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Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01

www.svkkl.cz, library@svkkl.cz, 312 813 111

MEZI  NÁMI 

M A L Ý  B U L L E T I N  
K N I H O V E N  S TŘE D OČE S K É H O  K R A J E  

červenec - srpen 2010
ročník 2, číslo 7-8

Citát na prázdniny: 

„Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům. Mají být potravou, která živí ducha.“ 

Francesco Petrarca (20. 7. 1304 Arezzo - 19. 7. 1374 Arqua) 
italský spisovatel a básník            
               

EIZ  jako elektronické informační zdroje 

Množství informací neustále narůstá a jejich 
uživatelé chtějí k nim mít jednoduchý, rychlý přístup 
a pokud možno odkudkoliv. To je důvodem vytváření 
nejrůznějších elektronických informačních 
zdrojů. Obecně se pro ně užívá zkratka EIZ. 
Elektronické informační zdroje jsou všude kolem 
nás, ale ne každý si uvědomuje, co vše se pod tímto 
pojmem skrývá.  

Odborná definice říká, že se jedná o zdroje 
informací, které mají elektronickou podobu a jsou 
dostupné prostřednictvím počítačů, počítačových sítí 
a jiných technologií, např. disky CD-ROM, DVD. Co 
si můžeme představit konkrétně v našem 
knihovnickém prostředí?  

Prvním příkladem, který nás jistě napadne, je 
elektronický katalog knihovny. Obsahuje 
informace o knihách, časopisech, zvukových 
dokumentech atd. v  podobě bibliografického 
záznamu, tedy o všech dokumentech, které tvoří 
fond knihovny. Aby byl uživatelům dostupný 
odkudkoliv, vystavují jej knihovny na internetu. 

 

Katalogy se mohou propojovat do tzv. souborných 
katalogů. Známý je například SKAT, (viz 
http://www.vkta.cz/skat/), jehož majitelem je 
Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius a 
informující o tom, které veřejné knihovny mají titul 
odborné   literatury  k  dispozici. Takto   spolupracují  

vysokoškolské knihovny, knihovny Akademie věd ČR 
aj. Knihovny různých typů v ČR přispívají také do 
celostátního Souborného katalogu ČR, viz. 
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mvs
_ifla_sk.html). Tyto zdroje vznikají i  na mezinárodní 
úrovni, např. WorldCat. 

  

Do EIZ patří také databáze. Jednoduše řečeno jde o 
digitální data a program pro práci s nimi, aby se 
v nich dalo rychle vyhledávat, doplňovat, 
aktualizovat. Je řada typů databází - například 
textové (s   bibliografickými záznamy, faktickými 
informacemi, plnými texty dokumentů) nebo třeba 
obrazové, číselné.  

 
Konkrétně Středočeská vědecká knihovna v Kladně 
http://www.svkkl.cz vytváří Databázi regionální 
literatury obsahující články, knihy a seriály do roku 
1950 a Databázi autorit, regionálních osobností, 
památek a místopisu. Vedle přístupu do těchto 
vlastních zdrojů umožňuje svým uživatelům vstup do 
externích licencovaných databází vytvářených jinými 
institucemi - například do plnotextové mediální 
databanky Anopress nebo do zahraniční databáze 
EBSCOhost.  

pokračování na 2. straně 
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pokračování z 1. strany 

Slovo „licencované“ znamená, že knihovna musí 
mít pro vstup oprávnění. Opakem těchto 
komerčních jsou volně dostupné zdroje. 

 

Na internetu nebo na pevném nosiči se můžeme 
setkat s tzv. e-knihami, e-časopisy (např. 
http://www.idnes.cz/, http://www.tyden.cz/). 

V souvislosti s EIZ mluvíme o portálech jako 
vstupním prostoru k výše zmíněným zdrojům, např. 
Jednotná informační brána JIB. 

