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Zpravodajství z Pavlíkova (996 obyvatel, okres Rakovník) 

V rámci března měsíce čtenářů navštívily předškolní děti MŠ Pavlíkov obecní knihovnu. Děti si vyslechly ukázku 
z knihy Z deníku kocoura Modroočka, kterého pak malovaly podle své představy. Besedovaly s paní knihovnicí 
Danou Hůlovou. Návštěva knihovny se jim líbila. Obecní knihovna Pavlíkov má k dispozici 2970 knih, z toho 491 
knih je naučná literatura, 2479 knih je krásná literatura a pohádky pro děti. Výběr je rozšířen o výpůjčky 
z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně a Městské knihovny Rakovník. V loňském roce to 
bylo cca 800 knih. Knihovna v Pavlíkově má 45 registrovaných čtenářů, kteří si vloni vypůjčili 1227 knih. 

Městys Pavlíkov je zřizovatelem také Obecní knihovny Chlum a Obecní knihovny Skřivaň. 

Zdroj: zpravodaj Pavlíkovská radnice, 1/2010 

Malé ohlédnutí za Nocí s Andersenem 

Již podesáté proběhla tato celostátní akce a nadšení 
organizátorů s roky neumdlévá, spíše naopak. Jak 
vlastně její tradice začala?  

Na webu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti jsem se dočetla: „První Noc 
s  Andersenem proběhla v roce 2000 
v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých 
čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení 
pohádek, soutěží, her a překvapení. Vše jsme spolu 
s kolegyněmi z Jičína, Sobotky, Letohradu i Zlína 
připravili na půdičku našeho dětského oddělení, kam 
v pozdních nočních hodinách zavítal i skřítek Uspávač 
a Knihvýpůjčka regálová, kteří děti odvedli do říše snů. 

V průběhu kouzelné pohádkové noci odešly díky 
internetovému spojení pozdravné zdravice 
samotnému Andersenovi i všem příznivcům dobré 
dětské četby. Věhlas o prožité noci se šířil po vlastech 
českých i moravských díky Klubu dětských knihoven 
SKIP. A právě jeho zásluhou se myšlenka hlasitého 
nočního předčítání lavinovitě rozvinula do mnoha 
knihoven, které v roce 2001 první společnou Nocí 
s Andersenem oslavily svátek dětské knihy…“ 

Webová stránka uherskohradištské knihovny nabízí 
mnoho informací pro své uživatele. Ty menší určitě 
zaujmou nápady pro volný čas v pododdílu 
 

 

www.knihovnabbb.cz/cz/odkazy_pro_deti, které 
mohou být inspirující i pro knihovníky v dětských 
odděleních. 

Knihovna v Uherském Hradišti a Sdružení knihovníků 
a informačních pracovníků vytvořily samostatnou 
webovou schránku www.nocsandersenem.cz/, kam 
se řada z vás zaregistrovala.  

V prvním letošním čísle Bulletinu SKIP 
skip.nkp.cz/Bulletin/Bulletin.htm se dočtete 
o několika středočeských knihovnách zapojených do 
tohoto projektu a také mimo jiné, že Noc 
s Andersenem byla uspořádána i na Slovensku, 
v Polsku a Slovinsku, celkem na 905 místech. 

A ještě jednou na toto téma - Klub dětských knihoven 
SKIP má na své nové stránce www.futuranp.eu/kdk/ 
informace o klubových projektech a jsou také tématem 
článku Mgr. Lenky Václavíkové Antošové z Knihovny 
Města Hradce Králové v časopise Čtenář (č.4/2010, 
str.148-150). Klub dětských knihoven nabízí 
zájemcům registraci do elektronické neveřejné 
konference ANDERSEN. 
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Noc s Andersenem v Miskovicích  
(712 obyvatel, okres Kutná Hora) 

