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Od letošního roku je možné si z fondu pro 

profesionální knihovny vybírat knihy dle vlastního 

výběru. Tuto možnost jsme zavedli na základě 

připomínek od vás, knihovníků. Dříve bylo možné si 

zvolit tematický okruh a my jsme vám podle toho 

poskládali výměnný soubor. Od nynějška tu tedy 

existuje varianta vybrat si knihy v katalogu a 

objednat. 

Pokud si profesionální knihovna však nebude chtít 

vybírat tituly z katalogu sama a bude jí vyhovovat 

možnost, abychom jí soubor podle témat 

poskládali my, nebráníme se tomu. Tento fond 

určený profesionálním knihovnám obsahuje 

především finančně nákladnější, kvalitnější, 

odborné publikace s trvalejší výpovědní hodnotou.                                        

 

 

Citát na červen 

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti  

o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou 

několika jedinců, kteří ji nesou dějinami, ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čeká! Čekám, až 

se mé srdce stane natolik statečným a moje hlava natolik moudrá, abych ji otevřel i já.“  

Miroslav Horníček (* 10. listopadu 1918 v Plzni –  15. února 2003 v Liberci) byl český herec, spisovatel, 

dramatik, režisér, výtvarník, glosátor a divadelní teoretik. 

Tzn., že zde např. naleznete různé encyklopedie, 

obrazové publikace, válečné publikace, zahradní 

tematiku, ale např. i kuchařky či knihy věnované 

kutilství a mnoho dalšího. Tyto výměnné soubory 

nabízíme všem profesionálním knihovnám 

Středočeského kraje, které o ně projeví zájem.   

Poskytovaný soubor se skládá z 30-50 knih, podle 

vašich požadavků, a každá knihovna ho bude mít  

k dispozici přibližně rok. V případě vašeho zájmu 

neváhejte kontaktovat liska@svkkl.cz a obratem 

Vám pošleme stručný návod, jak si knihy z tohoto 

fondu vybírat a dohodneme termín, kdy bychom 

vám knihy přivezli.  

                                        Radek Liška, SVK v Kladně 

 

Výměnné soubory pro profesionální knihovny Středočeského kraje 

 

 

Městská knihovna Nymburk 

připravila letní akci v parku u Vodárenské věže: Piknik v trávě s knížkou a 

podpořila i projekt Celé Česko čte dětem, akci, při které budou v prvním 

červnovém týdnu dětem předčítat osobnosti a představitelé města 

Nymburk, kteří obléknou pohádkové kostýmy a společně s dětmi se vydají 

do říše fantazie, pohádek a příběhů. Záštitu nad celou akcí převzal 

starosta města Ing. Miloš Petera. 

 

mailto:library@svkkl.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1918
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEie
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%ADk
mailto:liska@svkkl.cz
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Kurz základů knihovnické angličtiny (e-LKA) 

ODPOVĚDNÁ OSOBA: Mgr. Pavla Lichnovská 

ANOTACE: Kurz je určen pracovníkům městských  

i odborných knihoven, kteří se již s angličtinou setkali, ale 

nedokáží ji ještě běžně používat. 

FORMA: tutorovaný kurz; maximálně 60 účastníků,  

9 modulů 

DALŠÍ TERMÍN KURZU: podzim 2014 

REGISTRACE: odkaz na registrační formulář pro zájemce 

o kurz 

Další informace najdete v odkazu. Neváhejte a přihlaste se 

na e-learningový kurz knihovnické angličtiny! 

