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Praha město literatury - historická mapa 

http://www.prahamestoliteratury.cz/cz/historick

a-mapa/ 

Ve spolupráci s Ústavem české literatury byly do 

historické literární mapy Prahy doplněny stovky 

bodů, které se vztahují k pražskému literárnímu 

životu v minulosti... Víte například, kde v Praze 

bydlel Vítězslav Nezval mezi lety 1929-1936? 

(Správná odpověď: v ulici Na Petynce 48) 

Praha v knihovně http://www.prahavknihovne.cz 

Pokud někdo potřebuje najít tu správnou 

literaturu ke konkrétnímu místu, pak je tu stránka 

Praha v knihovně, která nabízí výběr titulů  

s ohledem na místní určení. 

Neocenitelné nejen pro studenty ale i další 

zájemce, co říkáte. 

Zdroj: elektronická konference KNIHOVNA 

Začíná Březen – měsíc čtenářů 

Knihovny v České republice pokračují v tradici a oslavují 

spolu se svými čtenáři knihy, čtení a také knihovny samotné. 

Řada knihoven oceňuje své nejlepší čtenáře a uděluje titul 

Čtenář roku. Společně tak posilují význam a prestiž četby a 

vhodným způsobem propagují svoji činnost. 

Více a podrobněji na http://www.skipcr.cz/akce-a-

projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru 

Mnohé pracovníky středočeských knihoven a 

jejich čtenáře budou jistě zajímat on-line služby, 

které doporučuje Lenka Hanzlíková z MěK Praha, 

proto si je připomeňme: 

Jaroslav Hašek on-line http://www.mlp.cz/hasek 

Další klasik zpracován a seskládán do úhledného 

balíčku. Kromě e-knih ke stažení (4 díly Švejka + 

povídky) stránky obsahují i životopis, válečnou 

fotografii a text Povídky o slabých ženách a silných 

mužích a naopak od manželky J. Haška Jarmily 

Haškové. 

Z další zprávy doplňujeme, že editorská práce  

v tomto případě spočívala pouze ve výběru 

povídek z rozsáhlejšího souboru, který byl  

k dispozici - do textu nebylo zasahováno. Vydání 

Haškových povídek je cíleno opravdu na širokou 

veřejnost – MěK Praha chtěla především ukázat, 

že Hašek neznamená pouze Švejk. 

On-line služby Městské knihovny Praha 

 

mailto:library@svkkl.cz
http://www.prahamestoliteratury.cz/cz/historicka-mapa/
http://www.prahamestoliteratury.cz/cz/historicka-mapa/
http://www.prahavknihovne.cz/
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru
http://www.mlp.cz/hasek
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Eva Cerniňáková z Jabok hovořila na téma Kdo 

jsou uživatelé knihoven se specifickými 

potřebami a co vlastně potřebují. Svůj vstup 

obohatila nabídkou doporučených titulů. Poté 

účastníci vyslechli informace z Výroční zprávy 

SKIP SČ za rok 2013. Téměř na závěr se konalo 

předání ocenění knihovnického motýlka pro 

nominovaného středočeského knihovníka či 

knihovnici Papilio bibliothecalis. Letos jej získala 

paní Marie Pilveinová, bývalá ředitelka Husovy 

knihovny v Říčanech. Gratulujeme! 

Během celého SKIPování byla velmi příjemná a 

uvolněná atmosféra. Velké poděkování patří 

organizátorům akce, především Mgr. Ladě 

Schovánkové a moderátorce dne paní Lence 

Frankovicové. Děkujeme vám. 

