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Citát na květen: 

Milan Kundera: „Muži obdivují ženy, které mluví jako knihy, ale berou si ženy, které 
vaří jako z kuchařské knihy." 

Milan Kundera (*1. dubna 1929 v Brně) je spisovatel českého původu, od roku 1975 
žijící a tvořící ve Francii. Svá díla píše jak česky, tak francouzsky. Je autorem řady básní, 
dramat, prózy a esejí a je také překladatel. Patří mezi nejznámější a nejpřekládanější 
české spisovatele. 

Zdroj: Wikipedie 

 

Gratulujeme Městské knihovně Dolní Bousov 

a Obecní knihovně Chrustenice 

V pondělí 2. dubna 2012 byly slavnostně vyhlášeny výsledky 

a předány ceny v soutěži BIBLIOWEB, kterou každoročně 

organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 

pod záštitou Asociace krajů ČR, o nejlepší webovou 

prezentaci knihovny. 

V kategorii knihoven v obcích do 3 tisíc obyvatel si vítězství 

odnesla Městská knihovna Jevíčko, druha byla Městská 

knihovna Dolní Bousov a třetí Obecní knihovna  

v Chrustenicích. 

Podrobné vyhodnoceni výsledků ve všech jednotlivých 

kategoriích soutěže Biblioweb 2012 najdete na 

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb-

2012/ 

http://www.knihovna.dolnibousov.cz/ 

http://www.knihovnachrustenice.cz/ 

mailto:library@svkkl.cz
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb-2012/
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb-2012/
http://www.knihovna.dolnibousov.cz/
http://www.knihovnachrustenice.cz/
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Březen v kralupské knihovně 

Již potřetí se kralupská knihovna zapojila do celostátní akce 

Březen – měsíc čtenářů. Během tohoto měsíce jsme 

umožnili opět všem zájemcům o literaturu bezplatnou 

registraci a ve studovně knihovny jsme nabízeli k prodeji 

vyřazené knihy. Od 1. března jsme pro čtenáře zavedli 

prodlužování výpůjček přes čtenářské konto.  

Protože naši databázi čtenářů jsme aktualizovali v roce 

2006 spolu s přechodem na automatizovaný výpůjční 

protokol, netroufali jsme si vyhlásit nejdéle registrovaného 

čtenáře knihovny. A proto jsme opět slavnostně vyhlásili za 

Krále čtenářů tři nejpilnější dospělé čtenáře a tři děti. Také 

jsme slavnostně ukončili projekt Cesty za knihou, do 

kterého jsme se zapojili na podzim loňského roku. 

V tento měsíc byl o knihovnu značný zájem mezi 

kralupskými školkami. Navštívilo nás několik tříd 

předškoláků, ale i těch úplně nejmenších. Kolegyně 

z dětského oddělení pro děti připravily program 

s hádankami, pohádkami a povídáním o knihovně a 

knížkách. A na závěr BMČ jsme děti přivítali na další Noci 

s Andersenem. Letošního ročníku jsme se tak trochu 

obávali. Říkali jsme si, zda můžeme vymyslet vůbec ještě 

něco nového, vždyť některé děti v knihovně nocují již 

poosmé (což nás moc těší). 

Ale nakonec jsme pro ně připravili opět bohatý program.  

A protože letošní BMČ se nesl v duchu sladkého života 

s knihovnou, sladká byla i celá noc. Příchozí spáče přivítala 

Sněhurka a s ní roztomilí trpaslíci, děti se od Sněhurky 

dozvěděly, co je to brčálově zelený sliz (smích nebral 

konce), hádaly názvy pohádek (vždyť uhodnout, co to je za 

pohádku, když Sněhurka drží štafle a trpaslík neuvařenou 

špagetu je celkem dřina), soutěžily, na karnevalu tancovaly 

v pohádkových maskách, hrály na sochy, radost měly 

z tomboly… Nechyběl lampionový průvod, při kterém děti 

plnily různé úkoly, u řeky Vltavy na ně čekal vodník 

a Božetěch Všepřečet z Národní knihovny, který všem 

předal sladký dárek – nazdobené velikonoční perníčky. 

V knihovně na děti čekaly koláčky, oplatky, lízátka, něco 

sladkého k pití. Prostě opravdu sladká noc. A byla sladká i 

pro nás. No řekněte, není to přeslazená odměna, když Vám 

děti do kroniky „vyseknou“ v jednu hodinu ráno celou 

stránku o osmé Noci s Andersenem? A poslední jejich věta 

je: A za to vděčíme skvělým kralupským knihovnicím. 

S díkem Terka Popová, Anička Hánlová + všechny děti 

z knihovny.  

Šárka Pánková, Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 

 Co nás čeká v květnu a na začátku června 

V pondělí 21. května 2012 se můžete zúčastnit přednášky o Literatuře zemí Blízkého Východu a Severní Afriky. 

Především o překladech do češtiny bude mluvit PhDr. Iva Lišková, Ph.D., která vystudovala bohemistiku a arabistiku na 

FF UK. Přednáška začíná v 9,30 hodin v Malém sále Městské knihovny v Praze. 

Ve středu 23. května 2012 se uskuteční ve studovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně praktický seminář 

Nepřizpůsobiví uživatelé v knihovnách. Řešení různých mnohdy až konfliktních situací nabídne psycholožka Mgr. Petra 

Mašková, která pracuje ve Speciálně pedagogickém centrum Kladno. Seminář začíná v 10,00 hodin. 

V pondělí 4. června 2012 se můžete zúčastnit Exkurze do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Příbrami. Začátek 

prohlídky se zasvěceným výkladem cca v 9,30 hod. Součástí exkurze je doprovodná fotografická výstava Tváře české 

literatury. Závěr dle zájmu účastníků, nejpozději však ve 14 hodin.  

O akcích více na: http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/  

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/
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KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI  

vzpomínky na pokračování - 1. část 

Z knihy Lidice - příběh české vsi od Eduarda Stehlíka:  

Rolník Rudolf Suchý z čp. 86, který dělal v Lidicích 

kostelníka, se společně se svou manželkou obětavě staral 

o lidickou obecní knihovnu - čtenářský spolek Vlast, která 

byla umístěna u něj doma. Velký zájem o ni byl hlavně  

v zimě, když se nemohlo pracovat na polích a  

v zahradách. Společně se starostou Hejmou i přes přísné 

nařízení za okupace nezařadili mezi svazky knihovny 

zaslané publikace velebící třetí říši a Adolfa Hitlera. 

Ponechali je v kanceláři obecního úřadu, s níž byly  

10. června 1942 zničeny. Rudolf Suchý  - se narodil  

24. listopadu 1881 v Lidicích a vyučil se krejčím. Toto 

povolání vykonával na mnoha místech, mimo jiné i  

ve Vídni. Právě tehdy mu však zemřel otec a on se musel 

vrátit domů a převzít malé hospodářství. Po vypuknutí 

první světové války narukoval a na frontě byl třikrát 

raněn. Po návratu do Lidic se mu usilovnou prací podařilo 

hospodářství rozšířit a přebudovat. 

 

Kniha PSOHLAVCI od Aloise 

Jiráska je jedna z mála či snad 

dokonce jediná dochovaná 

kniha lidického čtenářského 

spolku Vlast. 

 

Kromě práce na vlastním 

spravoval i knihovnu 

čtenářského spolku Vlast a 

zároveň vypomáhal jako 

kostelník. V úterý 9. června 

1942 předal u notáře  

v Unhošti hospodářství 

synovi Josefovi, aby si mohl 

dopřát zaslouženého 

odpočinku. Druhého dne byli 

oba u zdi Horákova statku 

zastřeleni a dům vypálen.  

 
Tragedii nepřežil ani jeho roční vnuk Pepíček, který byl 

zavražděn v  Chelmnu. 

Za použití výpisků z obecní kroniky od Marka Veselého 

připravil Zdeněk Fous. 

 Nad Metodickým pokynem MK ČR k vymezení standardu 

veřejných knihovnických a informačních služeb 

poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo 

provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 

V tomto čísle se společně zastavíme nad článkem 5 – 

Umístění knihovny v obci (přesná citace článku 

z metodického pokynu): 

Knihovnické služby mají být poskytovány v místě, 

které je maximálně využíváno a výhodné pro 

obyvatele obce. Pokud je to možné, mají být poblíž 

ústřední dopravní sítě, v blízkosti rušného veřejného 

života, kde jsou např. obchody, nákupní centra, 

kulturní podniky. Je vhodné, když veřejná knihovna 

může sídlit v budově, kde jsou i jiné služby, jako 

muzeum, galerie výtvarného umění, společenské 

centrum nebo sportovní zařízení. (Směrnice IFLA: 

Služby veřejných knihoven) 

1. Doporučuje se umístění knihovny v centru sídelního 

útvaru nebo v blízkosti centra. Docházková vzdálenost 

pro okruh přímé působnosti nemá přesáhnout 15 minut 

pěší chůze nebo jízdy veřejným dopravním 

prostředkem hromadné dopravy nebo autem.  

2. Pokud docházková vzdálenost přesáhne uvedený 

indikátor, je vhodné zajistit dostupnost knihovnických 

služeb zřízením pobočky, pojízdnou knihovnou nebo 

jiným způsobem. 

Většina knihoven je v obci umístěna na opravdu vhodném 

místě, je snadno dostupná pěšky a často také má přístup 

bez bariér.  Ale najdou se knihovny, které jsou spíše na 

vzdálenějších místech, hůře dostupných některým 

uživatelům. V takých případech může knihovna nabídnout 

například donáškovou službu, kterou by jistě rádi využili 

především starší nebo handicapovaní čtenáři. Než se však 

k takové nabídce rozhodneme, je třeba si vše dobře 

promyslet. Zjistit skutečné požadavky a probrat se všemi 

pracovníky knihovny a zřizovatelem naše možnosti. Tak 

zajistíme spokojenost uživatelů ale i knihovníků. 
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Vzpomínka na Týden čtení  

Čtení sluší každému v Obecní knihovně 

Chrustenice  

Obecní knihovna Chrustenice (869 obyvatel, okres Beroun) 

se při svých akcích dlouhodobě zaměřuje na dětské 

čtenáře. Nejinak tomu bylo v Březnu – měsíci čtenářů 2012, 

kdy byla polovina akcí zaměřena na děti. V neděli 11. 3. 

2012 v knihovně proběhla akce v rámci celostátního „Týdne 

čtení“ s názvem „Čtení sluší každému“.  

Abychom naše nejmenší čtenáře podpořili při jejich prvním 

veřejném čtení, pozvali jsme několik dospělých čtenářů. 

Celou akci započal starosta Chrustenice Radomil Urban, 

který přečetl pohádku Miloše Macourka „Barborka a 

cucavé bonbóny“.  

Bohužel nás v daný víkend postihla chřipková epidemie a 

museli jsme se obejít bez zástupce Sboru dobrovolných 

hasičů, a protože nemoc si nevybírá, onemocněly nám i obě 

zdravotní sestry. Do převleku zdravotní sestry se proto 

převlékla bývalá knihovnice paní Eva Husáková st., která 

přečetla pohádku „Svišti sviští na hřišti i na cvičišti“.  

Dospělci zbavili nejmenší největšího studu, takže mohli 

nastoupit žáci 1. třídy ZŠ Loděnice Adam Procházka a Jiří 

Šuran, kteří výborně zvládli přečíst úryvek z Krtečka, resp. 

básničku „Na hasiče“. Zlákat se dali později i zástupci 

z publika – předškolák Jakub Křivánek též zarecitoval a 4letá 

Bára Procházková zatancovala.  

 

 

Vrcholem akce bylo vystoupení jezdců rally Jana Pilaře a 

Tomáše Kosána z týmu WRCko Rally Team, kteří přečetli 

dokonce několik pohádek, jelikož si publikum žádalo 

přídavky.  

A protože každý dobrý skutek má být odměněn, všichni 

předčítači dostali diplom za aktivní účast a všichni 

vystoupivší dostali knihu.   

Akce se setkala s mimořádným ohlasem. Děti se ve škole 

před akcí chlubily spolužákům, že budou veřejně číst. 

Nejen na příští Týden čtení doporučuji podobnou akci. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o akci pro nejmenší, volila 

jsem "uniformované" povolání - fotbalista, hasič, policajt, 

zdravotní sestra. Naší paní učitelku ve škole též akce 

zaujala, nebyl by jistě problém podobnou akci uspořádat 

ve větším rozsahu ve škole. Mezi rodiči se jistě najde 

mnoho zajímavých profesí.  

Fotky z akce: 

http://knihovnachrustenice.cz/fotogalerie/cteni  

Doporučuji taktéž video z akce: 

www.facebook.com/Knihovna.Chrustenice  

Eva Husáková, Obecní knihovna Chrustenice  

 

Jaké bylo vzdělávání knihovníků v dubnu 

 Ředitelé a vedoucí profesionálních knihoven 

Středočeského kraje se zúčastnili ve středu 11. dubna 2012 

porady. Hlavním, nikoli však jediným, bodem programu 

byla přednáška PhDr. Víta Richtera, která byla celá 

věnovaná autorskému právu v knihovnách. Zajímavou částí 

porady byly také příspěvky o nadacích a možnostech 

získání finančních prostředků z nich, které předložili  

PhDr. Ivana Feldmanová a PhDr. Radek Liška. 

 V Knihovně Jana Drdy v Příbrami se ve čtvrtek 19. dubna 

2012 konala přednáška PhDr. Jaroslava Císaře, knihovníka, 

publicisty, scénáristy a moderátora rozhlasových pořadů. 

Tentokrát byla věnovaná době The Beatles, jejich významu 

a odkazu. Byla doplněna vhodně volenými a často opravdu 

unikátními ukázkami ze soukromé sbírky lektora. Bez 

přehánění, srdce milovníka této éry a hudby mohlo 

radostně zaplesat. 

 

 

 Ve středu 25. dubna 2012 v Knihovně města Mladá 

Boleslav měli knihovníci možnost vyslechnout přednášku 

hlavní knihovnice Městské knihovny Praha paní  

Mgr. Jaroslavy Štěrbové na téma Mýty, iluze a 

předsudky českého knihovnictví. Účastníci si mohli 

popřemýšlet, jak se vlastně chováme k uživatelům 

knihoven, jsme-li se svou knihovnou loajální, jaké vztahy 

panují na pracovištích mezi kolegy, a spoustu dalších 

otazníků předložila lektorka před účastníky. 

 Zavítali jsme i mimo Středočeský kraj.  Dne 26. dubna 

2012 se konala ve Studijní a vědecké knihovně Hradec 

Králové přednáška PhDr. Víta Richtera o novele 

standardu VKIS a jeho jednotlivých identifikátorech. 

Některé z nich si postupně probereme i v našem 

bulletinu. 

Podklady o nadacích z výše zmíněné porady najdete na: 

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

knihovniku/ - v dolní části stránky. 

http://knihovnachrustenice.cz/fotogalerie/cteni
http://www.facebook.com/Knihovna.Chrustenice
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
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Rozhovor s knihovníkem 

Do krásného okolí na okraji CHKO Kokořínsko je zasazeno malebné městečko Mšeno a na jeho náměstí v budově 

radnice působí Městská knihovna Mšeno, kterou nám přiblížila její knihovnice paní Martina Hanzlová. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová 

Paní Hanzlová, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu?  

Knihovna byla od roku 1848 nepravidelně umísťována v budově radnice. 

Definitivně knihovna funguje od konce 19. století. Bohužel dějiny Mšena jsou 

často provázeny požáry různé intenzity, a jejich výsledkem vždy byly značné 

škody. Jeden takový ho postihl koncem 19. století, a tím i knihovnu. Dnes 

knihovna sídlí v dosti stísněných prostorách na náměstí a veřejnosti je přístupná 

tři dny v týdnu, ale v podstatě je přístupná od pondělí do pátku, kvůli přístupu 

na veřejný internet. Ostatní dny dodělávám to, co během půjčování nestihnu 

nebo jsem k dispozici městskému úřadu. U nás máme zvláštní kombinaci 

činností. Knihovník u nás totiž zároveň působí také jako správce hřbitova, takže 

vedu veškerou agendu, která s tím souvisí. Dále jsem také členem kulturní a 

školské komise, pomáhám při pořádání obecních výstav a působím v redakční 

radě Mšenských novin. Dříve bylo součástí knihovny také infocentrum, které 

nyní působí samostatně. Hodně lidí k nám chodí pouze na internet a žádné knihy nebo časopisy si nepůjčuje. Protože 

jsme v rekreační oblasti, chodí k nám hlavně v létě také dost chatařů a chalupářů. Nejvíce se u nás půjčují ženské 

romány, které nakupuji převážně v levných knihách. Děti čtou hlavně knihy s dětským hrdinou a fantastiku. 

V současnosti čtou děvčata nejvíce příběhy o ponících, kluci zase příběhy o Harry Potterovi, větší dívky pak upírské 

romány a starší hoši už k nám chodí spíše jen sporadicky.  

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

knihovny?  

Chodí k nám asi nejvíce seniorů, zvláště žen, lidí v produktivním věku už méně. Rovněž dětí k nám chodí docela dost. 

Ale přesné složení faktických čtenářů našich knih se nedá vůbec zjistit, protože na jednu průkazku, kterou vlastní 

kolem 200 čtenářů, si zde půjčují celé rodiny. Takže, kdyby každý, kdo čte naše knihy, se přihlásil do knihovny, měli 

bychom daleko více čtenářů. 

Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny 

obyvatele obce? 

V našem městě probíhá poměrně bohatý kulturní život, do 

kterého se zapojuje i knihovna. Umělecká škola má aktivního 

ředitele, který pořádá různé zájezdy na koncerty, výstavy apod. 

Začal nám zde po dlouhé odmlce opět fungovat Okrašlovací 

spolek pro Mšeno a okolí. Během roku jsme ve městě měli např. 

výstavu fotografií starého Mšena, velkou archeologickou výstavu, 

varhanní koncert, proběhly zde i Dny evropského dědictví apod. 

Bohužel nám ale k propagaci města a okolí chybí nějaká ucelená 

publikace, ale snad už brzy vyjde. Také se k tomu všemu snažím 

přispět troškou do mlýna, ale bohužel na nějaké větší akce nemám vůbec prostory. Takže např. Noc s Andersenem se 

realizuje ve škole, kde k tomu mají lepší podmínky. Letos v červnu jsem uspořádala první pasování prvňáčků, které se 

povedlo. Děti dostávaly registraci na rok zdarma. Pro školu připravuji také různé akce, ať už se to týká literatury nebo 

seznamování s knihovnou. Snažím se rovněž získat si budoucí čtenáře z řad dětí, takže spolupracuji i se školkou. Pro 

tyto děti připravuji různé soutěže, a snažím se navodit tu správnou atmosféru, aby se k nám chtěly znovu podívat, a 

případně se později stát našimi čtenáři. Ve městě je také aktivní Klub seniorů, pro který jsem připravila přednášky na 
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téma Toulky Prahou, ve kterých budu dále pokračovat. Inspiraci, co dělat pro dospělé uživatele, čerpám mimo jiné 

z webových stránek jiných knihoven, kde se dá najít hodně zajímavých nápadů. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

Městská knihovna je zařazena do Městského úřadu, se kterým 

vycházím dobře. Vždy mi přidělí rozpočet na daný rok a s tím si 

hospodařím sama, jak uznám za vhodné. 

Vyhovuje Vám složení výměnného souboru, který Vám poskytuje 

Vaše pověřená knihovna? 

Výměnné soubory beru jak z Mladé Boleslavi, kde si půjčuji 

především naučnou literaturu, tak z Mělníka, odkud si 

objednávám hlavně dětskou literaturu. Využívám rovněž služeb 

MVS, které jsou našimi uživateli žádány. 

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

V roce 1992 jsem si udělala střední knihovnickou školu, ale v knihovně jsem nepracovala. Působila jsem jako 

administrativní pracovnice. Mimo jiné také na správě CHKO Kokořínsko. Potom jsem byla doma a snažila se podnikat, 

bohužel ale ne moc úspěšně. Před více než rokem jsem se zúčastnila výběrového řízení na pozici knihovníka ve 

Mšeně a práci jsem získala. Od loňského října jsem začala studovat dálkově bakalářský obor informační studia a 

knihovnictví na FF UK. 

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

Pro mě je práce v knihovně ideální zaměstnání. Baví mě zaobírat se knihami po všech stránkách kromě jejich balení, 

to mě opravdu nebaví. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno a jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co jste 

v poslední době přečetla?  

Já čtu všechno možné, nemám nějaký vyhraněný žánr, který bych preferovala. Z autorů bych mohla doporučit např. 

Jane Austenovou, Haruki Murakamiho, Stephena Kinga, zejména jeho román Pod kupolí, dále pak knihu Jiřího Šulce 

Mosty do Tel Avivu, nebo trilogii Milénium od Stiega Larssona. 

Jaké jsou Vaše koníčky?  

Mým koníčkem je hlavně pes, zahrada, cyklistika a lyžování. 

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) 

V našem kraji velmi oblíbené vinné klobásy nemusíte jen smažit, ale i zapékat. Cca 1 kg vinné klobásy stočte do 

pekáčku, zalijte kelímkem smetany a cca půl hodiny zapékejte v troubě při teplotě 180 st. Výsledkem je sice kalorická 

bomba, ale výborná. Podávejte nejlépe s bramborovou kaší. 

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

Všem ostatním bych chtěla říct, že práce v knihovně je alespoň pro mě velmi příjemná, a hlavně má smysl. 

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 
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