Již počtvrté jsme se i letos účastnili Noci 
s Andersenem. Nejdříve jsme zasadili venku strom 
Pohádkovník a potom v knihovně děti vzpomínaly 
na pohádky Františka Hrubína a plnily přitom 
různé úkoly. Např. při Perníkové chaloupce kradly 
děti perníčky babě Jaze, aby nebyly jako 
Otesánek, musely se trefit do kuželek, luštily 
křížovku s pohádkou O veliké řepě a plnily mnoho 
dalších úkolů. Prostory naší knihovny jsou opravdu 
malé, děti zde nespí, ale s lampiony obcházíme 
vesnici, kamarádům a kamarádkám, rodičům, 
prarodičům a přátelům rozneseme pohledy z Noci 
s Andersenem a jdeme tak kolem půlnoci domů. 
Lampiony přání jsme letos pro nepřízeň počasí 
vypouštěli až v sobotu večer. Letos přišlo 5 kluků a 
jedna dívka, která je už na přesilu chlapců zvyklá. 

Dagmar Strbíková, Místní lidová knihovna 
Miskovice 

 

Malí čtenáři miskovické knihovny  

Knihovnice na semináři v domě dětí 

Pracovnice dětských oddělení knihoven se sešly ve 
středu 24.3.2010 v herně Střediska volného času a 
vzdělávání Labyrint, který nabízí zájmové činnosti 
dětem celého Kladenska.  Byl zde pro ně připraven 
seminář s názvem Hrajeme si s pohádkou.  První 
skupina knihovnic ve zdejší výtvarné dílně lepila 
nejrůznější drobné výrobky a malovala obrázky 
s využitím kousků barevné kukuřičné pěny. 
Výsledky jejich snažení byly překvapivé, malá 
výstavka těchto prací by jistě přilákala nejednoho 
zájemce o rukodělnou činnost.  

 

Knihovnice na semináři 

 

Druhá skupina knihovnic si mezitím „hrála“ 
s pohádkami. Hledaly chyby v pohádkovém příběhu, 
při hrách inspirovaných pohádkami cvičily svůj 
postřeh, rychlost a hmat. Vyzkoušely si také slovní 
hry – např. vymýšlení pohádky postupně několika 
autory. Potom také kreslily pohádkové postavy a 
ostatní je měly uhodout. Zajímavou zkušeností 
a zároveň tipem pro práci s dětmi a pohádkou bylo 
jmenování detailů z ilustrace k pohádce, kterou na 
několik minut lektorka všem ukázala. V další části se 
skupiny vystřídaly. Během semináře zbyl čas také 
na výměnu vlastních zkušeností a drobných 
postřehů z  praxe. K radosti lektorek z Labyrintu 
odcházely knihovnice ze semináře opravdu 
spokojené :o) 
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Noc s Andersenem v Kralupech nad Vltavou 

Kralupská knihovna se k Noci s Andersenem připojila již pošesté. Pro naši knihovnu se úplně první ročník 
konal v roce 2005. Od té doby se každý rok u nás schází dvacet až třicet dětí. Při příchodu malé nocležníky 
vždy uvítají pohádkové postavičky. A ani letos tomu nebylo jinak. Děti přivítala Hrombaba, Drnovák a 
Hostibejk z knížky kralupského rodáka Jindřicha Havlíka Kam se poděla kralupská strašidla. Samozřejmě 
mezi děti přišel i autor knihy, který nás svým vyprávěním za asistence strašidel tak zaujal, že jsme se s ním 
jen neradi loučili. 

Nechyběla tradiční procházka večerním městem, při které děti potkaly maskota knihovny Mahulenu 
Regálovou v doprovodu vltavského vodníka. Ten měl pro všechny své dušičky připravenou jako vždy nějakou 
maličkost. Na překvapení, které si tato nesourodá dvojice připravila, bohužel nedošlo. Počasí jim překazilo 
všechny plány. Bouřka a déšť nás zahnaly zpět do knihovny. Mahulena ale všem rozdala dárky, hodně se 
četlo, kreslila se kralupská strašidla a děti si zatancovaly na báječné pyžamové párty, kde nechybělo 
občerstvení. 

Znavené usínaly po půlnoci, některé ještě za doprovodu knížek.   

V sobotu odcházely s malou pozorností a diplomem udíleným každý rok za absolvování náročné noci.   

