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MEZI  NÁMI  

I N F O R M A Č N Ě  V Z D Ě L Á V A C Í  B U L L E T I N  
K N I H O V E N  S T Ř E D O Č E S K É H O  K R A J E  
 

březen 2013 
ročník 4, číslo 3  

 

Citát na březen 

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.“ 

Jean Cocteau (*1889 Maisons-Laffitte – †1963 Milly-la-Forêt) byl francouzský básník, 

grafik, divadelník a filmař, člen Francouzské akademie. Byl dlouholetým životním 

partnerem herce Jeana Maraise, kterého uvedl do umëleckého prostředí tehdejší Paříže. 

Jean Cocteau je jedním z představitelů kubistické literatury. Za zmínku stojí především 

jeho básnë v milostných dopisech pro Jeana Maraise. 

Zdroj: Wikipedie.cz  

 

BMČ Březen - měsíc čtenářů 

Na webové stránce SKIP Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků můžete vždy sledovat novinky pro práci 

v knihovnách, plánované akce i dlouhodobé projekty. 

Každoročnë v březnu mimo jiné také informaci o Březnu – 

mësíci čtenářů - http://www.skipcr.cz/akce-a-

projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru-2013.  

I letos chceme v knihovnách oceňovat nejlepší čtenáře a 

najít svého Čtenáře roku.  

„Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a 

prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce 

využívají. V roce 2013 budeme v knihovnách oceňovat naše 

dëtské čtenáře, kde hlavním kritériem bude počet 

přečtených knih v roce 2012.“ 

 

„V centru našeho zájmu je letos opët čtenář a čtení ve 

všech jeho formách.“ 

Motto: S námi jen all inclusive ! 

SKIP pro letošní BMČ doporučil tyto aktivity: 

o Vyhlášení Čtenáře roku /vyhlášení Dětského čtenáře 

roku 

o Průzkum mezi ne-čtenáři 

o Týden čtení aneb Čtení sluší každému (4.-10.3.2013) – 

doporučuje autory, kteří mají kulaté či půlkulaté výročí 

o Maratón čtení 

o Zavádëní nových služeb a výhod pro registrované i 

neregistrované uživatele 

o Účast knihoven v soutëži BIBLIOWEB – porota již 

vyhodnocuje přihlášené webové stránky knihoven 

Více informací na http://www.skipcr.cz/.  
Noc s Andersenem se blíží 

Další jarní knihovnická akce na podporu čtenářství, do které 

se každý rokem přihlašuje stále vëtší počet knihoven. 

Letošní termín vychází na 5. - 6. dubna 2013. 

„Klub dëtských knihoven a SKIP ČR vyhlašuje již 13. ročník 

společného pohádkového čtení na mnoha místech naší 

vlasti, Evropy i zámoří. V jeden kouzelný večer přinese 

pohádková noc dëtem kromë čtení pohádek řadu 

neobvyklých aktivit ke vzbuzení zájmu dëtí o čtení.“  

Místo konání: knihovny a školy ČR a svëta (Praha) 

Přihlášku nutno doručit do 1.4.2013  

Podrobnë na http://www.nocsandersenem.cz/.  

mailto:library@svkkl.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/1889
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maisons-Laffitte
http://cs.wikipedia.org/wiki/1963
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milly-la-For%C3%AAt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadeln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filma%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_akademie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Marais
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kubismus
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru-2013
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru-2013
http://www.skipcr.cz/
http://www.nocsandersenem.cz/


 

 

 

MEZI NÁMI bulletin knihoven Středočeského kraje 
 

3 /2013 

2 

 Z elektronické konference KNIHOVNA: 

Národní knihovna ČR pro BMČ 

Služba Ptejte se knihovny vyhlašuje konkurz! 

Jste knihovna s unikátním fondem, ochotou najít pro své 

uživatele i nemožné nebo jednoduše máte rádi svoji 

informačnë-knihovnickou práci? Pak právë pro vás máme 

jedinečnou nabídku rozšířit řady knihoven zapojených do 

služby Ptejte se knihovny http://www.ptejteseknihovny.cz 

v rámci "Března mësíce čtenářů". 