 

EIZ v ročním výkaze 

S položkami, které se týkají elektronických 
informačních zdrojů, jsme se mohli setkat v Ročním 
výkaze o knihovně za rok 2009, konkrétně 
v pátém oddíle Elektronické služby knihovny.  

Po údajích týkajících se elektronického katalogu 
a výpůjčního protokolu (ř. 502 -507) jsme v řádku č. 
508 uváděli počet vlastních specializovaných 
databází. Na předchozí straně jsem použila příklad 
SVK v Kladně, která si zapsala do výkazu dvě, tj. 
Databázi regionální literatury a Databázi autorit, 
regionálních osobností, památek a místopisu. 
Do následujícího řádku č. 509 s názvem Počet 
licencovaných elektronických informačních 
zdrojů můžeme započítat zdroje bibliografické, 
plnotextové a faktografické, do kterých knihovna 
zajistila přístup pro své uživatele z prostoru 
knihovny nebo je vázán na heslo. Nejsou tedy volně 
přístupné. Příkladem může být  

Přejeme vám všem příjemně strávenou dovolenou (třeba s pěknou knihou) a hodně sluníčka a dobré pohody! 

Předtím si ještě zapište do diáře: 
9. až 12. září 2010  
Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem 
Tradičně budou prezentovány i středočeské knihovny. 
 

Č.ř.

501

502

508

509

512

513

529

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY 

Počet zobrazených (stažených) digitálních 
dokumentů  

On-line informační služby (počet 
zodpovězených dotazů) 

Kontrolní součet (ř. 0503 – 0513)

Počet vstupů do elektronických informačních 
zdrojů a databází celkem z prostoru knihovny 

510

Počet vstupů do elektronických informačních 
zdrojů a databází celkem z prostoru mimo 
knihovnu 

511

Počet vstupů do elektronického výpůjčního 
protokolu z prostoru mimo knihovnu 

507

Počet vlastních specializovaných databází 

Počet licencovaných elektronických 
informačních zdrojů 

Počet vstupů do elektronického katalogu
z prostoru mimo knihovnu

505

Počet vstupů do elektronického výpůjčního 
protokolu z prostoru knihovny

506

Počet návštěv webové stránky knihovny
(ve sled. období)

503

Počet vstupů do elektronického katalogu
z prostoru knihovny

504

Webová stránka knihovny  

Elektronický katalog knihovny na internetu

Celkem

a 1

2

ANO NE

 

již zmíněná mediální databanka firmy Anopress, ASPI 
(Automatizovaný systém právních informací), 
elektronické časopisy, zahraniční plnotextový zdroj 
EBSCO, encyklopedie Coto.je, ČSN online (České 
technické normy) a další. 

A ještě malou poznámku nakonec. Do řádku č. 810 
Nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje (oddíl 
VIII.) neuvádíme prostředky na nákup 
automatizovaného knihovního systému. 

hanzakova@svkkl.cz 
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Další úspěch dublovické knihovny 
 
Obecní knihovna Dublovice (895 obyvatel, okres Příbram), ve které pracuje paní knihovnice Ivana 
Dvořáková, byla opět zařazena mezi TOP knihovny základní s neprofesionálními pracovníky v České 
republice podle počtu výpůjček. Za rok 2008 uskutečnila 16 134 výpůjček a v loňském roce 16 331. 
Z pátého místa tak knihovna postoupila na místo čtvrté, viz. Kultura ČR v číslech 2010 na webové stránce 
http://new.nipos-mk.cz/?cat=126. 

Rovněž v letech 2003 a 2004 zaznamenala úspěch, když byla nominována do soutěže Knihovna roku 
v kategorii základní knihovna. Přehled nominací a cen za roky 2003 až 2009 můžete vidět na stránce 
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2009/zakladni.htm. Pro informaci - cenu Knihovna roku uděluje 
ministr kultury České republiky od roku 2003. V kategorii "základní knihovna" jsou knihovny zpravidla 
nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj jako 
součást Programu obnovy venkova.  