Napsala Eva Šenfeldová, SVK v Kladně 

Autorské právo nejen pro knihovny 

Zájemci o problematiku autorského práva se zaměřením na knihovny se mohou přihlásit do elektronického 

kurzu na portále http://kurzy.knihovna.cz/. Kurz je otevřený všem zájemcům, je nemoderovaný a je 

dostupný neustále bez nutnosti registrace.  Věnuje se problematice autorského zákona se zaměřením na 

autorská díla a práva autora. Dále také kontextu e-knih a autorského práva, licenčním smlouvám a 

kolektivní správě autorských práv. Autorem kurzu je Katedra informačních studií a knihovnictví Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Podívejte se i na další kurzy … 

Zdroj: http://kurzy.knihovna.cz/  

 
Citát na březen 

„Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina 

vás miluje bez důvodu ... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská 

skupina.“ 

André Maurois, vlastním jménem Émile Salomon Wilhelm Herzog  

(* 26. července 1885, Elbeuf -  9. října 1967, Neuilly-sur-Seine) byl 

francouzský spisovatel, esejista, historik, kritik a publicista. Původní 

pseudonym André Maurois přijal za vlastní jméno v roce 1947. 

Zdroj: www.wikipedie.cz   

Novoroční SKIPování 2014 

Regionální výbor středočeského SKIPu 

zorganizoval již 3. ročník Novoročního SKIPování, 

který se uskutečnil ve čtvrtek 20. února 2014  

v učebně Národní knihovny Praha. Na programu 

byla přednáška Pavla Kořínka CZ komiks 89-13, 

který nás provedl světem komisu a upozornil na 

výrazné autory. Ujistil posluchače o tom, že český 

komiks své čtenáře má a že i na něj je lze do 

knihovny nalákat. O tom, Čím se liší SF od sci-fi a 

fantasy, krátce povyprávěl Vlado Ríša alias Richard 

D. Evans a zevrubně a neformálně pak představil 

svoji tvorbu. Doporučil fanouškům scifi mimo jiné 

časopis XB1 a začátečníkům útlou knížku od 

Onřeje Neffa Jak blufovat o scifi, díky které bude 

čtenář v obraze a nedá se nikým nachytat. 

 

http://kurzy.knihovna.cz/
http://kurzy.knihovna.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1885
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elbeuf&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1967
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/1947
http://www.wikipedie.cz/
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Měření efektivity vynaložených 

prostředků ve veřejné knihovně 

Městská knihovna v Praze zveřejnila dokumenty 

související s projektem měření efektivity / 

návratnosti investic – projekt ROI (Return on 

Investment). Na stránce http://www.mlp.cz/cz/o-

knihovne/knihovna-v-cislech/roi/  je k dispozici 

především text příručky ROI, charakteristika 

použitých početních operací, dotazníky atd. 

Zdroj: elektronické konference Knihovna 

Pravidelná výtvarná aktivita probíhá v naší knihovně 

pod názvem Tvořivá dílnička Tety Fialky. 

Teta Fialka je takřka součástí naší knihovny, 

v pravidelných intervalech (ve středu) zve čtenáře 

naší knihovny na svá výtvarná tvoření. Jedno takové 

proběhlo v rámci vítání jara s básničkami Jiřího Havla. 

Petrklíč 

Petrklíč je po Petrovi, 

po Jiřině jiřina 

a v tom je ta příčina, 

proč já říkám skromně: 

pomněnka je po mně!  

 

Jarní dílnička 

Tvoření obalů na knihy 

Tulipán 

Na vysoké noze stojím, 

Takže dobrý rozhled mám. 

Jen v noci se trochu bojím, 

 A proto se zavírám. 

Dětí bývá jako smetí, tvořivá odpoledne přinášejí 

klidnou, ale i napínavou náladu, co hezkého 

dnes vytvoří. Kousek motivačního příběhu z knih 

je vždy vítán a naladí na význam tvoření. 

Tetě Fialce děkujeme za propojení našich knih 

s její dílničkou. 

Napsala Ivana Cenefelsová, Obecní knihovna 

Kněžmost 

 

Jarní tvoření zápichů 

Co se děje v Obecní knihovně Kněžmost 

 

http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/knihovna-v-cislech/roi/
http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/knihovna-v-cislech/roi/
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Rakovník - město v pohybu 

Městská knihovna Rakovník vás zve na výstavu. 

