve své knihovně řešit nějaký problém, do 

kterého se Vám zpočátku vůbec nechtělo? Zvládli jste to 

dobře? Pomáháte čtenářům mimo rámec svých 

povinností? Napište nám o tom, rádi Vaši zkušenost 

v bulletinu uveřejníme. 

O mezilidské komunikaci nejen v knihovně zase příště.  

Citáty/zásady jsou převzaty z Desatera pro komunikaci s uživateli 

knihoven, dostupného ve studijních materiálech na: 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/ 

Eva Šenfeldová, SVK v Kladně 

http://bit.ly/SR0UYu
http://webknihovny.cz/
http://www.naseknihovna.cz/
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
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Koncertem, ke kulatému 115. výročí, které v letošním roce 

Knihovna Václava Štecha slaví, jsme chtěli poděkovat a 

zároveň připravit příjemné chvilky našim věrným čtenářům 

a proto jsme 7. září na Masarykově náměstí uspořádali 

nejen Koncert pro čtenáře, ale i Knihovnickou pouť pro 

děti.  

Přípravy na Masarykově náměstí vrcholily. Před pátou 

hodinou, kdy měla začít Knihovnická pouť pro děti, bylo 

připraveno osm stanovišť pro hry a soutěže, bohatá 

tombola a stánek s dětskými knihami a časopisy, novými i 

staršími, které byly k mání za symbolickou korunu. Dalšími 

zajímavými aktivitami pro děti byl skákací hrad, malování 

na obličej, stánek s balónky a hračkami, cukrová vata a 

další občerstvení. Děti soutěžily, hrály si a bavily se a čas 

příjemně ubíhal. Pro každého dětského soutěžícího byl 

navíc jako odměna za absolvování všech osmi soutěží 

připraven balíček vynikajících domácích koláčků. 

 

Připravena byla také bohatá tombola pro dospělé, na 

prodej byly zajímavé knihy a jako perlička byla pro 

zúčastněné pořádána i „pravá knihovnická dražba“. 

Dražily se opravdové skvosty, jako např. Andersenovy 

pohádky z roku 1936, Kartouza parmská s Lieslerovými 

ilustracemi, Slánský obzor z roku 1947 a další. Hlavního 

slova se s velkým úspěchem ujal pan Ing. Jiří Hruška, 

majitel Antik-Galerie Ikaros ve Slaném, který dražbě vtiskl 

patřičné „aroma“. 

Plánovaný konec akce se neustále posouval, skupiny 

dávaly „přídavky“ a většině se domů moc nechtělo. Účast 

byla opravdu velkolepá a předčila naše očekávání, neboť 

mezi stálými čtenáři byli i lidé, které z knihovny neznáme, 

a to nás samozřejmě potěšilo. Před pěti lety, při 110. 

výročí založení knihovny, se na tehdejší akci sešlo 657 

účastníků, čímž byl vytvořen rekord „Nejvíce lidí s knihou 

v ruce na jednom místě“. Na letošních oslavách byla účast 

zcela jistě vyšší, za což všem našim příznivcům velice 

děkujeme. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na 

celé akci společně s námi. 

Touto a jinými podobnými akcemi tedy vyvracíme mýtus, 

že knihovny nejsou vidět. Ta naše rozhodně vidět je a my 

knihovnice jsme tomu rády. 

Kateřina Mrvová Krejčová, doliky@knihovnaslany.cz 

Knihovna Václava Štecha slavila!  

Koncertem pro čtenáře i Knihovnickou poutí pro děti jsme zaplnili celé náměstí. 

 

V sedm hodin, kdy pomalu končily akce pro děti, začal 

Koncert pro čtenáře a nastoupily slíbené skupiny: 

Deratizéři, Dilemma in cinema a Rosie. Úvodní slovo 

patřilo Sváťovi Švábovi, který je frontmanem skupiny 

Deratizéři, následně se na pódiu střídaly ostatní skupiny. 

Náměstí doslova praskalo ve švech a atmosféra byla 

opravdu skvělá.  

 

Středočeský Kramerius 

Dne 5. října 2012 od 11,30 hodin se ve studovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně 

uskuteční slavnostní udílení cen Středočeský Kramerius. Středočeský kraj chce touto 

formou ocenit pracovníky obecních knihoven našeho kraje. Ceny předá hejtmanka 

Středočeského kraje ing. Zuzana Moravčíková. 
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Ve dnech 7-9. září proběhl na Výstavišti v Lysé nad Labem 

Polabský knižní veletrh, který tentokrát začínal v pátek a 

ne jak jsme byli zvyklí ve čtvrtek. To znamená, že trval 

pouze tři dny a můžeme se jen dohadovat, z jakého 

důvodu pořadatelé zvolili zkrácený termín. Na veletrhu 

byla opět zastoupena řada vydavatelství větších i 

menších. Z knihoven byla zastoupena kromě naší – 

Středočeské vědecké knihovny, která zde zastupuje 

všechny knihovny Středočeského kraje – tradičně ještě 

Městská knihovna Lysá nad Labem se svou Čítárnou u 

Čerta s knihou. Během těch tří dnů zde probíhaly také 

různé doprovodné programy, jako např. Zpáteční lístek 

do posledního ráje Oty Pavla a „Toulky v nalezeném 

čase“, nebo besedy s Václavem Větvičkou či Michalem 

Dlouhým, který je autorem námětu k Četnickým 

humoreskám a dalších námětů s podobnou tematikou. 

