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Na návštěvě v Milovicích 

Dne 16. ledna 2012 pořádalo Víceúčelové kulturní zařízení Milovice – Městská knihovna Milovice den otevřených dveří ve 

svých nových prostorech. Zároveň ale fungovala i normální knihovnická činnost. Měl jsem tu možnost knihovnu právě 

v tento den navštívit a za tu dobu, kterou jsem tam strávil, ji navštívilo poměrně dost zájemců. Knihovna je umístěna 

v budově radnice a její prostory jsou zcela nové a moderní a nové je i vybavení interiéru, včetně dětského koutku se 

spoustou her. Knihovna působí moderně, ale přitom příjemně i útulně, a když k tomu připočteme vstřícný personál, můžete 

si představit alespoň rámcově atmosféru knihovny. Do takové knihovny bych se určitě rád vracel. To ale nechám na 

posouzení každému z vás, kteří se tam vypravíte.    

PhDr. Radek Liška, SVK v Kladně 

Milovická knihovna se těší na čtenáře  

V pondělí 16. ledna 2012 proběhl v prostorách nové 

milovické radnice Den otevřených dveří. Při této příležitosti 

jsme poprvé po přestěhování do nových prostor zpřístupnili 

novou městskou knihovnu. Milovická knihovna v letošním 

roce oslaví výročí 90 let od první zmínky o knihovně  

v Milovicích vůbec – v milovické kronice poprvé v roce 

1922. Toto výročí se bude prolínat akcemi po celý tento rok. 

Kdo navštěvoval knihovnu v Milovicích na sídlišti Balonka a 

nyní přijde do těchto prostor, je unešen a nadšen rozlehlostí 

knihovny nové. Rekonstrukce prostor byla provedena 

v rámci projektu rekonstrukce nové radnice společností 

Konstruktiva Konsit a.s. Praha a byla spolufinancována 

Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Interiéry městské knihovny navrhl architekt  Mg.A. Mikuláš 

Medlík, dodávka nábytku do interiéru byla zajištěna 

společností  COMPO Praha, s.r.o., na kterém se podíleli i 

truhláři z Truhlářství Václav Hrdlička z Jíkve.  Na nové 

vybavení knihovny jsme šetřili šest let a nyní z ušetřených 

hospodářských výsledků jsme zařídili prostor novým 

nábytkem, výpůjčním pultem a vším nejnutnějším. Ještě 

bychom potřebovali obměnit počítačové vybavení, ale na to 

se již korunek prozatím nedostává. Požádali jsme si sice  

o grant Krajský úřad Středočeského kraje, ale nebyli jsme 

úspěšní. Přivítali bychom sponzora, který by nám mohl  

s novým počítačovým vybavením pomoci. 

 

Do nové knihovny jsme sloučili knihovnu z ulice Dukelské i  

z ulice Lesní. Otevírací dobu jsme se snažili přizpůsobit 

potřebám našich milovických obyvatel. Navštívit nás 

můžete od pondělí do pátku denně od 8.00 do 18.00 hodin 

(přestávka 11.30-12.00) a v sobotní dopoledne od 9.00 do 

11.00 hodin. Nabízíme výběr z 20 000 knih, 2 500 filmů na 

DVD, prodáváme filmy na VHS, je zde k dispozici 20 druhů 

časopisů, přístup na internet a tisk na 3 počítačových 

sestavách (starších), kopírování, přijímáme inzeráty do 

vývěsní skříňky u kostela, pořádáme dětské kulturní akce 

(karnevaly, dětské dny, čertovské dny, a další), prodáváme 

vstupenky na různé kulturní akce. Děti zde mají svůj koutek 

s hračkami, deskovými hrami a mnoho dalšího. Chtěla bych 

se ještě zmínit o pobočce v Milovicích-Benátecké Vrutici, 

kterou jsme vybavili nábytkem z knihovny v Lesní ul., 

zajistili nové osvětlení, záclony. Tím se i tato malá knihovna 

rozzářila a nabízí vrutickým příjemné prostředí a i důstojný 

kulturní stánek, kde vás ochotně paní Mgr. Radka 

Mlázovská obslouží každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. 

Miloslava Loudilová, ředitelka  
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Březen – měsíc čtenářů 

Motto: „Sladký život s knihovnou!“ 

„Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje druhý ročník celostátní akce 

BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru zájmu opět bude čtenář a čtení, tedy ne kniha 

(předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní 

uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. 