Připojte se k 70 českým knihovnám, které se v současné 

dobë podílí na zodpovídání dotazů 

http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny. Pomozte nám 

budovat z odpovëdí archiv služby 

http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv, jehož odkazy se 

objevují i na předních místech při vyhledávání v Googlu. 

Fandëte vašemu dotazu v anketë "Dotaz roku" 

http://www.ptejteseknihovny.cz/ankety/hlasujte-pro-

dotaz-roku-2012.  

 

Ukažte, že jste moderní knihovna! 

V průbëhu března bude zveřejnëna mobilní aplikace 

služby Ptejte se knihovny pro iPhony a iPady společnosti 

Apple. Nabídnëte svým uživatelům stáhnutí aplikace, 

která bude zcela zdarma, a ukažte jim, že se na knihovny 

mohou obrátit kdykoli a kdekoli. 

Bližší informace - 

http://www.nkp.cz/soubory/sluz/Ptejteseknihovny_BMC

_2013.pdf 

Zaujala vás nabídka? Chcete vëdët více? Obraťte se na 

hlavního koordinátora služby Ptejte se knihovny  

PhDr. Janu Huňovou Jana.Hunova@nkp.cz, využijte  

e-mailovou adresu služby psk@nkp.cz nebo se zeptejte 

koordinátora služby Národní knihovny ČR bëhem jejích 

online hodin prostřednictvím chatu na stránkách Ptejte 

se knihovny. 

Citace zprávy Mgr. Romana Giebische, Ph.D., Národní 

knihovna ČR, www.nkp.cz v elektronické konferenci 

KNIHOVNA dne 28.2.2013  

 
Přihlaste se do elektronické konference KNIHOVNA 

Chcete vëdët co se dëje v jiných knihovnách? Přihlaste se do elektronické veřejné konference KNIHOVNA. Je určena 

knihovníkům a pracovníkům informačních institucí v celé ČR. Knihovníci do konference píší o akcích, které připravují. 

Informují se vzájemnë o problémech, hledají radu u ostatních. Nabízejí např. vyřazené knihy, časopisy, knihovnické 

zařízení (regály) apod.  

Kontaktní osoba - Kolektiv správců konference KNIHOVNA - knihovna-request@cesnet.cz 

Adresa archivu konference - http://listserv.cesnet.cz/archives/knihovna.html 

Pravidla pro přihlášení – získáte na adrese - listserv@cesnet.cz 

Příkaz pro přihlášení - SUBSCRIBE KNIHOVNA (pro odhlášení - SIGNOFF KNIHOVNA) 

Zdroj: http://knihovnam.nkp.cz  
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VII. ročník soutěže  

Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! 

Den 28. ledna 2013 byl Dnem ochrany osobních údajů. 

V tento den je připomínána Úmluva 108 Rady Evropy, 

první právnë závazný dokument zajišťující ochranu 

osobních údajů a soukromí. Byl také příležitostí k tomu, 

aby Úřad pro ochranu osobních údajů ve spolupráci se 

SKIP vyhlásil VII. ročník soutëže Moje soukromí! 

Nekoukat, nešťourat!  

Letošní, již sedmý, ročník soutëže je zamëřen na vaše 

zkušenosti se sociálními sítěmi. Až do 14. dubna 2013 

můžete zasílat svoje příspëvky elektronicky na 

soutez@uoou.cz nebo v písemné podobë na adresu: 

Úřad pro ochranu osobních údajů, tiskový odbor 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7  

obálku označte heslem „Soukromí“ 

Inspirovat se můžete otázkami uvedenými na webové 

stránce úřadu - http://goo.gl/7fAhl: „Zajímají nás všechny 

vaše odpovědi, pokud jste ve věku do 18 let. 

