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MEZI  NÁMI  

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

Červenec - srpen 2012 
ročník 3, číslo 7-8  

 

Na návštěvě v Památníku Karla Čapka 

Dne 4. června jsme byli na návštěvě v Památníku Karla 

Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Ač jsme původně počítali 

s větší účastí na této akci, kterou jsme avizovali již v dubnu, 

ukázalo se, že komorní počet účastníků nakonec přispěl 

ke kvalitě celého dopoledne. Počasí toho dne nebylo nijak 

zvlášť příznivé, ale alespoň nám nepršelo, takže jsme si 

mohli projít i park, který se rozkládá kolem domu, a který je 

plný starých a mohutných stromů, které dotvářejí iluzi 

anglické zahrady. Dostalo se nám dostatek zajímavých 

informací nejen o životě a díle Karla Čapka, ale i o dalších 

osobnostech, které měly vztah ke Karlu Čapkovi i samotné 

Strži.  

 Řeč byla samozřejmě i o Karlově manželce herečce Olze 

Scheinpflugové, jeho bratru Josefu Čapkovi, ale např.  

i o Ferdinandu Peroutkovi, spisovateli a novináři, který 

sem za Karlem Čapkem jezdil poměrně často, takže měl 

pro sebe vyhrazeny i zvláštní místnosti, které měl vždy 

k dispozici. Výstava je pojata zajímavě a různorodě, takže 

se zde nikdo nenudil. Někoho zaujaly fotky malého Karla, 

jiného fotky z filmů, které byly podle jeho děl natočeny a 

někoho zase šaty, ve kterých hrála své role Olga 

Scheinpflugová. K uvolněné atmosféře přispěla i řada 

dotazů ze strany knihovníků, a nebyly to vždy dotazy na 

Čapkovo dílo, ale spíše na zajímavosti z jeho života, 

především na jeho neřesti. Povedené dopoledne jsme 

zakončili při kávě v rozhovoru s ředitelkou Památníku 

paní Kristinou Váňovou. Myslím, že v tu chvíli se nikomu 

ani nechtělo vracet zpět ke všedním problémům, tak 

velebně a klidně působí zdejší atmosféra. Určitě se 

přijeďte podívat!!! 

PhDr. Radek Liška, SVK v Kladně 

 

Pracovna Karla Čapka   Účastníci zájezdu   

Památník Karla Čapka 

Stará Huť 125 

262 02 

Tel: 318 522 265 

E-mail: pamatnik.vanova@tiscali.cz 

http://www.capek-karel-pamatnik.cz/index.asp  

mailto:library@svkkl.cz
mailto:pamatnik.vanova@tiscali.cz
http://www.capek-karel-pamatnik.cz/index.asp
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Náhodné setkání s legendou českého knihovnictví 

Metodička regionálního knihovnického centra při SVK v Kladně paní Jitka Červenková byla na své cestě 7. června  2012 

překvapena příjemnou událostí. Při výměně souboru knih v Obecní knihovně v Pavlíkově byla vyzvána pracovnicí 

obecního úřadu, aby spolu s knihovnicí paní Hůlovou přišla za starostou obce. Zde na obě dvě čekalo překvapení 

v podobě návštěvy paní Jarmily Burgetové, která je žijící legendou českého knihovnictví. Je mnohonásobně oceněnou 

knihovnicí a autorkou prací z knihovnického oboru. Mimo jiné aktivity např. spoluzakládala SKIP v roce 1968 a byla i  

u jeho znovuzaložení v roce 1989. 

Při kratičkém a vlastně náhodném setkání všichni společně pohovořili o knihovnách, knihovnictví a četbě, o současné 

technice v knihovnách a tak trochu zavzpomínali na staré časy. Zároveň se všichni shodli, že současný trend, který 

naznačuje návrat ke knihám, je pro existenci malých knihoven příznivý. Neformální rozhovor s milou, usměvavou a 

mladistvý elán šířící paní Jarmilou Burgetovou se stal pro přítomné opravdovým zážitkem.  