Předpokládáme, že v knihovnách vznikne celá řada velmi zajímavých aktivit a výstupů 

... ,“ ze stránky SKIP http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty  

Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR 

Nejen na stránce Národní knihovny ČR 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_Le

gPod/MetodVKIS_2011.htm ale také v odborném časopisu 

Čtenář č. 1/2012, str. 18 najdete Metodický pokyn 

Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných 

knihovnických a informačních služeb poskytovaných 

knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a 

kraji na území ČR. 

 

Nová koncepce rozvoje knihoven 2011-15 

včetně internetizace knihoven 

Na webové stránce Národní knihovny ČR najdete text 

koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-15, který 

vymezuje šest základních oblastí:  

1. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a 

zpřístupnění kulturního dědictví 

2. Přístup k informačním zdrojům a službám 

knihoven 

3. Podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti 

4. Rovný přístup ke službám knihoven 

5. Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven 

6. Rozvoj lidských zdrojů 

Podrobnosti také o internetizaci knihoven čtěte na 

http://knihovnam.nkp.cz/index.php3 - ve sloupku vlevo. 

Informace z Městské knihovny Český Brod - 

Přestavba oddělení naučné literatury 

„Ve dnech 2. a 3. ledna 2012 proběhla v Městské knihovně 

částečná přestavba oddělení naučné literatury, jejímž 

cílem bylo vytvořit další prostor pro dětské čtenáře. Během 

posledních tří let se totiž počet čtenářů dětského oddělení 

zvýšil o 128 dětí, takže jeho kapacita je naprosto 

nedostačující. …,“ více se dočtete na www.knihovna-

cbrod.cz/archiv_2012_3.php (včetně fotografií a dalších 

zajímavostí). 

 

Krátký příspěvek z Obecní knihovny Pavlíkov  

(1093 obyvatel, okres Rakovník) 

„MŠ Pavlíkov pořádá pro své předškolní děti anketu Křeslo pro hosta. Já jsem byla  

v lednu jejich tajemný host, za závěsem jsem odpovídala na otázky ohledně povolání  

(s odpověďmi pouze ano a ne.) Děti mně po 10 minutách poznaly. Nejspíš mě poznaly i 

po hlase ti, kteří chodí do knihovny. Potom se oblékly a šly na hodinovou exkurzi do 

knihovny Pavlíkov. Doufám, že přesvědčí k návštěvě knihovny i rodiče,“  

Dana Hůlová, knihovnice. 

 

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/MetodVKIS_2011.htm
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/MetodVKIS_2011.htm
http://knihovnam.nkp.cz/index.php3
http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2012_3.php
http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2012_3.php
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Drobná zpráva z Místní knihovny Veltrusy  

(1883 obyvatel, okres Rakovník) 

„ … Bohužel se nemohu pochlubit takovými aktivitami, jako 

jsou besedy či výtvarné dílny. V minulosti jsem uspořádala  

v prostorách knihovny  tři výstavky o významných 

osobnostech Veltrus a historii knihovny, ale ta poslední byla 

před třemi lety. Teď jsem se věnovala výhradně úpravám 

prostoru knihovny a novému uspořádání fondu. Mám pocit, 

že to, o co usiluji, je pro většinu mých kolegů 

samozřejmostí. Nicméně raduji se ze zvelebených prostor a 

nyní i z nově nakoupených knížek,“ píše Ing. Jitka Lísková, 

knihovnice. 

 

Na velice pěkné webové stránky knihovny se můžete 

podívat zde: www.knihovnaveltrusy.wz.cz.  

My všichni, kteří jsme kdy pracovali v knihovně, víme, že 

žádná uskutečněná akce není samozřejmostí a že dá 

opravdu spoustu práce její příprava, propagace i provedení. 

Proto se těšíme stejně jako paní Lísková i z těch nejmenších 

drobností, které se v knihovně vydaří.  

 

 
 

Citát na únor 

  „Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemůžeme číst knihy starší.“  

Joseph Joubert (7. května 1754 Montignac – 4. května 1824, Villeneuve-sur-Yonne) byl 
francouzský moralista a esejista. Za svého života nepublikoval, zaznamenával své myšlenky 
pouze v denících a dopisech přátelům. Po jeho smrti vdova svěřila dochované zápisky 
Joubertovu příteli Chateaubriandovi, jenž publikoval výběr z pozůstalosti roku 1838 pod 
názvem Recueil des pensées de M. Joubert (Sebrané myšlenky pana Jouberta). Později byly 
uveřejněny další dosud nevydané zápisky a Joubertova korespondence. 