Pokud je vám méně než 15 let, požádejte prosím o souhlas 

s účastí v naší soutěži své rodiče a připojte ke svému 

příspěvku prohlášení, že jste tak učinili.“ 

 

Tradiční služby vycházející z Koncepce podpory knihoven 

z rozpočtu Středočeského kraje 
 Poradenská a konzultační činnost – srovnatelné 

s předešlými lety, menší počet metodických cest 

 Vzdëlávání knihovníků, semináře, porady – 

srovnatelné s předešlými lety 

 Nákup (akvizice), zpracování výmënného fondu SK – 

bohužel v letošním roce se uskutečňovat nebude 

 Práce s výmënným fondem SK – bude pokračovat 

rozvoz výmënných souborů, bohužel v letošním roce 

bez knižních novinek 

Netradiční nabídka  

 Pořádání neformálního setkání knihovníků 

 Vydávání elektronického bulletinu Mezi námi 

 Výstava Do Anglie s Karlem Čapkem. Přihlášeným 

knihovnám ještë dovezeme, jinak tato služba končí, 

dále je však možné domluvit si zapůjčení obrazových 

panelů přímo s Památníkem Karla Čapka. 

„Do 1. června 2013 vybereme a oceníme příspěvek, který 

prokáže, že si umíte na sociálních sítích počínat skutečně 

zodpovědně, nebo přinese otevřené svědectví o vaší 

špatné zkušenosti. Kromě ocenění, které předáme vítězům 

při jejich návštěvě Prahy, vás požádáme o další 

spolupráci…“  

Více informací nejen o této soutëži najdete na - 

http://www.uoou.cz/uoou.aspx - v rubrice Pro mládež. 

Partnery soutëže jsou: 

Český rozhlas 2 Praha - 

http://www.rozhlas.cz/praha/portal/  

Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR – 

www.skipcr.cz  

Projekt Safer internet – www.saferinternet.cz  

 

V rámci nabídky služeb 

regionálních funkcí knihoven zve 

Krajské knihovnické centrum 

SVK v Kladnë začínající 

knihovníky a informační 

pracovníky bez potřebného 

odborného vzdëlání na 20-ti 

hodinový Kurz knihovnického 

minima. 

Na kurz se můžete přihlásit přes formulář na webové 

stránce určené vzdëlávání knihovníků Středočeského 

kraje. Zde najdete také podrobné informace k tomuto 

kurzu i dalším chystaným vzdëlávacím aktivitám: 

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

knihovniku/nabidka-kurzu/  

Termíny konání : 15.5., 22.5., 29.5., 5.6. a 12.6.2013 

Adresa konání : KKC, Železárenská 1566, Kladno 

Nabídka služeb v rámci výkonu RF v roce 2013 
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Citujeme z článku „Muzeum Miloše Zemana?“ - vyjádření podpory regionálním funkcím knihoven  

„… Pokud vedení kraje tento zámër podpoří, budiž. Já bych spíše preferoval vënovat náklady na tuto expozici na 

podfinancovanou funkci regionálních knihoven v kraji – a to klidnë se Zemanovým vënováním.“ Uvedl Zdenëk ŠTEFEK, 

radní Středočeského kraje. 

ŠTEFEK, Zdenëk. Muzeum Miloše Zemana? Haló noviny. 26.2.2013 

Dostupný z: http://www.halonoviny.cz/articles/view/3780462  

 

Máme nový web! 

Holá vëta, tři slova. Jen tëžko lze spočítat, kolik hodin 

práce se za ní skrývá. 

Na začátku byla myšlenka “ web knihovny je již nëkolik let 

starý“ a otázka „aktualizovat nebo vytvořit nový?“  Nëkolik 

bezesných nocí a rozhodnutí bylo na svëtë. Přistoupíme 

k vytvoření nového webu., naše „workflow“ je následující: 

Nejdříve bude nutné popsat služby a procesy v knihovnë, 

stanovit strukturu webu, vymezit konkrétní náplň, vytvořit 

poptávku, oslovit firmy, vybrat, zadat konkrétní 

specifikaci, čekat na první verzi, připomínkovat, 

doplňovat, spolupracovat, posléze schválit a spustit nový 

web.   

První realizace představ byla vtëlena do jednoduchého 

modelu, který byl předložen čtyřčlenné pracovní skupinë. 