Přijďte, svou návštěvou podpoříte rakovnický sport 

a dozvíte se hodně zajímavého z místního 

sportovního dění. V Rakovníku se na sportovce 

myslí! Přestaví se sportovní oddíly, kluby, jejich 

úspěchy a zařízení. Vernisáž akční výstavy se 

konala ve čtvrtek 13. 2. 2014 v roubence 

Lechnýřovna. Výstava potrvá do 16. března 2014. 

Zdroj: http://www.knihovna-rakovnik.cz/  

vyvolat nejprve úvodní znělku a základní 

hlasovou frázi, která obsahuje název instituce, 

před níž se člověk nachází, poté také delší 

doplňující informaci o možnosti vstupu a pohybu 

v budově knihovny.  

Nové automatické vstupní dveře v kombinaci 

s bezbariérovým výtahem, který byl v knihovně 

zrekonstruován v roce 2012, vytváří bezpečnější 

prostředí pro lidi se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Knihovna se tak stává přístupnou 

skutečně pro všechny. V Knihovně města Mladá 

Boleslav je již několik let budován fond 

zvukových knih pro lidi se zrakovým postižením, 

který byl nyní rozšířen o zvukové nahrávky filmů 

ve formátu MP3 s audio komentářem a o několik 

knih v Braillově písmu. Věříme, že odstraňování 

bariér povede k postupné integraci lidí se 

zrakovým postižením do knihovny a knihovnické 

služby budou dostupné skutečně všem lidem bez 

rozdílu. 

Napsala Věra Kovaříková, ředitelka KMMB 

 

Josef Čapek - malíř, básník, spisovatel 

V době od 20.2. do 1.4.2014 se mohou zájemci 

podívat na výstavu o životě a díle Josefa Čapka. 

Výstava je realizovaná ve spolupráci s Památníkem 

Karla Čapka Strž ve Staré Huti. K vidění jsou 

fotografie ze života Josefa Čapka, jeho kresby, 

knihy atd. Vše o jeho osobním i pracovním životě. 

Výstava se dotýká také jeho pobytu 

v koncentračním táboře, ukazuje například dopisy, 

které Josef Čapek psal své rodině. Autorem 

grafického řešení je Pavel Bosák. Výstava je 

doplněna o knihy Josefa Čapka. Jste srdečně zváni. 

Zdroj: http://www.svkkl.cz/  

Na přelomu roku 2013 a 2014 schválil zřizovatel 

Knihovny města Mladá Boleslav, kterým je město 

Mladá Boleslav, výměnu nevyhovujících vstupních 

dveří do knihovny za moderní automatické. 

K samotné realizaci došlo v lednu 2014. 

Návštěvníci knihovny nyní mohou plně ocenit 

komfort nových dveří nejen u vstupu do budovy 

knihovny, ale také u vstupu do obou půjčoven. 

Nové automatické teleskopické vstupní dveře 

naprosto vyhovují lidem, kteří mají v důsledku 

svého věku, postižení či omezení specifické nároky 

na prostředí. Instalací automatických dveří zmizela 

bariéra, která byla pro malé děti, seniory, pro 

uživatele s dočasným či trvalým zdravotním 

postižením, ale i pro rodiče s kočárky jen těžko 

překonatelná.  

Nad vchodem do budovy knihovny je nyní 

k dispozici lidem se zrakovým postižením 

orientační hlasový majáček. Majáček usnadňuje 

nevidomým prostorovou orientaci a poskytuje 

informaci. Majáček reaguje na vysílač, který nosí 

nevidomí  lidé  při  sobě.  Jednotlivými  tlačítky  lze 

Vstup do knihovny - pohodlný, volný, bezpečný 

 

http://www.knihovna-rakovnik.cz/
http://www.svkkl.cz/
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humorem, většinu příběhů čerpá ze života. 

Vstupné na besedu je 50,-Kč, pro čtenáře 

knihovny po předložení průkazu 30,-Kč. 

V pátek 7. března 2014 bude s dětmi ze ZŠ 

besedovat spisovatelka Kateřina Blažková. 