Zdroj: www.wikipedie.cz 

Hana Helisová řídila „svou“ knihovnu a „svůj“ personál 

s taktem a velkou dávkou empatie, která nesmí scházet 

žádnému vedoucímu pracovníkovi. Knihovna Eduarda 

Petišky je přívětivou nejen pro uživatele, ale i pro 

zaměstnance. O této skutečnosti svědčí fakt, že se sem 

často vracejí na návštěvu i ti, kteří v knihovně již dávno 

nepracují.  

Bývalá ředitelka knihovnu neopouští a doufáme, že 

v našem kolektivu stráví ještě mnoho aktivních let. 

Za všechny spolupracovníky z naší knihovny i knihoven 

ostatních 

Věra Krajíčková, Knihovna Edaurda Petišky 

 

40 let 
40 let v jedné profesi, 40 let v jedné organizaci. Utopie? 

Skutečnost! Osobou, která nyní již více než 40 let pracuje ve 

veřejné knihovně města Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav, je Hana Helisová.  

Ve chvíli, kdy jako mladá dívka nastupovala v roce 1971 do 

dětského oddělení Okresní knihovny Praha – východ se 

sídlem v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi jistě netušila, 

že o 40 let později bude v této knihovně stále pracovat. 

Nejen jako “děckařka“, ale také jako vedoucí služeb 

veřejnosti a posledních 22 let ve funkci ředitelky knihovny.  

V  pozici ředitelky se musela vypořádat se změnou 

zřizovatele, která provázela přenesení okresní funkce do 

knihovny v Říčanech, se zřízením knihovny jako právnické 

osoby, se zrušením depozitářů v různých místech okresu a 

s tím spojeným stěhováním tisíců svazků, s rekonstrukcí 

knihovny v obou částech města, se zavedením AKS Lanius 

(Clavius) a s mnohými dalšími situacemi, které nikdo z nás 

nedokázal předvídat. Knihovny v Brandýse nad Labem i ve 

Staré Boleslavi se pod jejím vedením změnily k nepoznání. 

V současnosti je knihovna příjemným místem, které nabízí 

možnost setkání návštěvníků s literaturou, se zajímavými 

lidmi a poutavými tématy, ale i prosté setkání člověka 

s člověkem, kteří si jen přišli popovídat nebo posedět 

v přívětivém prostředí.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ren%C3%A9_de_Chateaubriand
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Seznamte se …    

 

Obec Hradištko leží na soutoku Sázavy s Vltavou a má 1 800 obyvatel. Obecní knihovna se nachází v místním zámečku 

postaveném v roce 1709, kde sídlí zároveň i obecní úřad. V loňském roce oslavila devadesáté výročí svého zřízení. Podle 

údaje v nejstarší hradištské kronice se tak stalo v roce 1921 v místní škole, kde bylo 232 knih uloženo ve zvláštní skříni. 

 Dnes naše knihovna čítá přes 4 000 svazků a od loňského 

roku je plně automatizovaná. Svoji činnost zaměřujeme 

hlavně na děti, které tvoří třetinu z celkového počtu 125 

registrovaných čtenářů. Několikrát ročně pořádáme 

tematické besedy a čtení, na které zveme místní 

mateřskou i základní školu. Tradiční akcí už se stalo 

pasování prvňáčků na čtenáře. Před Vánocemi jsme 

poprvé pozvali i rodiče na přednášku „Knížka od Ježíška“ 

o současné české dětské literatuře. Myslíme si, že česká 

literatura pro děti je to nejkvalitnější, co knižní trh 

nabízí, ale v záplavě titulů ze zahraničí se snadno ztratí. 

Proto se ji snažíme propagovat, knihy pečlivě vybíráme a 

následně dětem i rodičům doporučujeme. V knihovně se 

střídáme dvě knihovnice, obě na mateřské dovolené 

s dvěma malými dětmi, takže máme většinu knih 

přečtenou a na vlastních dětech vyzkoušenou.  

V letošním roce bychom chtěli do knihovny pozvat i 

seniory. První únorová akce bude ještě ve spojení 

s dětmi, na besedě „Babičko, dědo, vypravuj“ si budeme 

povídat o tom, jaké knihy četli v dětství naši prarodiče. 