Mnohé společné porady, diskuze v každou volnou chvilku, 

nápady, debaty a další nápady, další rozhovory, hodiny 

nelze spočítat. Výsledkem je funkční model struktury 

nového webu Knihovny Eduarda Petišky, který bude 

sloužit jako podklad pro zadání zakázky. Další 

rozhodování.  Koho oslovit, na koho se obrátit? Nakonec 

byla poptávka vycházející z modelu struktury a specifikace 

dalších požadavků rozeslána a nabídky přijaty.  

Opët rozhodování – tato firma má takové reference, tuto 

moc neznáme, tady je lákavá částka nabízená za realizaci 

(nízká), tato prezentace moc neoslnila. Okamžik 

rozhodnutí nastal, vítëzem se stává firma PositiveZero. 

Opravdu vítëzem? Množství požadavků: web musí být 

účelný, musí umët to i ono, uživatelské rozhraní musí být 

jednoduché, přívëtivé, web musí uživatelům nabídnout 

širokou škálu služeb, ale nesmí být předražený, musí být 

moderní s možností dalšího rozvoje. Jedním slovem: 

mnoho práce za co nejménë penëz. Kostky byly vrženy, 

pracovníci firmy se dali do práce a my jsme napjatë čekali 

na její výsledek. A dočkali jsme. Zkušební verze webové 

prezentace knihovny je tu. A další hodiny čtení, 

přemýšlení, vylaďování, dolaďování a ladëní, desítky mailů 

a zase procházení webu, pohled očima uživatele-laika, ale i 

očima uživatele-knihovníka, opët maily, „teď již opravdu 

poslední“, ale ještë tamhle je chybička, toto je nutné 

opravit. A poslední rozhodnutí: „spusťte ostrou verzi“.  Je 

středa, 20. února 2013 slova „Dëkuji za povel, jdeme na 

spuštëní“ a web, který najdete na 

http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/, je na svëtë. Jak 

společné úsilí pracovníků Knihovny Eduarda Petišky a firmy 

PozitveZero dopadlo, posuďte sami.  

Vëra Krajíčková, Knihovna Eduarda Petišky 
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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. 721 284 079; senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373 

 
 
 

MALOVANÉ ZÁLOŽKY DO KNIH  
 

 

Veřejná knihovna Lidice vyhlásila od 23. září do  

23. listopadu 2012 první kolo přehlídky Malovaných 

záložek do knih. Oslovili jsme ředitelku Soňu 

Macháčkovou z MŠ Lidice a také vedoucí vychovatelku 

školní družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla Annu Holeyšovskou. 

V knihovnë jsme pro dëti připravili předtištëné záložky, do 

kterých dëti namalovaly krásné obrázky. Téma i techniky 

malování jsou libovolné. V 1. kole se zúčastnilo celkem 49 

dëtí. Záložky jsou nejdříve vystaveny ve výlohách 

knihovny a nyní je postupnë budou vkládat knihovníci do 

knih pro čtenáře, takže výstava bude neustále 

pokračovat. Dëti dostaly z knihovny pamëtní záložky se 

svým jménem a pro všechny „malíře“ připravil OÚ Lidice 

pozornost v podobë potřeb na kreslení. 

 

Do 2. kola jsme v prosinci 2012 přizvali dëti s paní 

vychovatelkou Petrou Pilnou z Valašska ze ZŠ Liptál. A také 

dëti ze školní družiny s paní vychovatelkou Jaroslavou 

Pachlovou ze ZŠ Stráž u Tachova. V druhém kole malovalo 

58 dëtí. Nyní malují záložky dëti ze školní družiny s paní 

vychovatelkou Evou Vondruškovou ze ZŠ Kladno, Amálská.  

připravili: Míša Indráková, Jirka Černý a Zdenëk Fous 
foto z archivu Veřejné knihovny Lidice 

 

   záložky do knih od dëtí ze školní družiny při ZŠ  

a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

   záložky od dëtí ze školní družiny při ZŠ Stráž  

u Tachova 

   záložky od dëtí ze školní družiny při ZŠ Liptál na 

Valašsku 
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