Více o osobnosti paní PhDr. Jarmily Burgetové si můžete přečíst například na: http://pro.inflow.cz/jarmila-burgetova  

Závěr Kurzu knihovnického minima 

Ve středu 13. června 2012 byl ukončen závěrečným testem 

Kurz knihovnického minima, který se uskutečnil v Krajském 

knihovnickém centru SVK v Kladně. Je určen začínajícím 

knihovníkům nebo pracovníkům bez potřebné kvalifikace. 

Kurzem prošlo a k testu se dostalo celkem 7 osob, všichni 

úspěšně absolvovali. Gratulujeme! 

Dalším 2 knihovnicím, které se nemohly z vážných důvodů 

zúčastnit 2 z 5 výukových dnů, bylo nabídnuto řešení 

v podobě absolvování výuky a testu v náhradním termínu. 

Kurz byl lektorsky zajištěn pracovníky SVK v Kladně a všichni 

se shodli, že se tentokrát sešla výjimečná skupina zvídavých 

a zapálených knihovníků. 

 

Přejeme jim, aby jejich nadšení vydrželo co nejdéle a aby 

stále nacházeli uspokojení v knihovnické práci i 

v kontaktu se čtenáři.  

Eva Šenfeldová, SVK v Kladně 

Další Kurz knihovnického minima se uskuteční na přelomu 

září a října 2012 v Knihovně města Mladá Boleslav. 

V učebně KKC v Kladně proběhne pravděpodobně až v roce 

2013. Zájemci se na oba kurzy mohou hlásit již nyní. 

http://pro.inflow.cz/jarmila-burgetova
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Citát na prázdniny  

Jiří Žáček: „Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!“ 

„Ing. Jiří Žáček (* 6. listopadu 1945, Chomutov) je český spisovatel, překladatel, básník a sběratel a 

tvůrce aforismů. Narodil se 6. listopadu 1945 v Chomutově. Dětství a školní léta prožil  

v jihočeských Strakonicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve Volyni (1959–1963) 

a stavební fakultu ČVUT v Praze (1963–1970). Po tříleté praxi na vodohospodářské správě  

v Benešově u Prahy dezertoval od inženýrství k literatuře. Do roku 1991 pracoval jako redaktor 

nakladatelství Československý spisovatel, necelý půlrok v nakladatelství Carmen, v letech 1992–

1994 v časopise Vlasta. Od té doby je spisovatelem na volné noze.“  

Zdroj: www.wikipedie.cz  

Další informace o autorovi citátu například na: www.jirizacek.cz  

 

Seznamte se s Obecní knihovnou Holubice 
(okres Praha-západ, 1512 obyvatel) 

Dne 1.10.2007 byla znovu uvedena do provozu Obecní 

knihovna v Holubicích. Otevřena byla v prostorách 

zrekonstruované budovy obecního úřadu. Na počátečních 

jednáních se zastupiteli obce má velký podíl již zesnulá 

pracovnice metodického oddělení SVK v Kladně paní 

Miroslava Frolíková. Další jednání převzala do svých rukou 

paní Jitka Červenková a nakonec se podařilo znovuotevření 

knihovny realizovat.  

Knihovna má dnes pěkný čistý prostor pro své knihy a 

čtenáře. Čtenáři si mohou, kromě knih z vlastního fondu 

knihovny, který dnes již převyšuje 2400 knihovních jednotek, 

půjčovat čerstvé novinky. Třikrát ročně sem za paní 

knihovnicí Věrou Bittnerovou dojíždí Mgr. Bronislava 

Hanzáková z SVK v Kladně s výměnnými soubory a nabídkou 

metodického poradenství.  

 

Domlouvání se starostkou  --původně spolu s libčice 

Nakonec samostatná knihovna v Holubicích 

Zájemcům o přístup k internetu jsou zde k dispozici  

4 počítače. Přístup k nim je samozřejmě zdarma. Roční 

poplatek pro dětské i dospělé čtenáře činí 10 Kč.  

A čtenáři si mohou přijít vypůjčit knihy 2x v týdnu – 

vždy odpoledne v pondělí a ve čtvrtek (celkem  

6 výpůjčních hodin). Tak příjemné počtení! 