V pondělí 10. března 2014 zve knihovna na 

přednášku Jak zlepšit paměť? Trénovat!, kterou 

povede Gabriela Vavřinová při příležitosti 

Národního týdne trénování paměti. Národní 

týden trénování paměti vyhlašuje každoročně 

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový 

jogging, která se specializuje na trénování paměti 

pro seniory. Trénovat paměť je vhodné v každém 

věku. Studenti i pracující si potřebují pamatovat 

velké množství informací týkajících se studia i 

výkonu povolání. Pro seniory představuje 

trénování paměti důležitý nástroj pro udržení 

soběstačnosti a samostatnosti. Stejně jako pohyb 

posiluje náš pohybový aparát a bez pohybu naše 

tělo slábne, dochází v něm k nevratným změnám 

a omezením, tak podobně je trénink paměti 

vhodný pro všechny, kdo si chtějí udržet či zlepšit 

svou výkonnost v paměťových schopnostech. 

Vstup na přednášku je zdarma. 

V úterý 11. března 2014 se návštěvníci knihovny 

mohou těšit na přednášku Tibet versus Čína. Život 

Tibeťanů v okupované zemi, buddhistická pokora 

versus čínská agresivita, nejposvátnější místa 

zničená a následně opravovaná, mytická hora 

Kailash a dech beroucí krajina posvátného jezera 

Manasarovar, to vše jsou témata přednášky 

Radky Tkáčikové. Vstupné je 50,-Kč, čtenáři 

knihovny po předložení průkazu 30,-Kč.  

  Pokračování na následující straně 

 

Knihovna města Mladá Boleslav se připojuje k akci Březen-měsíc čtenářů  

 Knihovna města Mladá Boleslav připravila pro své 

čtenáře při příležitosti Března-měsíce čtenářů řadu 

zajímavých akcí.   

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

vyhlašuje na měsíc březen další ročník propagační 

kampaně Březen – měsíc čtenářů. Cílem této akce 

je propojit ČTENÁŘE, organizace a instituce 

zabývající se psaným slovem, četbou a 

čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát  

o sobě vědět: ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ! 

Knihovna města Mladá Boleslav se k Březnu – 

měsíci čtenářů připojuje řadou akcí.  

V letošním roce knihovna již potřetí vyhlásí 

nejlepšího Čtenáře roku. Cílem této aktivity je 

posilovat společenský význam a prestiž četby a 

ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.  

V roce 2014 budou v knihovnách oceňováni 

nejlepší čtenářské rodiny. Čtenářská rodina roku 

bude vyhlášena 12. března 2014.   

V Březnu-měsíci čtenářů se bude v knihovně 

především číst. Celý březen budou již tradičně 

probíhat tematická čtení pro nejmenší děti 

z mateřských škol. Děti si přijdou do knihovny 

poslechnout hezkou pohádku, prohlédnout si 

pěkné knížky a seznámit se s prostředím 

knihovny. 

V pondělí 3. března 2014 vyhlásí knihovna novou 

výtvarnou soutěž pro děti s názvem Tisíc a jedna 

vůně jara.  

V úterý 4. března 2014 v 18 hodin proběhne 

v zasedací místnosti knihovny beseda se 

spisovatelkou Zuzanou Franckovou, autorkou 

cestopisů a románů pro dívky a ženy. Zuzana 

Francková působila celý život jako učitelka, nyní 

se věnuje psaní. Knížky jsou prodchnuty osobitým 
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Ženský román a emancipace v 19. a 20. století 

Výstavu s tímto názvem nabízí k zapůjčení krajská knihovna v Hradci Králové. Výstavu knihovna připravila 

v loňském roce s podporou města Hradec Králové. Obsahuje 24 plakátů (50x70 cm) představujících 

významné ženy, které stály na počátku českého emancipačního hnutí, první ženské spolky a časopisy. 

Plakáty jsou nalepené na červeném kartonu o rozměru 70x100cm. Ukázky si můžete prohlédnout zde 

http://download.kmhk.cz/vystava.zip. 

