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Do našeho květnového čísla očekáváme velké množství příspěvků právě z akce Noc s Andersenem ve středočeských 

knihovnách. Bude to číslo monotematické? To se teprve uvidí. Napište i Vy, jak jste nocovali ve Vaší knihovně. Těšíme se 

na množství příspěvků i fotografií.  

Nejen pro naše pravidelné čtenáře, kteří do obecní knihovny 

přicházejí za výpůjčkami různých žánrů knižních titulů, 

chystáme na duben malou výstavku. Při revizi knihovního 

fondu, která zdárně probíhá, jsme narazili na některé 

zajímavosti. A jednou z nich jsou i razítka s názvy naší 

knihovny v jednotlivých knižních titulech. Jejich proměnu, 

tak jak šel čas, vám chceme přiblížit, protože mnohdy jsou to 

názvy vskutku nečekané. Tady vám je ale neprozradíme. 

Místo toho vás zveme (a ani si nemusíte půjčit knihu) do 

prostor naší knihovny, kde vám je od pondělí 8. dubna 

ukážeme ve formě nafocených obrázků. 

Další akcí, kterou obecní knihovna chystá, je 1. knižní bazar  

s podtitulem „Na prázdniny a dovolenou, odjedeš jedině 

s novou starou knihou“. Jak již název napovídá, akci 

chystáme těsně před období dovolených a to proto, aby se 

pro realizaci akce dala využít zahrada u obecního úřadu, kde 

naše knihovna nyní sídlí. Termín je předběžně stanoven na 

sobotu 15. června. V případě nepřízně počasí může být 

termín změněn. Proč bazar? Protože v rámci revize 

knihovního fondu byly vyřazeny duplicitní výtisky 

zachovalých knih a tyto chceme nabídnout za minimální ceny 

k odkoupení zájemcům. Z výnosu bazaru budou zakoupeny 

další nové tituly, které knihovna ještě nevlastní. Budeme 

tedy rádi, když i vy si přijdete vybrat svoji „novou“ knihu na 

prázdniny či dovolenou. Případné zájemce, kteří by na 

bazaru chtěli nabídnout své vlastní knižní „přebytky“, 

prosím, aby kontaktovali Alenu Bakošovou v době pátečních 

večerních otevíracích hodin knihovny. Nejen já, ale věřím, že 

zde mohu mluvit i za paní Špitálskou, naši druhou knihovnici, 

oceňuji, že jste si do knihovny našli cestu i po jejím 

přestěhování na obecní úřad. Rádi uvítáme nejen další nové 

zájemce o výpůjčky z knihovního fondu, ale i vaše tipy, co by 

knihovna mohla nejen čtenářům nabídnout. 

 

Obecní knihovna Přerov nad Labem připravuje … 

 Čeká nás třetí noc s knížkami... V roce 2013 nás čeká  

v Přerově již třetí Noc s Andersenem. Knihovna společně 

se ZŠ a MŠ spolu chystají na jednu noc útočiště pro 

všechny milovníky knížek a příběhů v prostorách školy a 

školky. Program bude opět plný překvapení, čtení a 

povídání o knížkách. A kdy že se to naši malí čtenáři na 

noc zavrtají do spacáků i se svou oblíbenou knížkou? 

Bude to z pátku 5. dubna na sobotu 6. dubna 2013. Takže 

již teď si všichni termín poznamenejte do svých diářů, 

protože děti vyrazí na setkání s pohádkovou babičkou, 

panem Andersenem a spoustou dalších postav nejen  

z pohádek, a vy, rodiče či prarodiče, budete na jednu noc 

vyměněni za noc plnou tajemství a dobrodružství. I pro 

příští ročník je pro nás připraven obrázek. Ten pro 

knihovní noc v roce 2013 namalovala Lucie Lomová a děti 

se mohou těšit na kreslené myšky Anču a Pepíka a 

básničku z pera Daniely Krolupperové. Autorka nám pro 

společnou noční četbu poskytne úryvek ze své nové knihy 

Óóóbluda, už nyní se na ni těšíme. Valná hromada Klubu 

dětských knihoven SKIP ČR v Karviné určila téma příštího 

ročníku Noci s Andersenem a kromě pohádek dánského 

pohádkáře H. Ch. Andersena si společně připomeneme 

výročí oblíbené ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. A to 

dává rodičům, babičkám a dědům nápovědu pro 

domlouvání se s letošním Ježíškem i Santou, jakou knihu 

nadělit pod vánoční stromeček. A pro ty, kteří nevědí jak 

zjistit, které knihy Helena Zmatlíková ilustrovala, máme 

také jeden tip. Nápovědu můžete také hledat i v naší 

Obecní knihovně. Děkujeme.  

Alena Bakošová, Jitka Špitálská 

Knihovnice Obecní knihovny v Přerově nad Labem 

Článek byl původně napsán pro obecní tisk, ale jistě 

uznáte, že si zaslouží zveřejnění v našem bulletinu. 

Nechejme se inspirovat :o) 

mailto:library@svkkl.cz
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Vyhlášení soutěže Nadace knihoven 
Nadace knihoven vypisuje soutěž na podporu studijních cest do zahraničních knihoven v roce 2013. 
1. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 

1.1. Účastníci soutěže 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, sdružení právnických osob, příspěvkové a 

rozpočtové organizace působící na území ČR 

1.2. Údaje v žádosti 

Účastník se přihlásí do soutěže písemnou žádostí, která bude obsahovat: 

 název a adresu (včetně e-mailu) účastníka, 

 údaje o zájemci, pro něhož je studijní cesta připravována, tj. profesní životopis včetně dosaženého 

vzdělání a funkce v současném zaměstnání, údaje o jazykových znalostech, popř. výčet již absolvovaných 

stáží, seznam publikovaných prací a proslovených přednášek, 

 náplň studijní cesty, místo a termín konání cesty, očekávaný přínos pro účastníka soutěže, 

 předpokládané náklady cesty. 

1.3. Uzávěrka přihlášek 

Žádost se odevzdává osobně nebo zasílá poštou na adresu vyhlašovatele  

do 10. května 2013. Rozhodující je datum na razítku podací pošty. 

1.4. Adresa vyhlašovatele 

Nadace knihoven, Kounicova 65a, 601 87 Brno. 

Zasílací adresa pro přihlášky je Středočeská vědecká knihovna, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno,  

obálku označte slovem Nadace. 

2. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 

2.1. Posouzení přihlášek do soutěže 

Žádosti účastníků soutěže posoudí správní rada Nadace knihoven do 28. května 2013 podle následujících 

kritérií: 

 přínos studijní cesty pro instituci, ve které zájemce o studijní cestu pracuje, 

 jazykové a odborné znalosti uchazeče, 

 kvalita zpracované žádosti. 

2.2. Výše příspěvku 

Finanční příspěvek, který bude Nadací knihoven hrazen výnosem z vkladu Nadačního investičního fondu, činí 

maximálně 50 % nákladů na studijní cestu. 

Podle počtu přihlášených Nadace zváží vyhlášení dalšího kola soutěže. 

 

Pracujeme s našimi seniory 

Knihovna Eduarda Petišky společně s Domem pečovatelské 

služby v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi připravila pro 

seniory možnost literárního soutěžení v rámci projektu 

"Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku", jehož součástí je 

kromě klasické literární soutěže také možnost zachycení 

vzpomínek na město, obec, region. Příspěvky 

vzpomínkového charakteru nebudou soutěžní, budou 

základem jakési "kroniky města". Vzhledem k tomu, že na 

základě dohody budou předávány do Národní kroniky, 

nemusí se týkat pouze našeho regionu, jak stojí  

v propozicích, které najdete na 

http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/o-

knihovne/aktuality. 

 

Pokud máte ve svém okolí literárně činné seniory, kteří 

by se chtěli do soutěže zapojit, prosím, informujte je  

o této možnosti. Stejně tak nám mohou zaspat i 

vzpomínky na své město, které bychom předali do 

Národní kroniky a uchovali v naší knihovně. 

Věra Krajíčková, BBUS 

ředitelka Knihovna Eduarda Petišky 

Latinské přísloví:  „Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“    

http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/o-knihovne/aktuality
http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/o-knihovne/aktuality
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 „Vážené kolegyně a kolegové, 

je mi velkým potěšením vám oznámit, že dne 2. dubna 

2013 - v den výročí narození dánského pohádkáře Hanse 

Christiana Andersena - udělí Hans Christian Andersen 

Award Committee v Odense ceny vybraným projektům. 

Jedním z oceněných projektů bude i Noc s Andersenem a 

její hlavní organizátorky Hana Hanáčková a Miroslava 

Čápová z dětského oddělení knihovny Bedřicha Beneše 

Buchlovana v Uherském Hradišti. 

Cenu Hanse Christiana Andersena uděluje Hans Christian 

Andersen Award Committee od roku 1996 organizacím, 

institucím i jednotlivcům, kteří přispěli k propagaci a 

rozšíření znalostí o nejvýznamnějším dánském spisovateli 

Hansi Christianu Andersenovi po celém světě. V roce 2004 

získala toto ocenění například i Dánská královna Margrethe 

II., která mimo jiné výtvarně zpracovala animace k filmu 

Sněhová královna. V letošním roce ocenění získají Hana 

Hanáčková a Miroslava Čápová z České republiky za 

organizaci Noci s Andersenem, herec Christian Steffensen  

z Dánska a hudební skladatel David Lang z USA. 

 
Vyhlášení Dětského čtenáře roku 2013 

O slavnostním vyhlášení Dětského čtenáře roku 2013 

v Městské knihovně Kolín informovala paní Vodičková: 

„Výběr byl těžký, ocenili jsme nakonec 7 čtenářů, 

absolutním vítězem se stal Martin Nedecký. Na vyhlášení 

byli pozváni i rodiče, dali jsme vědět i do škol. Ceny 

předával vedoucí odboru kultury a školství Mgr. P. Kesner. 

Dětští čtenáři dostali po převzetí cen prostor a občerstvení 

si museli "odpracovat" - představili ostatním knihu, kterou 

chtějí ostatním doporučit, a museli říci proč.“  

Mgr. L. Vodičková, MěK Kolín 

Letošní ročník Noci s Andersenem proběhne v pátek  

5. dubna 2013. Stejně jako v posledních letech se zástupci 

Dánského velvyslanectví v Praze vypraví do knihoven 

předčítat dětem Andersenovy pohádky. Už nyní je ale jasné, 

že hlavní událostí pro ně bude Noc s Andersenem  

v Knihovně BBB v Uherském Hradišti. Tam dětem přijede 

předčítat konzulka Dánského velvyslanectví, paní Lise 

Schouboe.  Moc gratulujeme!“ 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. 

Národní knihovna ČR 

Citace zprávy ze dne 15.3.2013. 

 

Nezbývá než se s velikou gratulací připojit a těšit se z toho, 

že oceněný bude právě tolik oblíbený projekt  

Noc s Andersenem.  

Do letošního ročníku se přihlásilo 142 škol a knihoven ze 

středočeského kraje. Ať se vše vydaří ke spokojenosti všech 

nocležníků i knihovníků! 

Informace z elektronické konference KNIHOVNA 

 



 

 

 

MEZI NÁMI bulletin knihoven Středočeského kraje 
 

4 /2013 

4 

 

 

Sbírka bude v SVK trvat minimálně do konce dubna 2013. Další informace může poskytnout 

Mgr. Lenka Juračková, tel.: 312 813 112, e-mail: jurackova@svkkl.cz. 

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 

 
 
 

Velikonoce a jaro v knihovnách 

Letošní termín Velikonočních svátků připadl na přelom 

března a dubna. Pokud nyní čtete náš bulletin, již jsou 

velikonoční svátky za námi. Věřící vzpomněli Ježíšovu smrt a 

vzkříšení. My všichni jsme se obklopili velikonočními 

symboly a mnozí z nás se zapojili do tradic hodování a 

pomlázky. Tyto krásné svátky se odrážejí i v našich 

knihovnách, příkladem je třeba Obecní knihovna Velim, ve 

které se uskutečnila Velikonoční výstava. 

Napište nám, jaké byly Velikonoce ve Vaší knihovně, pošlete 

fotografie slavnostně nazdobené půjčovny nebo studovny, 

Pochlubte se. Zkraťme si takto příjemně čekání na jaro. 

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