Celou fotogalerii a další informace o knihovně můžete 

najít na http://www.knihovnaholubice.wz.cz  

http://cs.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEen%C3%BDr
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chomutov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ekladatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poezie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aforismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strakonice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C5%99edn%C3%AD_pr%C5%AFmyslov%C3%A1_%C5%A1kola_stavebn%C3%AD_Volyn%C4%9B&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volyn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/1959
http://cs.wikipedia.org/wiki/1963
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fakulta_stavebn%C3%AD_%C4%8CVUT&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_vysok%C3%A9_u%C4%8Den%C3%AD_technick%C3%A9_v_Praze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/1970
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1ov
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_spisovatel
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmen_(nakladatelstv%C3%AD)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1992
http://cs.wikipedia.org/wiki/1994
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_(%C4%8Dasopis)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nez%C3%A1visl%C3%BD_profesion%C3%A1l
http://www.wikipedie.cz/
http://www.jirizacek.cz/
http://www.knihovnaholubice.wz.cz/
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Workshop Krajské koncepce rozvoje knihoven 

do roku 2015 

Dne 11.-12. června proběhl v na zámku v Pardubicích 

workshop zaměřený na krajské koncepce rozvoje knihoven 

do roku 2015. V Pardubicích se sešli zástupci převážné 

většiny krajských knihoven. První den nám Mgr. Houšková 

z NK ČR nastínila práci na workshopu a dr. Richter z téže 

knihovny nás seznámil s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR 

2011 – 2015, a zdůraznil především část týkající se RF. Poté 

jsme se stručně věnovali stávajícím koncepcím RF 

v jednotlivých krajích, které jsme stručně analyzovali a 

nastínili vývojové trendy v budoucnu. A pak přišlo to hlavní, 

kvůli čemu jsme se zde sešli – práce na nové koncepci, která 

by mohla být jakýmsi návodem či příkladem pro vytvoření 

nových, aktuálních krajských koncepcí v celé republice. Bylo 

vytvořeno pět pracovních skupinek po třech či čtyřech 

členech a každá skupinka dostala za úkol rozpracovat jednu 

část koncepce. Týkalo se to těchto oblastí:  

1. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění 

kulturního dědictví 

2. Přístup k informačním zdrojům 

3. Podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti 

4. Rovný přístup ke službám knihoven 

5. Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven. 

Řeč byla např. o vícezdrojovém financování výměnného 

fondu, kdy část by hradila i obec, o podpoře celoživotního 

vzdělávání knihovníků, ovšem s pevnějšími (a možná i 

přísnějšími) pravidly, o rozvoji čtenářské gramotnosti i 

v malých obcích, o bezbariérovosti knihoven,  

o implementaci a dodržování Standardu VKIS,  

o dobrovolnících v knihovnách či o nutnosti zavést 

marketingové myšlení jako běžnou a integrální součást 

strategie knihovny. Práce ve skupinách pokračovala i část 

následujícího dne. Poté následovaly prezentace všech pěti 

skupin, které představily, co za ty dva dny rozpracovaly. 

Nechyběla ani řada dotazů k jednotlivým bodům či celému 

pojetí koncepce, což vše přispělo k finálním výstupům, 

které jsou zcela jistě pro většinu účastníků podnětné. Celý 

dvoudenní program byl zakončen přednáškou Z. Houškové 

na téma Vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů. A na úplný 

závěr bylo shrnuto vše, co proběhlo během těchto dvou 

dnů a workshop byl ukončen s tím, že by bylo dobré se 

znovu sejít při podobné příležitosti. 

PhDr. Radek Liška, SVK v Kladně 

Celý dokument Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 

- 2015 včetně internetizace knihoven najdete na stránce: 

http://knihovnam.nkp.cz – v levém sloupci 

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. 

Článek č. 7 pokynu se zabývá počtem studijních míst pro 

uživatele knihovny. 

Definice studijního místa dle ČSN ISO 11620 (01 01143) 

Informace a dokumentace - ukazatele výkonnosti knihoven 

zní: Místo sloužící uživatelům na čtení nebo studium, ať už 

se zařízeními, nebo bez nich. Patří sem místa ve čtenářských 

koutcích, v seminárních a studijních prostorách a  

v audiovizuálních a dětských odděleních knihovny.  

Nepatří sem: místa v halách, přednáškových a divadelních 

sálech, kde se uskutečňují speciální představení. Vyloučené 

jsou i podlahové prostory, kde mohou studenti sedět, a 

podobné neformální prostory. 