Nechybělo také vyhodnocení a předání nakladatelských 

cen. Zkrátka řada zájemců si přišla na své.  

 

Prezentace knihoven Středočeského kraje na Polabském knižním veletrhu 2012 

 

Náš stánek byl věnován problematice e-čteček a e-knih. Ve 

stánku byly rozmístěny kliprámy s informacemi, které by se 

mohly zájemcům o e-čtečky a e-knihy hodit. Kromě nich 

jsme měli i několik kliprámů, které obsahovaly fotografie i 

stručnou informaci o knihovnách, které se v poslední době 

přestěhovaly do nových prostor, nebo stávající prostory 

rekonstruovaly. K dispozici zde byly také různé brožurky a 

publikace, které nám k tomuto účelu věnoval Středočeský 

kraj a které si mohli zájemci odnést domů zdarma. Asi 

největším lákadlem našeho stánku byly dvě e-čtečky, které 

si zájemci mohli doslova osahat a vyzkoušet, jak fungují. 

Podle reakcí řady návštěvníků, kteří do našeho stánku 

zavítali, jsme se utvrdili v tom, že je o e-knihy i e-čtečky 

poměrně velký zájem. Někteří si je od nás dokonce chtěli 

koupit. Kromě výše zmíněných kliprámů byl náš stánek 

vyzdoben obrázky, které malovaly děti, které navštěvují 

dětské oddělení Městské knihovny v Kladně a které nám 

tato knihovna na veletrh zapůjčila. Polabský knižní veletrh 

navštívila také řada z vás, knihovníků, jak jsme se sami 

přesvědčili. Tak doufám, že byli spokojeni.  

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

 

Pište nám!  

 

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/;  
kontakt: liska@svkkl.cz, tel. 312 256 124; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 256 121 

 
 
 

Dokončení z předchozí stránky 

K celkové atmosféře tohoto ročníku veletrhu musím ale 

poznamenat, že nebude patřit k nejpovedenějším. Po 

organizační stránce byly předchozí ročníky propracovanější, 

zdařilejší a celkově kompaktnější. Stánky se letos stavěly na 

poslední chvíli, nám např. chyběl zcela nápis, který jsme si 

objednali, a když nám ho druhý den ráno dodali, tak se 

jednalo o jiný nápis, než jsme chtěli. A protože zastupujeme 

knihovny celého kraje, chtěli jsme mít nad stánkem nápis 

Knihovny Středočeského kraje a místo toho tam byl jen 

název naší knihovny. A takovýchto drobných organizačních 

problému nebylo málo. Také vystavovatelů bylo o dost 

méně. Celý veletrh byl poměrně komorního rázu. I přes 

všechna tato negativa si myslím, že návštěvníky řada stánků 

jistě zaujala a neodcházeli nespokojeni. Na závěr bych ještě 

chtěl doplnit, že Polabský knižní veletrh byl jako každoročně 

doprovázen programem Domov a teplo 2012 a Tři dny se 

záchranáři.  

PhDr. Radek Liška, SVK v Kladně 

Mezi návštěvníky letošního Polabského knižního 

veletrhu byli knihovníci například z: 

 Městské knihovny Čelákovice 

 Městské knihovny Kolín 

 Městské knihovny Lysá nad Labem 

 Městské knihovny Mělník 

 Víceúčelového kulturního zařízení Milovice 

 Knihovny Velké Přílepy 

 Obecní knihovny Velký Osek 

 Národní knihovny ČR (paní Ladislava Zemánková) 

 

Knihovny v našem kraji, které půjčují čtečky a  

e-knihy z hlediska autorského práva volné: 

 Benešov Městská knihovna Benešov 

 Dobříš Městská knihovna Dobříš 

 Kladno Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

 Kolín Městská knihovna Kolín 

 Kutná Hora Městská knihovna Kutná Hora 

 Mladá Boleslav  Knihovna města Mladá Boleslav 

 Příbram Knihovna Jana Drdy Příbram 

 Říčany Husova knihovna v Říčanech 

 Slaný Knihovna Václava Štecha Slaný 

 Zruč nad Sázavou Městská knihovna Zruč nad 

Sázavou 

Některé z nich čtečky půjčují jen velmi krátkou dobu a 

některé s touto službou již mají své zkušenosti.  

Napište nám o těch svých, podělte se o ně s ostatními. 

 

Knihovny se zcela novými prostorami či 

zrekonstruovanými stávajícími prostorami 

prezentované na výstavě: 

 Městská knihovna Dolní Bosouv 

 Místní lidová knihovna Jince 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

 Knihovna Dr.Emanuela Bořického Milín 

 Víceúčelové kulturní zařízení Milovice 

 Obecní knihovna Nelahozeves 

 Obecní knihovna Zbuzany 
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