Akce, které budou probíhat od března do září, budou 

zaměřené na výročí vysídlení Neveklovska za druhé 

světové války. Chystáme se pozvat pamětníky, kteří 

museli před sedmdesáti lety opustit své domovy kvůli 

nucenému vystěhování naší obce a zřízení vojenského 

cvičiště SS. 

Na toto téma budeme besedovat i se staršími žáky základní 

školy, vyhlásili jsme výtvarnou a literární soutěž, ve které 

děti mají popsat či namalovat, jak by se cítily, kdyby měly ze 

dne na den opustit svůj domov, školu a kamarády. Na 

červen plánujeme otevření výstavy o historii 

koncentračního tábora Hradištko a v září budeme promítat 

dokumenty se vzpomínkami pamětníků na vystěhování i 

výpověďmi francouzských vězňů, kteří byli za války na 

Hradištku vězněni. 

Naše knihovna se snaží jak podporovat čtenářství, tak šířit 

povědomí o historii Hradištka, což oceňují nejen místní 

obyvatelé, ale lidé daleko za hranicemi naší obce. O všech 

našich aktivitách se dočtete na zcela nových webových 

stránkách, které budou v provozu od února, na adrese 

www.knihovna.hradistko.cz.  

Lucie Hašková, Věra Vybíralová 

 

http://www.knihovna.hradistko.cz/
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Rozhovor s knihovníkem 

Další z rozhovorů, který jsme uskutečnili, se konal v Městské knihovně Březnice, kterou jsme v žádném případě 

nemohli vynechat. A to hlavně z toho důvodu, že knihovna bezvadně funguje, a to zejména díky fundovaným a 

příjemným knihovnicím. O knihovně i o sobě nám pověděla vedoucí knihovny Petra Bartoníčková. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Bartoníčková, představte nám, prosím, stručně Vaši 

knihovnu?  

V prostorách, ve kterých se knihovna v současné době 

nachází, působíme od roku 2003. Dětské oddělení je 

umístěno mimo naši hlavní knihovnu v budově základní 

školy. V letošním roce slaví naše knihovna 100 let své 

existence. Součástí knihovny je Infocentrum a Redakce 

Březnických novin. Březnické noviny se vydávají jednou 

měsíčně. V každém čísle uveřejňujeme program knihovny, 

nabídku novinek či zajímavých titulů knih, nebo pozvánky na 

akce, které pořádáme. Pracujeme v knihovním systému 

Clavius. V naší knihovně si čtenáři půjčují hlavně beletrii, 

dále publikace o zdraví, rostlinách, zahrádkářské knihy, 

cestopisy nebo životopisy. V rámci infocentra pak provádíme informační a reprografické služby, prodej různých 

informačních a propagačních materiálů, skenujeme, faxujeme, laminujeme, prodáváme vstupenky apod. Nudu 

v knihovně rozhodně neznáme. 

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

knihovny?  

Nejméně zastoupeni jsou lidé středního věku, převažují senioři a studenti, jejichž počet je zhruba vyrovnaný.  

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

Dětské oddělení pořádá pravidelně např. pasování na čtenáře, připojuje se k Noci s Andersenem, mezi dětmi jsou 

oblíbené zejména výtvarné dílny a piškvorkové turnaje. V prostorách pro dospělé čtenáře instalujeme každý měsíc 

výstavu, někdy je menších výstav současně i více. Širokou veřejnost zveme na různé přednášky, besedy, koncerty 

apod. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

Dříve jsme organizačně patřili pod Městské kulturní zařízení města, nyní spadáme přímo pod Odbor kultury města 

Březnice. Z tohoto přechodu jsme zpočátku měli obavy, ale musím konstatovat, že se knihovně daří dobře. Obec nás 

podporuje a aktivně s námi spolupracuje vedoucí odboru kultury.  

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna?  

S nabídkou titulů výměnného fondu jsme vcelku spokojeni.  

O naučnou literaturu u nás není příliš velký zájem, místo ní 

bychom raději uvítali více beletrie nebo cestopisů. 

Jaké nové služby byste uvítala od svých metodiků pro zlepšení 

své práce a spokojenosti Vašich čtenářů?  

Co bych rozhodně uvítala, to by byly častější návštěvy metodiků 

přímo u nás v knihovně. Na poradách je to vždy hodně hektické. 

Nové informace nám sice vždy na těchto poradách představí, ale 

často se stává, že se ani na vše, co mne zajímá, nestačím zeptat. 

Osobní kontakt mezi knihovníky je také velmi důležitý.  

Dokončení na následující stránce. 
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Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a 

jaká byla Vaše původní profese?  