Šárka Pánková, MěK Kralupy nad Vltavou 

 

Dozvěděli jsme se: 
 
Pohádkovou Noc s Andersenem Z pohádky do pohádky si již po čtvrté užily děti ve Střediskové knihovně 
Zbraslavice (1394 obyvatel, okres Kutná Hora). S paní knihovnicí Marcelou Přenosilovou si vyrobily kuřátka 
pro svou dramatizaci pohádky Kuřátko a obilí, kterou předvedly starostovi Zbraslavic. A jak jsme se 
v novinách dočetli, pan starosta Ondřej Havlovic se i aktivně zapojil:  „Ten si s nimi zasoutěžil o "největšího 
Otesánka" v pojídání čokokoblihy a jak jinak - zvítězil. Dětem poté přečetl pohádku a přidal i povídání  
o historii obce. Potom už se děti pustily do literárních soutěží, her, ale i malého občerstvení. Nechyběla ani 
noční procházka spojená s prohlídkou historických objektů. Utahané děti se pak zavrtaly do pelíšků 
a spokojeně usnuly. Po snídani každý nocležník obdržel diplom a malý upomínkový dárek.“  

Zdroj: Kutnohorský deník,  30.03.2010, s.3 
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Moderátor Karel Voříšek ve velvarské knihovně 
 
Středeční podvečer 7. dubna patřil ve velvarské knihovně všem, kdo si přišli pobesedovat s televizním 
moderátorem a čerstvým vítězem divácké ankety TýTý Karlem Voříškem. Akce se konala v rámci cyklu besed 
„Aby řeč nestála“ a sešlo se zde sympaticky početné publikum. 

Takřka dvě hodiny panovala v knihovně skvělá nálada a Karel Voříšek se představil jako znamenitý společník, 
vtipný vypravěč a milovník literatury. Zodpověděl přítomným ochotně všechny otázky a na závěr se trpělivě 
podepisoval a fotografoval se všemi, kdo o to projevili zájem.  

Zdeňka Ortová, Městská knihovna Velvary  

 

Světový den knihy 
 
Světová organizace UNESCO každoročně vyhlašuje 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv. 
Tento den je určen oslavám knih a čtení a slaví se ve více než sto zemích po celém světě. Je poctou knihám 
a jejich tvůrcům. Snaží se tak motivovat mladé lidi, aby objevili radost ze čtení a získali respekt  
k autorům, kteří nenahraditelným způsobem podporovali sociální a kulturní pokrok lidstva. 

I naše knihovna se letos připojila k tomuto knižnímu svátku a odměnila každého čtenáře, který v tento den 
zavítal do knihovny, symbolickou růží v podobě knižní záložky.  

Pro děti byla vyhlášena soutěž s názvem: Kdo bydlí v naší knihovně?  

Do nakresleného domečku tak děti nosily své kresby a sledovaly, jak se domeček postupně plní dalšími a 
dalšími postavičkami z knih: Popelka, Červená Karkulka, Maxipes Fík, Káťa a Škubánek, Krteček, Motýl 
Emanuel, Bob a Bobek, Hurvínek, Asterix, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Ježibaba, Pejsek a kočička, 
Sněhurka a sedm trpaslíků, Vinnetou a další. Celkem 41 dětí odevzdalo své originální kresby. 10 dětí jsme 
odměnili větší cenou a ostatní malou sladkostí.  

Anna Kratochvílová, Městská knihovna Velvary 

 

Více informací 
 o Světovém dni knihy a autorských práv 2010 

/ World Book Day and Copyright Day 2010 můžete 
 najít např. na http://skip.nkp.cz/akcWBD2010.htm. 
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Rozhovor s knihovníkem 

Následující rozhovor jsme pořídili s paní Marií Lebduškovou z Obecní knihovny Křinec. (1339 obyvatel, 
okres Nymburk). Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Představte nám stručně Vaší knihovnu. 