         
 

Budete-li se chtít blíže seznámit s oceněnými knihovnami, podívejte se na jejich webové stránky: 

2003 - Obecní knihovna v Jindřichovicích pod Smrkem, Liberecký kraj, http://www.jindrichovice.cz/cs/web/knihovna/ 

2004 - Místní lidová knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou, Üstecký kraj, http://www.knihovnakostomlaty.cz 

2005 - Místní lidová knihovna Havlíčkova Borová, Kraj Vysočina, www.knihovna-borova.webnode.cz 

2006 - Obecní knihovna Býšť, Pardubický kraj, http://www.byst.cz/view.php?cisloclanku=2008123101  

2007 - Obecní knihovna Bory, Kraj Vysočina, http://knihovna.bory.cz/ 

2008 - Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova, kraj Olomoucký, http://www.pavloviceuprerova.cz/knihovna/ 

2009 - Obecní knihovna Protivanov, Olomoucký kraj, www.knihovnaprotivanov.er.cz 

Chválíme, informujeme… 

Panu Zdeňku Fousovi, knihovníkovi Veřejné knihovny Lidice (313 obyvatel, okres Kladno), byl udělen 
stříbrný pamětní odznak Památníku Lidice za dlouholetou osobní podporu kulturních a vzdělávacích aktivit 
Památníku Lidice. Gratulujeme panu Fousovi k tomuto ocenění a přejeme mu hodně sil pro jeho další práci 
v knihovně i v celé obci.           zdroj:http://www.obec-lidice.cz/lidicky-on-line-zpravodaj/ 

V letošním roce byl vyhlášen již 16. ročník tradiční soutěže Vesnice roku. Středočeská komise udělila mj. 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny obci Dymokury (820 obyvatel, okres Nymburk). Přejeme paní 
knihovnici Jindře Kubíčkové hodně dalších úspěchů v její práci.  

zdroj: Nymburský deník,  24.06.2010, s.3 
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Ukončení Kurzu knihovnického minima 

Ve středu 16. června 2010 byl ukončen další Kurz knihovnického minima, který pořádá Středočeská 
vědecká knihovna v Kladně. Proškoleno bylo deset pracovníků knihoven, z toho jedna knihovnice 
z Ústeckého kraje. Všichni úspěšně absolvovali závěrečný test a získali osvědčení. Přejeme jim mnoho 
úspěchů v knihovnické práci. 

Více o kurzu a dalších vzdělávacích aktivitách můžete najít na:  
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/ 

Fundraising pro kulturní instituce 

V rámci projektu Unie zaměstnavatelských svazů ČR s názvem „Zvýšení adaptability zaměstnanců 
organizací působících v sekci kultura“ se uskutečnily již první kurzy. Mohli se jich zúčastnit také pracovníci 
knihoven, které splnily tyto podmínky – jsou kolektivním členem SKIP, mají právní subjektivitu 
a nepřekročily stanovenou výši podpory „de minimis“. Tématem prvního kurzu byl FUNDRAISING 
(tj. systematická činnost, jejímž výsledkem je získávání finančních či jiných prostředků na obecně 
prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců).  

Účastníci se obeznámili se základními principy fundraisingu, s individuálním a firemním dárcovstvím, 
s hlavními principy získávání grantů i s právními aspekty fundraisingu. Další kurzy se připravují a celý 
projekt by se měl uzavřít ke konci roku 2012. 

 

KKM  
   

Během přestávek byl čas také na výměnu zkušeností.        
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Setkání po letech v kralupské knihovně 

Městská knihovna v Kralupech nad Vltavou si v letošním roce připomíná 130. výročí svého vzniku. Jednou 
z akcí k tomuto výročí bylo setkání bývalých zaměstnanců knihovny se současnými pracovníky.  

Toto setkání proběhlo 8. června a zúčastnily se ho téměř všechny pozvané kolegyně. 