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové výstavu obohatili i 3D exponáty (dobové šaty a nábytek). 

Výstavu Vám půjčí zdarma, musíte si pouze zajistit dopravu, případně zaplatit poštovné. 

Pokud máte zájem, napište na infostredisko@knihovnahk.cz. 

Zdroj: konference Knihovna  

Vyvrcholením celé kampaně bude jako každý rok 

tradiční Noc s Andersenem. Letošní ročník je 

věnován hrdinovi dětských knížek komisaři 

Vrťapkovi, psímu detektivovi, který v roce 2014 

slaví desáté narozeniny. Noc s Andersenem je 

určena dětem od 7 do 11 let, které prožijí 

zábavný večer v knihovně a přespí mezi 

knížkami. Letos je pro děti opět připraven 

zábavný program plný her, soutěží, čtení a 

vyprávění, za dětmi přijde psí kamarád, který 

stejně jako komisař Vrťapka, pomáhá řešit různé 

záhady. K účasti je potřeba se předem přihlásit 

v knihovně, v oddělení pro děti. Počet účastníků 

Noci s Andersenem je omezen, je potřeba 

přihlásit se co nejdříve. Kouzelná Noc 

s Andersenem je pro děti připravena na pátek  

4. dubna 2014. 

Napsala Věra Kovaříková, ředitelka KMMB 

 

Dokončení z předchozí strany 

Ve čtvrtek 13. března 2014 od 18 hodin se mohou 

zájemci o tvorbu jarní dekorace zúčastnit 

Floristické dílny. Na Floristickou dílnu Jarní 

dekorace na dveře je potřeba se předem přihlásit 

v oddělení pro dospělé čtenáře. Kurzovné činí 

265,-Kč. 

V úterý 18. března 2014 v 18 hodin zveme do 

knihovny všechny začínající genealogy na 

přednášku Petra Nováka Využití počítače a 

internetu při pátrání po předcích. Vstupné na 

přednášku je 50,-Kč, čtenáři po předložení 

průkazu 30,-Kč. 

V sobotu 29. března 2014 se budou moci děti ve 

věku 5-8 let věnovat výtvarné tvorbě. Od 9 do 

11,30 hodin se v oddělení pro děti koná další 

Tvůrčí dílna pod vedením dobrovolnice Ivy 

Bahníkové a Pavlíny Pýchové. 

 

RDA Resource Description and Access 

… jsou nová mezinárodní katalogizační pravidla 

RDA (Popis zdrojů a přístup k nim) – viz 

http://goo.gl/L5ZRqc. V dubnu 2015 by mělo dojít 

k přechodu na používání těchto pravidel. Více 

čtěte na http://goo.gl/QKnTrz a také na 

http://goo.gl/hRmolW.  

Bohumil Hrabal – Výstava fotografií 

Ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala 

pořádá Městská knihovna v Nymburce výstavu 

fotografií, které zapůjčilo Muzeum fotografie a 

moderních obrazových médií v Jindřichově 

Hradci. Kurátorem výstavy je Tomáš Mazal. 

Výstava potrvá do 21. března 2014. 

http://download.kmhk.cz/vystava.zip
mailto:infostredisko@knihovnahk.cz
http://goo.gl/L5ZRqc
http://goo.gl/QKnTrz
http://goo.gl/hRmolW
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Městská knihovna Benešov … 

… si Vás dovoluje pozvat na poslechový pořad na 

téma Pavel Bobek s hudebním kritikem Jiřím 

Černým, 3. března 2014 v 18.00 hod.  

v audiovizuálním oddělení (1. patro). 

Dále pořádá přednášku Havajské ostrovy aneb Co 

Vám cestovní kancelář nenabídne. Zážitky 

z dvanáctiměsíčního pobytu na Havajských 

ostrovech, vyprávění spojené s videoprojekcí  

o místních zvycích, tanci Hula Hula, šamanismu a 

léčitelství na Havaji, o přírodních krásách ostrovů a 

putování po jednotlivých ostrovech (Oahu, Maui, 

Lanai, Molokai, Kauai, Big Island). Vyprávět bude 

Petr Nazarov. Akce se uskuteční 4. března 2014 ve 

studovně MěK Benešov. 

Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/  

22.3., 14 hod. - Pavel Braňka – autorské čtení - 

beseda a povídání s pečeckým autorem o jeho 

nově vydané knize. 

29. - 30.3., 9-17 hod. – Víkendový kurz kreslení 

pravou mozkovou hemisférou - s lektorkou 

Květuší Ellen Dvořákovou, 

http://www.obrazekuspechu.cz/. 

Seznámení s internetem pro seniory a maminky 

na mateřské dovolené. Každé út + čt od 8 do 12 

hod. 

Burza práce - prezentace serverů s nabídkou 

zaměstnání, pomoc při vyplňování formulářů, 

sestavování a tisk životopisů apod. 

Infoservis - vyhledávání informací pracovníkem 

zdarma (zákony, úřady, školy, instituce, tipy na 

dovolenou apod.). 

Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře. 

Zdroj: leták MěK Svatopluka Čecha Pečky 

 

Akce Obecní knihovny Braškov 

„Věneček na dveře zase trošku jinak. Veselé jarní 

barvy a rozčepýřený vzhled, tak vypadá věnec 

vyrobený z organzy.“ - Jarní věnec z kousků 

organzy si mohou zájemci vytvořit 5. 4. 2014. 

„Chtěli byste si vyzkoušet batiku kapičku jinak? 

Trika září pestrostí a můžete naráz použít všechny 

odstíny. Přijďte si vyzkoušet …“ - Bílá trička se 

budou batikovat za studena kreativními barvami 

17. 5. 2014. 

Zdroj: leták Obecní knihovny Braškov 

1.3. – 31.3. – Prodejní výstava obrazů Lenky 

Urbanové. 

2.3., 14 hod. – Módní poradna – již druhý seminář 

stylistky Dany Beranové s praktickými ukázkami. 

3.3. - 7.3. - Filmový týden zdarma (pouze pro 

registrované zákazníky). 

8.3., 16 hod. – Hudebně-literární odpoledne Pana 

Nakladatele – autorská čtení, mimo jiné i 

s pečeckou rodačkou Monikou Petrákovou. 

13.3., 16 hod. – Opožděné dopisy – čtení a povídání 

s rodačkou Ladislavou Babkovou. 

15.3., 13 hod. – Kdo si hraje nezlobí. Odpoledne 

plné deskových her a hlavolamů. 

16.3., 13.30 hod. – Příčiny nemocí a cesta ke zdraví 

-  tentokrát více o dětech - přednáší MUDr. Jiřina 

Bímová. 

 

Akce pro veřejnost v Městské knihovně Svatopluka Čecha Pečky …  

… nechme se inspirovat 

 

http://www.knihovna-benesov.cz/
http://www.obrazekuspechu.cz/
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Paní Martina Kamenářová je dobrovolnou knihovnicí v Obecní 

knihovně v Malešově, obsluhovaný region Kutná Hora.  

Dne 2. října 2013 byla odměněna za své působení v knihovně. 

Získala titul Středočeský Kramerius, který uděluje Středočeský kraj 

a chce tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit ty 

nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní Kamenářové zeptali: 

Paní Kamenářová, jak vnímáte cenu Středočeský Kramerius?  

Myslím si, že ocenění neprofesionálních knihovníků, jejich nadšení 

a lásku ke knihám, je skvělé a ostatní kraje by určitě měly náš – 

Středočeský, napodobit. Pro mne osobně se stalo ocenění velkou 

poctou. 

Už Vaši čtenáři vědí, že jste získala toto ocenění? Jaká byla jejich 

reakce? V kutnohorském tisku proběhly články týkající se 

Středočeského Krameria a tak čtenáři byli zpraveni brzy o mém 

ocenění a jejich reakce byla velmi milá. 