Naše knihovna se nachází v areálu mateřské školy, se kterou je propojena. Prostory jsou poměrně nově 
zrekonstruované a upravené přímo pro potřeby knihovny. Ještě nedávno jsme byli profesionální knihovnou, ale 
obec zkrátila pracovní úvazek, takže teď jsme neprofesionální. Uživatelům půjčujeme již automatizovaně. 
Počítače byly pořízeny z grantu, poté byl zakoupen program Clavius, do kterého byly knihy postupně načteny. 
Knihovna využívá také poměrně často službu MVS, hlavně pro studenty. V tomto směru máme dobrou 
spolupráci s Městskou knihovnou v Nymburce, případně Městskou knihovnou v Děčíně. Při místní škole 
funguje i družina. Pro ni připravujeme program jednou měsíčně. (Křinec je spádová obec pro pět obcí). Na 
prvním místě si klademe za cíl spokojenost čtenářů.  

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

k návštěvě knihovny?  

Největší zastoupení mají v naší knihovně děti, popřípadě studenti, kteří zde bydlí. Navštěvují nás rovněž 
důchodci, ale i čtenáři v produktivním věku, což vnímám jako pozitivní. Muži si asi nejčastěji půjčují knihy  
o válce, historickou literaturu nebo detektivky, mezi ženskými čtenářkami jsou oblíbené ženské a dívčí romány, 
ale půjčují se samozřejmě i další žánry, jako fantastika, thrillery apod. Oblíbené jsou také knihy, které se týkají 
rukodělných prací nebo chovatelství. 

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

Jediné, co v knihovně děláme, jsou informativní lekce pro 1. až 5. třídu místní základní školy. Jednou měsíčně 
přijdou do knihovny děti z družiny. Nově příchozí děti jsou seznámeny s knihovnou. Děti jsou také 
seznamovány s knižními novinkami, různými výročími známých spisovatelů a vše je proloženo jednoduchými 
soutěžemi. Zdá se mi, že jsou děti spokojené a spolupracují. Mohou si zde například i malovat. Letos poprvé 
jsme uspořádali „Noc s Andersenem“. Myslím, že se vydařila a příští rok to zopakujeme. Pro dospělé uživatele 
nepořádáme zatím žádné akce, protože o ně není zájem.  

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

Obec dává na nákup knih poměrně slušnou částku, se kterou můžu volně nakládat a nakupovat knihy podle 
potřeby uživatelů. Pokud potřebuju v knihovně nějakou opravu či úpravu, obec mi vždy vyjde vstříc.  
O knihovnu má zájem a je ráda, že dobře funguje. 

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna?  
Nyní jsem se složením výměnného fondu spokojena, zpočátku jsem v souboru dostávala i knihy, které jsem již 
do knihovny nakoupila, později jsem od metodiček z knihovny v Kutné Hoře dostala kód a mohu tak vstoupit do 
jejich katalogu VF a sama si vybrat, co bych ráda, aby mi přivezly. Ročně máme tak čtyři soubory po padesáti 
knihách. O tyto nové knihy je mezi čtenáři velký zájem, protože ty knihy v naší knihovně, které jednotlivé 
čtenáře zajímají, již mají většinou přečteny. S prací metodiček pověřené knihovny jsem spokojená, naše 
vzájemná komunikace však probíhá většinou telefonicky nebo pomocí e-mailu. Nevýhodou je velká vzdálenost 
mezi Křincem a Kutnou Horou, z tohoto důvodu byla spolupráce s Městskou knihovnou v Nymburce užší a 
výhodnější.  

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

Moje původní profese je zemědělec, vystudovala jsem střední zemědělskou technickou školu v Poděbradech. 
Po mateřské dovolené jsem ale rovnou nastoupila do knihovny, kde pracuji již dvacet osm let. Pravděpodobně 
má moje rodina tuto profesi v krvi, protože již otec byl knihovník, stejně tak v různých knihovnách pracuje má 
sestra i dcera.  
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Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší? 

Mám práci v knihovně ráda, asi nejvíce mě těší, když si k nám čtenáři najdou cestu a chodí si půjčovat knihy, 
naopak mě netěší, když někteří z nich zapomínají knihy vracet a potom je musím upomínat (někdy dvakrát 
nebo i třikrát,- to výjimečně).  

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno?  

Nemám žádný vyhraněný literární žánr, než historickou raději čtu současnou literaturu, může být i 
z lékařského prostředí.  

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

V nedávné době se mi velice líbila kniha Ilony Borské Doktorka z domu Trubačů. 

Jaké jsou Vaše koníčky?  

Mezi mé koníčky patří práce na zahradě, zejména ráda pěstuji květiny, a to i pokojové, či bylinky, ze kterých  
pak vařím různé čaje. Mám také ráda ruční práce, nejvíce se asi v poslední době věnuji paličkování, na které 
se také scházíme s dalšími zájemkyněmi v místní základní škole.  

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)  

Doma máme takový recept, na kuře pečené na másle s kořením a podávané se širokými nudlemi. 
K oblíbenému jídlu u nás patří také králík na zelenině s bramborovým knedlíkem nebo kuře na kysaném zelí. 
Tady je recept: Vymažeme pekáček máslem nebo rostlinným tukem a dno pekáčku poklademe kysaným zelím 
(40,- až 50,- dkg, každý jak má rád). Na zelí dáme jednotlivé porce kuřete, které jsme osolili a okořenili. Podle 
potřeby podléváme a pečeme, až je kuře měkké. Získá tak pikantní chuť. 

O čem byste se ještě chtěla zmínit a ráda byste to sdělila našim čtenářům?  

Lidé čtěte a mějte rádi knihy.  

Děkujeme za rozhovor 

 

Pohled do Obecní knihovny Křinec 

 

Paní knihovnice Marie Lebdušková 
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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/; 

hanzakova@svkkl.cz, tel. 312 813 112; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 

 

Jarní setkání knihovníků v Městské knihovně Kralupy nad Vltavou 

V úterý 20. dubna se uskutečnilo Jarní setkání 
knihovníků v Městské knihovně Kralupy nad Vltavou. 
Úžasné pohostinnosti a milé společnosti kralupských 
knihovnic využilo celkem 16 návštěvníků z malých 
i větších knihoven Středočeského kraje. Všechny 
přivítala paní vedoucí Šárka Pánková a připomněla, že 
městská knihovna oslaví v letošním roce 130. výročí 
svého založení.  

Poté se ujaly slova pracovnice SVK v Kladně a zmínily 
potřebu podobných neformálních setkání, při kterých si 
mohou knihovnice jen tak popovídat a vyměnit si své 
zkušenosti. Následovala nezbytná nabídka služeb 
knihovnám Středočeského kraje.  

 

 

 

Už při vzájemném představování se některé 
knihovnice rozpovídali o sobě, o své knihovně 
a o akcích, které připravují. Ve větších knihovnách 
příprava akcí není tak problematická, jako v těch 
malých. Ale i v knihovně s  jedním nadšeným 
pracovníkem lze uskutečnit opravdu zajímavé věci. 
Např. paní Přibylová z knihovny v Braškově (970 
obyvatel, okres Kladno) se mohla pochlubit tvořivými 
kurzy, jež pravidelně organizuje. Přivezla s sebou 
hotové výrobky, které vzbudily zaslouženou 
pozornost. Paní Bittnerová z knihovny v  Holubicích  
(1358 obyvatel, okres Praha-západ) popisovala Dny 
otevřených   dveří    pro   školy,     pravidelná   setkání  

V uvolněné atmosféře si všichni mohli prohlédnout 
snímky z úspěšných akcí SVK v Kladně a také 
výstavu fotografií dokumentující neutěšený stav 
kralupské knihovny po povodni v roce 2002 
a zároveň také historické snímky z jejích počátků 
před více než 100 lety. 

Při rozloučení bylo patrné, že setkání v každém 
zanechává spoustu dojmů. Bylo příjemné, opravdu 
neformální a závěrečná prohlídka celé kralupské 
knihovny byla tou správnou tečkou.  

Hostitelské knihovně náleží opravdu velké 
PODĚKOVÁNÍ.  

Možná někdy nashledanou v jiné knihovně :o) 

čtenářek a tréninky paměti. Paní Kouřimská z Velkých Přílep (2679 obyvatel, okres Praha-západ) mluvila 
o literární soutěži čtenářů a o akcích se školní družinou. Do následující diskuze se zapojili snad opravu všichni. 
Hovořilo se o problematických čtenářích, o přístupech k internetu, o současném čtenářství a dalších věcech, 
které knihovníky zajímají. 