Některé z nich knihovnu nenavštívily od svého odchodu do důchodu (a to je např. u jedné kolegyně 
přibližně 25 let) nebo do jiného zaměstnání. Na uvítanou vedoucí knihovny předala všem hostům květinu. 
Při sladkém pohoštění jsme se navzájem představily, protože většina z nás se spolu při vykonávání 
knihovnické profese nepotkala, přiblížily jsme svou činnost v knihovně v době svého působení. 

Samozřejmě všechny kolegyně byly zvědavé na to, co se v knihovně odehrávalo po jejich odchodu, na 
statistické údaje, na konání akcí pro veřejnost, na změny, které se během let odrazily v knihovnických 
činnostech. Nechyběly také dotazy ohledně povodní, rekonstrukce knihovny a otázky týkající se rozpočtu, 
automatizace apod.  

Setkání se neslo v příjemném, neformálním duchu. Povídaly jsme si nejenom o práci, ale také o svém 
soukromí, o dětech, o tom, jak pomalu, ale jistě stárneme… 

Po závěrečné prohlídce knihovny jsme začaly plánovat další setkání. A jak padlo, doufejme, že to nebude 
až při 150. výročí založení knihovny. Po čtyřech hodinách povídání jsme se rozloučily s tím, že jsme 
strávily díky počasí sice dusné, ale příjemné odpoledne.  

Šárka Pánková, Městská knihovna v Kralupech nad Vltavou 

 

 

 
Dozvěděli jsme se… 

Z článku v Kutnohorském deníku jsme se dočetli o rekonstrukci a modernizaci Obecní knihovny Petrovice I 
(307 obyvatel, okres Kutná Hora). Od roku 2007 se o ni zodpovědně stará paní Liběna Kohoutová.  
„V roce 2007 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce knihovny. Zavedeno do ní bylo plynové topení a v 
průběhu let 2008 a 2009 díky dotacím od Středočeského kraje bylo pořízeno počítačové vybavení a nový 
nábytek pro čtenáře a knihovníka. Modernější vybavení současné knihovny vytváří příjemné prostředí pro 
čtenáře a poskytuje kvalitní zázemí pro občany, kteří mají zájem získávat informace nejen z knih, ale také z 
internetu, který je v knihovně veřejně přístupný.“ 

zdroj: Kutnohorský deník, 10.06.2010, s.2 
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Krásný den s krásnou knihou aneb z Frankfurtu do Kostomlat 

19. června se v prostorách kostomlatské knihovny (přízemí ZŠ Kostomlaty) a Dětského klubu Kamarád 
(1. patro ZŠ Kostomlaty) uskutečnila netradiční prodejní výstava knih z nakladatelství Slovart.  

V čem byla výstava netradiční a knihy nevšední?  

Na výstavě byly ke zhlédnutí či případné koupi knihy 
o umění, architektuře, grafickém a interiérovém designu, 
fotografické publikace, dětské knihy, gastronomii, přírodě… 
Zajímavostí byly knihy úctyhodných rozměrů, např. kniha 
Leonardo da Vinci (8,4 kg) vystavovaná i v Muzeu rekordů 
v Pelhřimově, či The Phaidon Atlas of 21st Century World 
Architecture (6,6 kg). Vystavovali se jak knihy v českém 
jazyce vydávané nakladatelstvím Slovart, tak publikace 
cizojazyčné, které toto nakladatelství dováží 
z Frankfurtského knižního veletrhu.  

Prostory Dětského klubu Kamarád a knihovny nabízely návštěvníkům možnost strávit čas s knihou v klidu 
a pohodlí třeba i s dětmi. Návštěvníci si mohli objednat třeba kávu, připravené byly i polštáře, a tak si 
někteří prolistovávali knihy vleže (zvláště ty rozměrů XXL). 

„Takto pohodlně si vychutnat knihy mi chybělo a moc jsem si to užil.“ Reakce jednoho z návštěvníků.   

V odpoledních hodinách se uskutečnila výtvarná dílna Kreslíme fantasy postavy a odborná přednáška 
architekta Tomáše Michálka na téma Architektura třicátých let. Během přednášky se pouštěly dobové 
desky (pan architekt dokonce dorazil v dobovém automobilu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský klub Kamarád, o. s. (www.klubkamarad.cz) převzal do správy obecní knihovnu v Kostomlatech nad 
Labem v únoru 2010. Hlavním cílem je zvýšit návštěvnost knihovny a rozšířit její služby. V březnu proběhla 
Noc s Andersenem, v červnu pasování čtenářů, knihovnu začala pravidelně navštěvovat mateřská školka. 
V současné době probíhá digitalizace knihovního fondu. Od září připravujeme další akce pro veřejnost 
u příležitosti výročí narození Františka Hrubína, čtenářský kroužek, přednáškové akce… 

Pavla Brožová, Obecní knihovna Kostomlaty nad Labem 
www.kostomlaty-knihovna.cz 
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Rozhovor s knihovníkem 

Následující rozhovor byl uskutečněn v hezkém prostředí Ženíškovy obecní knihovny Louňovice s paní 
Marií Danielovou. V době našeho příchodu byly v knihovně na návštěvě děti z mateřské školy a paní 
knihovnice si s nimi prohlížela obrázky, povídaly si spolu vzájemně o knihách, vyprávěly si říkanky, mluvily 
o spisovatelích apod. Bylo pro nás příjemné přijít do knihovny, kde se právě něco děje. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová 

Paní Danielová, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu. 

Naši knihovnu založil v roce 1952 pan Ženíšek, jehož jméno v současnosti nese. V době vzniku byla 
umístěna v jeho garáži (1952 – 1957). Dnes se nachází v prvním poschodí opravené budovy obecního 
úřadu. Prostory knihovny jsou nově upraveny a návštěvníky tak vítá příjemné a útulné prostředí. 
V knihovně pracuji rok, takže se knihovnické práci stále ještě učím. Při tomto studiu mi jsou velmi 
nápomocny metodičky z Městské knihovny Benešov. V době mého příchodu knihovna nebyla zrovna 
v dobré kondici. Chybělo doplňování o nové knihy, což vedlo ke ztrátě velkého počtu čtenářů. Nyní se je 
snažím získat zpět. Za rok mého působení zde se mi podařilo udělat revizi knižního fondu a načíst knihy do 
programu Clavius. Dnes je tedy knihovna již částečně automatizovaná a knihy půjčujeme za pomoci 
počítače. S ohledem na čtenáře ještě zachováváme lístkovou evidenci výpůjček, aby věděli, co již četli. 
Lidé u nás čtou vesměs všechny žánry kromě poezie. Zprávy o nových knihách uveřejňujeme v místních 
novinách a jejich seznam dáváme také do místního rozhlasu. Čtenáři tak mají přehled a možnost výběru. 
Řada z nich nám též dává typy na knihy, jež by chtěli, abychom koupili nebo půjčili z výměnného fondu. 

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

k návštěvě knihovny? 

Chodí k nám převážně senioři a děti předškolního věku. V létě pak knihovnu navštěvují také chataři 
z blízkých chat a chalup. 

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

Zájem o akce je poměrně veliký, ale protože se potřebuji ještě trochu zorientovat v knihovnické 
problematice, pořádáme jich zatím málo. Např. na Velikonoce jsme měli spolu s obecním úřadem akci, při 
které se malovala vajíčka a probíhaly i ukázky dalších velikonočních zvyklostí. V budoucnu bych ráda 
pořádala akcí více, a tak získala další čtenáře do naší knihovny. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? 

Obec se o knihovnu stará dobře. Vyjde mi v řadě věcí vstříc. Zakoupí, co je potřeba, platí opravy počítače, 
nákup nových knih atd. 

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna? 

Ano, vyhovuje. O výměnné soubory je mezi našimi čtenáři velký zájem. Nemůžeme si dovolit nakupovat 
velké množství novinek, a tak jsou tyto soubory dobrým prostředkem, jak přiblížit čtenářům mnoho dalších 
knih. Pokud je to možné, půjčuji do knihovny větší soubory knih. S potěšením však musím říci, že i tak to 
našim čtenářům často nestačí. 

Jaké nové služby byste uvítala od svých metodiků pro zlepšení své práce a spokojenosti Vašich čtenářů? 

V naší knihovně ještě není zcela hotova aktualizace fondu knihovny, tak bych pravděpodobně uvítala 
stálejší pomoc právě s tím. Mně osobně metodičky z Benešova hodně pomohly s výše 
zmíněnou aktualizací fondu, jako i s řadou jiných problémů. Kdykoliv něco potřebuji, vyjdou mi vstříc.  
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Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? 

Práce knihovnice mi byla nabídnuta obecním úřadem, neboť o mně věděli, že jsem s knihami pracovala 
a mám je ráda. Vyučila jsem se kožešnicí s maturitou, ale podnik, v němž jsem pracovala, zanikl. Poté 
přišla možnost prodávat v knihkupectví. Zde jsem objevila kouzlo knih a četby vůbec (jako malá jsem totiž 
četla nerada). Do zaměstnání jsem dojížděla vlakem, a tak jsem si čas ve vlaku začala krátit četbou. Nu a 
láska ke knihám mi již zůstala. V současné době ještě pracuji na plný úvazek jako poštovní doručovatelka 
a hlavně jsem maminka pětiletých dvojčátek.  

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

Práce v knihovně mě moc baví. Ráda si povídám s lidmi o knihách, které přečetli. Kontakt s lidmi je pro mě 
důležitý. S lidmi se setkávám i mimo knihovnu, když roznáším poštu. To se pak často stočí řeč i na knihy. 
Těší mě, že knihovna opět plní svůj účel. Díky tomu se sem lidé zase učí chodit jak pro knihy, tak i jen tak 
na kus řeči. Co mě netěší? Že na veškerou práci, jež bych ráda pro knihovnu dělala, mám pracovní úvazek 
na 2 hodiny v týdnu.  

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno? 

Sama čtu téměř všechny žánry. Ráda si přečtu válečné či historické knihy, romány typu Jméno růže 
Umberta Eca nebo romány Barbary Woodové. S dětmi pak čtu různé pohádky a dětské příběhy. Co jsem 
zatím nezkusila, je nějaká kniha sci-fi. 

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

V poslední době mě velmi zaujala kniha Magdy Váňové Tereza.   

Jaké jsou Vaše koníčky? 

Koníčků mám mnoho. Ráda jezdím na kole, chodím na pěší výlety, kutím různé věci ze dřeva, závodně 
jsem hrála kuželky a ani ruční práce mi nejsou cizí. 

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 ráda děláte)  

Pro svá dvojčata často „peču“ nepečený dort z piškotů, kysané smetany a ovoce ve dvojím provedení. 
Upravuji ho do tvarů želviček, berušek, vláčků, autíček a všelijak je zdobím. 

Děkujeme za rozhovor. 
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 Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP je profesní organizace sdružující knihovníky, 
informační pracovníky i bývalé pracovníky knihoven. Zabývá se oblastí legislativy, problematikou 
knihovnického i autorského zákona. Věnuje se oblasti dotačních programů a grantů na podporu rozvoje 
a aktivit knihoven. Podporuje vzdělávání knihovníků v oblasti čtenářství, marketingu, nebo třeba problému 
krádeží v knihovnách. A také se věnuje podpoře a koordinaci soutěží a zábavných programů. Pod akcemi 
jako Noc s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, Den pro dětskou knihu nebo Kamarádka knihovna 
najdete logo SKIP. Ve SKIPu se můžete podílet na rozvoji profese, vzdělávat se, stýkat se s kolegy z celé 
České republiky, a zároveň jezdit na zájezdy, výlety, bavit se a užívat si. 

Více o SKIP se dočtete na webové stránce http://skip.nkp.cz/ . Celé znění dopisu naleznete na 
http://www.knihovnaberoun.cz/motivacni_dopis_SKIP.doc. Případné dotazy posílejte paní Mgr. Ladě 
Schovánkové, předsedkyni pro SKIP středních Čech na adresu studovna@knihovnaberoun.cz.  

 

Městská knihovna Čelákovice  a  Muzejní  noc 

 Letos v červnu se naše knihovna připojila k pořádání II. Muzejní noci v Čelákovicích. Program, 
připravený převážně v duchu africké kultury, byl zahájen výstavou obrazů a batik malířů z Tanzanie. 
Výstavu uvedla cestovatelka a její organizátorka paní Mgr. Ilona Bittnerová. Malířský styl Tingatinga 
vychází převážně z africké přírody, obrazy evokují pohodu a energii. A tak jsme se také cítili během celého 
odpoledne v knihovně. 

         

 Pro možnost bližšího poznání Afriky děti vyplňovaly kvízy, vyráběly náhrdelníky, malovaly africké 
motýlky a také skládaly mapu z obrázků tohoto světadílu. S velkým úspěchem se setkaly masky afrických 
domorodců malované na obličeje dětí. Se soutěžemi a tvořením pomáhali po celou dobu pracovníci 
humanitární organizace Adra.  
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….pokračování  

 Po celé odpoledne probíhala i velmi úspěšná soutěž Historická zastavení se sbíráním razítek, 
připravená ve spolupráci s městským muzeem. Děti musely navštívit knihovnu, městské muzeum a i jeho 
archeologické pracoviště Samy si hledaly odpovědi na otázky z oboru historie města, ale i jak se v praxi 
pracuje s archeologickými nálezy. Na těchto místech získaly razítka na potvrzení účasti a po vyhodnocení 
soutěže pak v knihovně malou odměnu. Pro nás byl milým překvapením zájem děti i mládeže, jejich chuť 
obcházet všechna místa spojená s historií a pak i radost, když byly jejich otázky správně zodpovězeny. 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

 

Nakonec něco dobrého bez pečení pro horké dny  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pracovní postup 

Máslo utřeme s práškovým cukrem. Potom do něj přidáme tvaroh, vanilínový cukr, želatinu připravenou 
podle návodu a smícháme. Formu vyložíme potravinářskou fólií. Střídavě do ní dáváme část náplně, 
piškoty namočené do kompotové šťávy a scezené meruňky. První vrstvu tvarohové hmoty necháme 
částečně ztuhnout. Naplněnou formu dáme do chladničky. Potom obsah z formy vyklopíme, odstraníme 
fólii a ozdobíme čokoládovou polevou. Dobrou chuť!  

 

 Přestěhovala se Vaše knihovna? Prošla rekonstrukcí nebo jste knihovnu  
vylepšili novým vybavením? Napište nám! 

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 

 

 Návštěvníci přicházeli do knihovny 
nepřetržitě. Na průběhu dne, ať už to byla 
prohlídka knihovny, půjčování, soutěže, nebo 
výstava, se podílel celý kolektiv knihovny a stále 
byli všichni vytíženi. Setkali jsme se s velmi 
příznivými reakcemi zúčastněných. A tak 
můžeme všem jen doporučit aktivity podobného 
druhu: Určitě se shledáte, právě tak jako my, se 
spokojeností všech příchozích.  

Soňa Husáriková 
Městská knihovna Čelákovice   

Suroviny 
400 g tvarohu  
20 g želatiny  
2 vanilínové cukry  
150 g másla  
150 g práškového cukru  
kulaté piškoty  
scezené sterilizované meruňky 
kompotová šťáva 
Poleva: rozpuštěná čokoláda, máslo 
 