V čem je Vaše knihovna jedinečná? Představte nám, prosím, 

stručně Vaši knihovnu. Malešovská knihovna má jednu ohromnou 

výhodu – sídlí přímo v budově základní školy (v jedné bývalé třídě), 

proto mohu pracovat s dětmi doslova denně.  

 

Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněnými titulem Středočeský Kramerius 

 

S kolegyněmi mám dohodnuté občasné hodiny čtení přímo v knihovně, dětem mohu půjčovat každou 

velkou přestávku. Pro dospělé čtenáře jsem před dvěma lety založila literární klub Knihomolky – jednou 

měsíčně se scházíme večer v knihovně, diskutujeme o přečtených knihách (pečlivě píšeme čtenářské 

deníky), snažím se získat přednášející na určité literární období, směr či spisovatele. Knihomolky se zdárně 

„rozmnožují“, v současné době je nás 12 (od 25 do 73 let). 

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

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

Malešovská knihovna má 95 platících členů a zastoupeny jsou všechny věkové kategorie, nejslabší 

kategorie jsou muži v produktivním věku, velmi silná je kategorie dětí a žen v produktivním věku. Pro děti 

jsou celoroční akce – navazující na pasování (dobývání rytířských ostruh, šlechtických titulů a zemí 

fantazie), pro dospělé se snažím o autorská čtení a na přednáškové akce Knihomolek může přijít jakýkoliv 

čtenář knihovny. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? Jaká je spolupráce se zastupiteli?  Bohužel tady musím 

přiznat, že knihovna je taková Popelka, finance na ni příliš nejsou a není prioritou v obci. Jsem velmi vděčná 

výměnnému fondu Kutné Hory, který zajišťuje, aby čtenáři měli solidní výběr knih, rovněž jejich metodická 

pomoc je vynikající. 

Pokračování na následující straně 
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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: liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079; senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373 

 
 
 

O čem byste se ještě chtěla zmínit a ráda byste to 

sdělila našim čtenářům-knihovníkům?  

Moje paní učitelka z 2. třídy mi napsala do 

památníku „Kniha je okno do zahrady, pohled 

z věže, kamarád. Pokud budou na světě dobré 

knihy, nejsi sama.“ A jeden kamarád říká „Knihovna 

- to je místo pozitivní deviace“. Oboje se snažme 

plnit a předávat dál. 

Děkujeme Vám za rozhovor. 

   

 

Dokončení rozhovoru 

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

Doplňovala jste si knihovnické vzdělání?   

Knížky jsem měla ráda od dětství, byly a jsou pro mne nevyčerpatelným zdrojem poznání, skvělých příběhů. 

Knihovna pro mne vždy byla druhým domovem, proto si povoláním knihovnice plním svůj životní sen. Jsem 

učitelkou 1. stupně na malešovské škole (práce se mi snoubí s koníčkem), doplnila jsem si knihovnické 

minimum. 

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

Mám ráda práci s lidmi, „uvádět“nové knížky do života a ty starší a dobré připomínat. Mrzí mě jen vysoká 

cena nových knih, protože nemohu knihovní fond obměňovat, jak bych si představovala. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno? Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co 

jste v poslední době přečetla?  

Mám ráda historické knihy, jak odborné, tak beletrii. V poslední době mne zaujaly: Klub nenapravitelných 

optimistů, Žena prchá před zprávou, Němcova vesnice a Pád Titánů a… 

Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám něco ze svého soukromí?  

Mým největším koníčkem je četba, mám ráda turistiku, dobré filmy, divadelní představení. S manželem rádi 

vše navštěvujeme, „turistíme“ s naším labradorem. S dětmi ze školy (syna mám už dospělého a děti ve škole 

mi nestačí) vedu vlastivědný kroužek. Vypátrali jsme společně osudy malešovských Židů – projekt Zmizelí 

sousedé, poslední 3 roky jsme věnovali blížícímu se výročí 1. světové války – Zapomenuté osudy Velké války 

(zdokumentování života 32 padlých malešovských občanů) a nyní zpracováváme politický proces mlynáře 

Šnýdra z roku 1951. 

 

http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz