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

Exkurze do Zlína 

Dne 7. května proběhla exkurze pracovníků SVK 

v Kladně v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

a v Krajské knihovně Františka Bartoše v témže 

městě. Knihovna UTB sídlí v nově postavené 

budově, kterou sdílí např. s rektorátem této 

univerzity. Knihovna Františka Bartoše našla své 

nové místo ve zrekonstruované budově bývalé 

Baťovy továrny. Obě jsou to knihovny moderní, 

prostorné, které nabízejí, podle svého zaměření, 

různorodé kvalitní knihovnické služby. Tyto 

prostorově velkorysé knihovny jsou mimo jiné  

 

 

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

vybaveny dostatečnými skladovými prostory, moderní technikou včetně dostatečného počtu PC pro 

uživatele či samoobslužnými terminály, značným počtem studijních míst, přístupem pro hendikepované 

uživatele a dalšími vymoženostmi. V neposlední řadě je důležitá účelnost staveb i velmi dobré světelné 

podmínky; a samozřejmě také umístění v centru města. Přesto i zde je stále co vylepšovat a děje se tak 

jako všude – za provozu. Obě knihovny rozhodně stojí za návštěvu a třeba se zde budete inspirovat něčím, 

co později uplatníte i ve vlastní knihovně.    

                                                                                                                                                Radek Liška, SVK v Kladně 

Městská knihovna Dolní Bousov 

připravila výstavu 22 panelů, která připomene 70. výročí vypálení 

středočeské obce Lidice nacisty, akt pomsty za atentát na zastupujícího 

říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha. 

  

http://kurzy.knihovna.cz/course/view.php?id=57
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&hl=cs&formkey=dElqWG90TTdvck50MGJ2Zjg2NXp6c0E6MQ#gid=0
http://kurzy.knihovna.cz/
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Městská knihovna Beroun 

Festival STRANOU – evropští básníci naživo  

Letos se uskuteční již 7. ročník tohoto unikátního literárního festivalu, kdy do Berouna zavítají básníci  

z Polska, Slovinska, Srbska, Rakouska a samozřejmě z Čech. Ve spolupráci s berounskou knihovnou a 

organizátory festivalu se uskuteční výstava spojená s vernisáží výtvarnice Kataríny Vladimirov Young, 

představení knihy Byly jsme tam taky od Dagmar Šimkové a pravidelné setkání básníků s místními studenty 

ze SOŠ a SOU Beroun-Hlinky. 

Blogujte s námi – buďte recenzenty  

V květnu 2014 spustila berounská knihovna i vlastní blog, kde se snaží upozorňovat na známé i méně známé 

knihy. Čtenáři se mohou zapojit do tvorby blogu nejen psaním komentářů, či hlasováním v anketách, ale 

také svými vlastními doporučeními a vlastními recenzemi na přečtené knihy.  

 

 

 

SVK v Kladně má od Památníku Karla Čapka 

zapůjčenu - po předešlých dvou úspěšných výstavách 

Život a doba spisovatele Karla Čapka, Do Anglie 

s Karlem Čapkem – v pořadí již třetí výstavu, která je 

tentokrát věnována Josefu Čapkovi a nese název 

Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel.  Je 

koncipována obdobně jako výše zmíněné výstavy.  

Umístěna je na 13 panelech (120 x 80 cm), které 

dokumentují Josefovu výtvarnou i literární tvorbu, 

odvíjí jeho životní příběh od mládí přes studia a 

autorsky plodná 30. léta, až po jeho pobyt  

v koncentračním táboře a následnou smrt. 

 

 

Nabídka výstavy Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel 

 

Tato výstava je také doplněna soupisy 

autorova literárního díla, výtvarných výstav aj.  

Panely je možné umístit buď na stojany, které 

jsou součástí výstavy, nebo se dají pověsit na 

zeď. Tuto výstavu, stejně jako tomu bylo  

u dvou předešlých, nabízíme knihovnám ve 

Středočeském kraji zdarma k zapůjčení. 

Výstavu bychom do vaší knihovny přivezli a 

následně i odvezli. Řada termínů je už 

rezervována, těch volných ubývá, proto 

neváhejte a v případě zájmu mě kontaktujte na 

liska@svkkl.cz. Výstava je velmi povedená. 

                                   Radek Liška, SVK v Kladně    

 

 

http://www.knihovnaberoun.cz/blog-knihovny-beroun/
mailto:liska@svkkl.cz
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Obecní knihovna Hradištko   u Kerska oslavila 100 let svého fungování 

Rozhovor s knihovnicí paní Janou Šestákovou  

V roce 2012 získala paní Jana Šestáková titul Středočeský Kramerius za skvělou práci v Obecní knihovně 

Hradištko. Napsala knihu o historii obce - Hradištko, povídání při černé hodince - a spolu se čtenáři ji 

v knihovně slavnostně pokřtila. O tom jsme Vás informovali v předešlých číslech bulletinu. Nedávno 

paní Šestáková připravila zdařilou oslavu 100. výročí založení obecní knihovny. Máme tedy opět dobrý 

důvod oslovit ji a položit jí několik otázek. 

 Paní Šestáková, jak jsme se dozvěděli, jste nejen 

knihovnicí, ale také současnou kronikářkou obce. Měla 

jste tedy možnost pohlížet do minulosti. Jsou v obecní 

kronice podrobné záznamy o zdejší knihovně? Znáte 

celou historii Vaší knihovny? 

Jako knihovnice pracuji v Hradištku již sedmnáctý rok a 

kronikářkou obce jsem od roku 2009. Ale kroniku jsem 

dopisovala zpětně od roku 2000, což bylo opravdu 

hodně náročné. 
 

Při nahlédnutí do starých kronik můžeme zjistit, že zakladatel hradišťské knihovny, pan řídící Josef Kůrka, 

dopisoval kroniku 30 let zpětně. Má proto můj neskonalý obdiv, protože to musela být práce přímo 

sisyfovská. Přesné datum založení knihovny neznám, ale podle krasopisně napsaného přírůstkového 

seznamu zakoupil v roce 1914 třináct knih a zapsal je jako knihy zábavné. Ze zápisu v kronice se dozvíme, 

že obec nechala na své náklady zhotovit velkou dřevěnou skříň a na knihy přispívala 500 korunami ročně. 

Knihovna sídlila ve škole a pan Kůrka půjčoval knihy denně a zdarma až do roku 1934, kdy předal 

pomyslné veslo svému nástupci, panu učiteli Jaroslavu Zálabovi.  

Hradištko bylo velmi chudou vesnicí, což dokazuje pořekadlo v té době hojně používané: „Všude země 

Páně, ale u Hradištka písek.“ Proto vznik knihovny byl jistě činem velmi prospěšným pro kulturní 

obohacení občanů. Z dalších let se z kronik o knihovně moc nedozvíme, zmínka je až z období 2. světové 

války, kdy se z knihovny musely odstranit některé tituly knih a probíhaly zde časté kontroly. Ze 

vzpomínek pamětníků vím, že knihovna se několikrát stěhovala, a během let se vystřídala řada 

knihovníků. Byli to například pan František Homola, pan učitel Hrubý, paní Štěpánka Zavadilová, slečna 

Jaroslava Štěrbová, pan Oldřich Chlup, paní Dana Havránková, Jana Šestáková.  

Knihovnicí s velkým K byla paní Štěpánka Zavadilová, za jejího vedení knihovna dvakrát získala ocenění 

v okresní soutěži knihoven. Paní Štěpánka se věnovala knihovně v letech 1963 až 1970. Řada jejích 

čtenářů dodnes vzpomíná na nedělní čtení příběhů z knížek, které s rozvahou vybírala. Tato úžasná žena 

oslavila v loňském roce 90. narozeniny a je stále velmi aktivní. Před 33 lety založila Klub důchodců, který 

pod jejím vedením funguje dodnes, a její členky pilně navštěvují akce knihovny. 

 

                                                                                                                     Pokračování na následující straně 
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Jaká byla příprava na oslavu 100. výročí 

založení knihovny? 

Jedním slovem hektická.  Knihovna získala po 

rekonstrukci Obecního úřadu nové prostory a 

tak letošní rok začal velkým stěhováním.  

Provoz byl zahájen koncem ledna a oslavy jsme 

naplánovali na měsíc březen.  

Proč zrovna březen? 

Inu, je to měsíc knihy a letos byl dokonce 

vyhlášen jako měsíc čtenářů. A kdy jindy by se 

to hodilo lépe?  Připravila jsem program na 

čtyři březnová nedělní odpoledne.  

 

 

V rámci těchto oslav uspořádala knihovna v nové školní jídelně 4. ročník soutěž Hrnečku vař, kde 34 

účastníků soutěžilo v pojídání krupicové kaše malou dřevěnou špachtličkou. Při této akci byli také 

vyhlášeni nejpilnější čtenáři za rok 2013. 

Při akci Čtení sluší každému s knížkami Ondřeje Sekory, jsme se střídali při čtení knihy Ferda Mravenec, 

stavěli mraveniště, navlékali korálky pro pyšnou Berušku, modelovali postavičky z knížky a pochutnali si na 

dortíčcích. Účastníkům čtení bylo od šesti do devadesáti dvou let. Proběhla také soutěž o nejlepší 

pomazánku, kde byla vyhlášena královna pomazánek. Vyvrcholením oslav byla výstava obrazů pana 

Františka Motejzíka a starých snímků z Hradištka. 

 

Jistě nebylo všechno jen na Vás. Prozraďte, kdo všechno Vám pomáhal? 

Jsem velmi zavázaná všem ochotným lidem, kteří zapůjčili svoje rodinné historické fotografie. Rodina 

Motejzíkova mi vyšla vstříc při uspořádání výstavy jejich tatínka a zapůjčila několik obrazů z rodinné sbírky. 

Ostatní obrazy zapůjčili obyvatelé Hradištka a velmi si toho vážím. Obecní úřad mi poskytl na uspořádání 

výstavy prakticky celé přízemí budovy, která je skutečně krásně zrekonstruovaná. Velký dík patří knihovně 

v Kutné Hoře, která nám zapůjčila malířské stojany. Děkuji také všem účastníkům soutěže o nejlepší 

obrázek Hradištka. A děkuji své rodině za trpělivost, kterou se mnou měli, když jsem veškerý volný čas 

věnovala přípravě oslav na úkor uklízení a vaření večeří. 

 
Jak oslava vlastně probíhala? Co mohli návštěvníci vidět?  

Zahájení výstavy proběhlo ve školní jídelně, která byla pro tento den změněna na obrazovou galerii.  

Byly zde vystaveny obrazy, na kterých pan Motejzík zachytil Hradištko v minulém století. Také bylo 

k zhlédnutí několik nástěnek s historickými obrázky, tematicky uspořádanými. Návštěvníci se mohli 

dozvědět o historii školy, zajímavosti o řece Labi, hasičském sboru a historii Kerska. Výstava pokračovala ve 

vestibulu Obecního úřadu, kde byly připraveny panely s historickými snímky. Zde byla také zpracovaná 

historie knihovny. Přímo v knihovně byly vystaveny obrázky namalované soutěžícími. Také zde bylo možné 

prohlédnout si staré i nové kroniky obce i knihovny. Nezapomněli jsme ani na známé spisovatele, kteří 

pobývali v Kersku, a o každém z nich byl zpracován naučný panel. Jedná se o F. A. Elstnera, Adolfa Branalda 

a Bohumila Hrabala.  

                                                                                                                      Pokračování na následující straně 

 

http://www.cbdb.cz/autor-19143-frantisek-alexander-elstner
http://www.cbdb.cz/autor-19143-frantisek-alexander-elstner
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  Dokončení rozhovoru

K výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala byl v knihovně vytvořen tzv. Hrabalův koutek, kde jsou 

shromážděny knihy tohoto slavného spisovatele. 

Koho jste na oslavu pozvala a kdo nakonec opravdu přišel? 

Starosta obce pan Jiří Kubela společně s paní místostarostkou Janou Kubovou mi poděkovali za práci 

v knihovně a předali knihovně dárek, nový notebook a mně krásnou kytici. Babičky z Klubu důchodců, 

s kterými mnoho let spolupracuji, mě dojaly překrásným přáním a kyticí. Ředitelka základní školy 

v Hradištku mi předala kytici a pěknou knihu, kterou vytvořila z obrázků dětí a ta bude také pěknou 

vzpomínkou na oslavu. Vážím si toho, že paní Macháčková z regionální knihovny v Kutné Hoře obětovala 

neděli cestě do Hradištka a přijela mě podpořit. Pan Bronislav Kuba věnoval knihovně svoji novou knihu  

o natáčení Slavností sněženek. 

 

Návštěvníci byli jistě spokojeni. Jaký jste měla výsledný 

dojem ze slavnostního setkání Vy sama?  

Troufám si říci, že se výstava velmi povedla. Návštěvníci 

opravdu důkladně prohlíželi vystavené exponáty a byli 

spokojeni. To také mnozí z nich vyjádřili zápisem do 

návštěvní knihy a poděkováním. Nikdo nikam 

nepospíchal a bylo to takové milé a klidné zastavení v té 

dnešní uspěchané době. Jenom je škoda, že obrazy 

nemohly být vystaveny déle, protože školní jídelna  

 

 

 

musela být v pondělí připravena pro děti. Ale fotografie zde budou vystaveny ještě několik měsíců a po 

zrušení výstavy plánuji vytvořit z nich velké album o historii obce. 

 
Určitě již teď plánujete budoucí aktivity… Co dalšího pro 

čtenáře chystáte, na co se mohou těšit? 

Děti ze základní školy navštěvují knihovnu každou středu 

v rámci vyučování a tak pro ně vždy chystám nějaké vyrábění 

nebo čtení. Plánujeme skládání origami a třeba výrobu kytiček 

z papíru pro maminky.  

Také babičky z Klubu důchodců se občas scházejí v knihovně, 

kde pro ně vymýšlím různé činnosti. 

 

 

Prozradíte závěrem na sebe něco osobního? Samozřejmě v souvislosti s knihovnou či knihami :o) 

Do knihovny chodím velmi ráda již od dětských let. Miluji vůni knih a při jejich čtení si nejlépe odpočinu. 

Neumím si představit, že bych před spaním nepřečetla alespoň několik stránek z pěkné knihy.  

                                                                                                                                                    Děkujeme za rozhovor. 

Naposledy jsme společně vyráběli perníčky pro děti do školy. Plánuju uspořádat další ročník soutěže 

Člověče, nezlob se, protože ten loňský byl velice povedený. 

 

http://www.cbdb.cz/autor-19143-frantisek-alexander-elstner
http://www.cbdb.cz/autor-19143-frantisek-alexander-elstner
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Často slýcháme názor, že dnešní děti nečtou. Nechci se zabývat otázkou, zda a do jaké míry je toto tvrzení 

pravdivé, ale spíš tím, co my, ve slánské knihovně děláme pro to, aby si naši malí čtenáři cestu do knihovny 

našli a rádi se sem vraceli. 

Knihovna Václava Štecha Slaný má dvě oddělení pro děti a mládež, z toho jedno přímo v hlavní budově na 

náměstí a druhé ve škole na sídlišti, takzvanou Pobočku Na Dolíkách. V každém pracuje jedna knihovnice. 

V hlavní budově je dost velký prostor a děti se zde mohou scházet i v K – Klubu, kde mají k dispozici čtyři 

počítače, malý fotbálek a různé společenské hry. Toto oddělení je hojně navštěvováno dětmi z takzvaných 

sociálně slabších rodin a je pravda, že největší 

zájem mají o počítačové hry. Tento trend se 

nám, knihovnicím příliš nelíbí, obzvlášť když 

vidíme, o jakou věkovou skupinu jde. „ Na 

počítače“ chodí již děti navštěvující první stupeň 

základní školy, které se nezřídka ještě neumějí 

ani podepsat. Otázkou je, co z takových dětí 

jednou bude, jak budou nadále využívat volný 

čas. Nejhorší vize je asi ta, že z dětského 

oddělení plynule přejdou na počítače do 

studovny, kam mají zatím vstup zakázán a 

možná, že některé z nich skončí v různých 

hernách. 

 
I z tohoto důvodu rozjelo dětské oddělení Knihovny Václava Štecha od 1. ledna 2014 novou akci pro děti, 

nazvanou „Rukodělné dílničky pro šikovné děti, aneb Čtení, hraní a tvoření s knížkou.“ Ke spolupráci se nám 

podařilo získat paní Mílu Blahníkovou, majitelku ateliéru „Čtyřlístek MB.“ Díky její velké zálibě v ručních 

pracích a vstřícnosti vůči knihovně, mohou děti navštěvovat „rukodělky“ zcela zdarma. Materiál a 

symbolický honorář zajišťuje knihovna. Tím je tato akce přístupná i pro děti z již zmíněných sociálně slabších 

rodin, jejichž rodiče si nemohou dovolit, nebo nechtějí platit drahé zájmové kroužky. A tím se znovu 

dostáváme k našim malým počítačovým hráčům. Ve dnech vyhrazených „rukodělkám“ se sice normálně 

půjčuje, ale počítače nejsou v provozu. Pak je příjemné vidět, jak i hráči nejvěrnější pletou košíky, šijí z filcu, 

nebo vyrábějí přáníčko pro maminku. 

Všechny „šikovné děti“ se mají možnost dílničky účastnit každý třetí pátek v měsíci od 12 do 16 hodin bez 

jakéhokoliv předchozího přihlášení nebo rezervace. A protože i paní družinářky ze zdejších škol projevily 

zájem účastnit se se svými svěřenci, bývá v knihovně opravdu rušno.  

A s jakými technikami se děti již seznámily? Nejprve si ušily různé drobnosti z filcu, dále vytvářely přáníčka 

z čajových sáčků (Tea Bag Folding), vyráběly motivy z papírových proužků a pletly věcičky z pedigu. Poslední 

dílnička v tomto školním roce bude věnovaná práci s textilem – potiskování a malování na látkové tašky. 

Tvoří se podle knih zakoupených knihovnou na doporučení paní Blahníkové. Tyto knihy pak obohatí náš fond 

a děti si je půjčují domů a vytvářejí výrobky již samostatně. A tak si vlastně najdou cestu do knihovny  

i z důvodu zapůjčení knihy a třeba nezůstanou jen u té jedné, vždyť na výběr je spousta jiných, krásných a 

barevných knížek.  

                                                                                                                                     Pokračování na následující straně 

 

 

Do knihovny nejen pro knihu 
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Počet dětí na jednotlivých akcích se pohybuje průměrně kolem padesáti. Některé se zdrží třeba jen chvíli, jiné 

vydrží tvořit celé odpoledne. Ale všechny se zase příště vrátí a jsou zvědavé, co zajímavého si pro ně „jejich“ 

Míla připravila. 

Asi je ještě brzy dělat nějaké závěry či statistiky, zda, a o kolik se zvýšil počet nově registrovaných čtenářů a 

vypůjčených knih. Jak jsem již zmínila v úvodu – ne každý návštěvník knihovny odchází domů s knihou. Stačí, 

že stráví v tomto prostředí příjemné chvíle, pohraje si (ne na počítači), různými výrobky udělá radost sobě  

i svým blízkým a kdo ví, třeba ho někdy přepadne zvědavost a nakonec odejde domů i s tou knihou. A třeba 

se i vrátí… 

Zatím popřejme našim nejmenším čtenářům krásné prázdniny a doufejme, že v září se budeme opět setkávat 

a poznávat nové techniky „ručních prací“. Máme se všichni na co těšit. 

                                                                                      Napsala Věra Ungerová, Knihovna Václava Štecha Slaný 

 
Knihovníci kladenského regionu si tykali se Shakespearem 

 

Hlavním protagonistou pořadu 

je známý herec, spisovatel, 

básník, publicista, bloger a 

kreslíř Vladimír T. Gottwald, 

který zábavnou a kontaktní 

formou seznámil obecenstvo  

 

Tykáme si se Shakespearem. Tak se jmenuje pořad, který Krajské knihovnické centrum při Středočeské 

vědecké knihovně v Kladně představilo v rámci 450. výročí narození tohoto dramatika našim knihovníkům. 

Pořad byl zařazen do projektu Vzdělávání knihovníků, který vyplývá z činnosti sektoru Regionálních funkcí, 

programu vyhlášenému Ministerstvem kultury ČR. Pořadatelům bylo trochu líto nezprostředkovat tuto akci 

také veřejnosti, a tak přizvali i studenty kladenského gymnázia a žáky vyšších ročníků ZŠ Amálská.  

A vyplatilo se. Zájem a účast byly veliké.  

 

 

 

s méně otřepanými skutečnostmi života alžbětinské doby i dramatika 

samotného.  

Studenti i knihovníci se velice dobře bavili, salvy smíchu střídaly 

okamžiky tiché pozornosti, padaly otázky, vtipné odpovědi, obecenstvo 

bylo doslova vtaženo do neměnného kouzla shakespearovských hrdinů. 

Pro případné informace o pořadu, finanční podmínky realizace a volné 

termíny se obraťte na kontaktní pracovnici na e-mailu: 

matejckova@svkkl.cz 

http://v-t-gottwald.webnode.cz/novinky/nabidka-akci/ 

                                                                  Hana Matějčková, SVK v Kladně 

mailto:matejckova@svkkl.cz
http://v-t-gottwald.webnode.cz/novinky/nabidka-akci/
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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 

 
 
 

Za všechny pracovníky Krajského knihovnického centra (KKC) bych 

chtěl popřát všem přispěvatelům a čtenářům našeho internetového 

časopisu krásné, pohodové a bezúrazové prázdniny. 

                                                                                                     Radek Liška 

 

Městská knihovna Sedlčany 

uspořádala v květnu už 12. májový poetický podvečer, veřejnou přehlídku vítězů regionálních soutěží 

v recitaci, kterou finančně podpořilo nakladatelství Triton Stanislava Juhaňáka.  

 Městská knihovna Březnice 

I tato knihovna připravila sympatickou letní akci, retro výstavu  

Věci z půdy. 

 
 

Městská knihovna Čáslav 

Cestovatelské zážitky Milana Řípy s prezentací fotografií NOVÝ ZÉLAND 

2014 - po Zeleném ostrově s kolem i bez. 

 
 

Červen a z prvňáků jsou velcí čtenáři 

Je velice milé, že o této akci, která slavnostně uzavírá první školní 

rok malých žáčků, můžeme říct, že je tradiční, že se podařilo našim 

knihovnicím a knihovníkům z toho nápadu tradici udělat. Nabízíme 

Vám ještě jeden pohled do slánské knihovny V. Štecha, kde 

slavnostní pasování prvňáků na čtenáře probíhalo. A ve velkém 

stylu. Do kostýmu se s obrovskou parádou navlékl zastupitel města 

pan Jaroslav Hložek, sám někdejší knihkupec a knihomol. Zde se 

představil jako král Jaroslav I., který těžkým, historickým mečem 

pasoval. Ke slavnosti si přivedl i královnu Písmenku I. Ta dětem 

rozdávala roční bezplatné průkazky do knihovny a knížku prvního 

čtení. Přivedl i malého skřítka Knihovníčka, kterého si děti mohly pro 

štěstí pohladit. Skřítek byl trochu plachý (však je znáte), ale vydržel a 

slavnostní atmosféru krásně prozářil . 

 

 

 

 

 

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