Vystudovala jsem gymnázium, a protože jsem zde měla technické 

zaměření na pozemní stavitelství, nastoupila jsem do projekce jako 

kreslička. Při mateřské dovolené jsem brigádně pracovala v galerii, 

která spadala pod Městské kulturní zařízení, stejně jako Městská 

knihovna. Zde se uvolnilo místo knihovnice, které mi bylo 

nabídnuto. Knihy mám ráda odmalička, proto jsem neváhala a 

místo přijala. Absolvovala jsem Rekvalifikační knihovnický kurz.  

V knihovně působím již 6 rokem.  

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

Práci mám ráda, je zároveň i mým koníčkem. Až na malé výjimky vycházíme se čtenáři dobře.  

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno?  

Co nečtu, je sci-fi. Jinak mám ráda všechny druhy literatury, od detektivek až po literaturu faktu nebo knihy o historii. 

Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co jste v poslední době přečetla?  

Určitě bych doporučila přečíst si biblické příběhy, které jsou stále aktuální, dále trilogii Milénium od Stiega Larssona 

nebo Čtyři dohody od Miguela Ruize. 

Jaké jsou Vaše koníčky?  

Mými koníčky jsou především ruční práce a práce na zahradě. Když mi zbude trocha času, ráda si zajdu zacvičit jógu. 

Můžete nám říci, jaký je Váš oblíbený recept či návod…? (např. kuchařský recept, léčebný recept nebo kúra, návody 

k pletení, háčkování, šití, nápady na rukodělné práce, rady Vašich babiček, zkrátka cokoliv, z čeho máte radost, co 

rádi děláte)  

Je podzim, a tak se s vámi podělím o recept na oblíbený jablečný štrůdl. Těsto: ½ kg hladké mouky, 12 dkg Hery, 10 

dkg cukru krupice, 1 vajíčko, 1/8 l mléka, 1 prášek do pečiva. Náplň: nastrouhaná jablka, mletá skořice, 2 vanilkové 

cukry, sáček dětských piškotů. Postup: Zpracované těsto z uvedených ingrediencí rozdělíme na 4 díly. Každý díl 

rozválíme na délku plechu a šířku cca 15 cm. Rozválený díl přeneseme pomocí válečku na plech s pečícím papírem. 

Na střed naklademe 1 vrstvu piškotů, pokud mají jablka hodně šťávy, můžeme dát vrstvy dvě. Potom přidáme jablka, 

posypeme skořicí a vanilkovým cukrem, volné okraje přehneme a přitlačíme k nádivce. Pečeme ve středně vyhřáté 

troubě. Dobrou chuť. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

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 

 
 
 

Copyleft je zvláštní použití autorského práva. Při vytvoření odvozeného díla z díla, jež je dostupné jen pod 

copyleft licencí, musí být toto odvozené dílo nabízeno pod stejnou (copyleft) licencí jako dílo původní. 

Termín copyleft je slovní hříčkou, v anglickém slově copyright je slovo right (právo, pravý, vpravo) nahrazena 

slovem left (levý, vlevo), čímž se naznačuje, že princip copyleftu je do jisté míry opakem principu copyrightu.  

I tradiční označení copyrightu, písmeno C v kroužku – © – je otočeno a jako symbol copyleftu se používá 

převrácené C v kroužku (to ovšem nemá žádný právní význam). 

 

Zajímavost na závěr 

 

Princip copyleftu vytvořil Richard Stallman. Copyleft je pokládán za základ úspěchu hnutí svobodného software. Někteří dokonce 

mluví o copyleftu jako o evolučním kroku, který vede k rozvoji konkurence na trhu software. Copyleft licence jsou označovány jako 

licence „virové“ povahy. Přidáte-li k vašemu programu kus kódu pod copyleft licencí, pak je váš program „infikován“ a musí být také 

šířen pod copyleft licencí. Svoboda užívání programu pod touto licencí je zpravidla vykoupena absolutní nepostihnutelností autora 

za škody, které jeho dílo způsobí.  

Zdroj: www.wikipedie.cz  

http://www.toprecepty.cz/smerovac.php?id=34&uri=http%3A%2F%2Ftoppotraviny.cz%2Fskrob-prasek-do-peciva-fermenty-na-peceni-1%2Fbackpulver-1-kg%2F%3Fparid%3D2116
http://www.rojikovokoreni.cz/koreni/skorice-mleta-103
http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Licence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%BD_software
http://www.wikipedie.cz/