Doporučená hodnota: 

Počet  
obyvatel obce  

Počet  
studijních míst  

 

1 - 500  4 až 5   

501 - 1 000  6 až 8   

1 001 - 3 000  9 až 10   

3 001 - 5 000  10 až 18   

5 001 - 10 000  20 až 28   

10 001 - 20 000  28 až 70   

20 001 - 40 000  70 až 120   

Více než 40 001  120 a více   

Podle celostátního průměru z roku 2009 nebude problém 

pro většinu knihoven tohoto doporučeného počtu 

dosáhnout a ukazatel standardu splnit. Na všech úrovních 

(dle počtu obyvatel) byl počet míst pro uživatele vyšší. 

Zdroj: http://knihovnam.nkp.cz/  

 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/koncepce2011-14/Koncepce_PIK_Rozp.doc
http://knihovnam.nkp.cz/docs/koncepce2011-14/Koncepce_PIK_Rozp.doc
http://knihovnam.nkp.cz/
http://knihovnam.nkp.cz/
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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 

 
 
 

 

Za Krajské knihovnické centrum Vám 

přejeme krásnou letní dovolenou! 

Ať Vás nic nevyruší z příjemného a 

potřebného čerpání nových sil do další 

knihovnické práce! 

V září 2012 na shledanou. 

Vzdělávání knihovníků ve 2. pololetí 2013 

Již nyní Vás můžeme informovat o plánovaných 

celokrajských vzdělávacích akcích.  Bude to: 

 Neformální setkání knihovníků 

 Seminář na téma Pohádka, její význam, znaky … 

 Praktický rukodělný seminář v Labyrintu  

 Přednáška o jihoamerické literatuře 

Na další akce se budete moci rozjet do pověřených 

knihoven, ať již svého regionu či regionů sousedních. 

  Polabský knižní veletrh 

Srdečně Vás zveme na Polabský knižní veletrh, 9. výstavu 

pro všechny milovníky krásných knih a literatury do Lysé 

nad Labem. Navštivte stánek reprezentující knihovny ve 

Středočeském kraji. Hlavním tématem bude nová technika 

v knihovnách – e-čtečky a e-knihy. 

Výstava se uskuteční ve dnech 6.-9.9.2012 vždy od 9 do 17 

hodin. Současně v areálu výstaviště můžete navštívit 

výstavu Domov a teplo 2012 a 4 dny se záchranáři. 

Konference Knihovny současnosti 2012 … 

… se uskuteční ve dnech 11.-13.9.2012 v areálu Univerzity 

Pardubice. Programem konference se budou prolínat 

problémové okruhy Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 

2011-2015. Vše se opět týká služeb, které knihovny 

poskytují veřejnosti, a podmínek jejich zajišťování. Na 

pořadu budou tyto programové bloky: 

 11.9.2012: 
o Přístup k informačním zdrojům a služby knihoven 

 12.9.2012: 
o Vzdělávání uživatelů knihoven a knihovníků 
o Design služeb v knihovnách 
o Bezbariérová knihovna - její prostor a lidé 
o Knihovna a E-knihy 
o Workshop - úspěšné marketingové kampaně 

 13.9.2012: 
o Koncepce rozvoje knihoven - aktuální stav a 

realizace 
Více o programu a možnost přihlásit se na: 

http://www.svkos.cz/sdruk/planovane-

akce/clanek/planovane-akce/  

ZAPIŠME SI DO DIÁŘE 

     

Knihovnický happening 2012 

Celostátním setkáním knihovníků a příznivců knihoven 

v jihočeském Písku ve dnech 21. a 22.9.2012 bude zahájen 

16. ročník Týdne knihoven. 

Již tradiční celostátní akce slouží k propagaci knihoven, 

čtení a čtenářství. Akce je doprovázena zábavným 

programem a soutěžemi zaměřenými na knihovnickou 

tematiku. Účastníkům bude nabídnuta exkurze do 

městské knihovny a návštěva pamětihodností města a 

regionu. Letošní Knihovnický happening pořádá Městská 

knihovna Písek opět ve spolupráci se Svazem knihovníků a 

informačních pracovníků (SKIP).  

Přihlásit se můžete na: http://www.knih-pi.cz/ 

 

http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
http://www.svkos.cz/sdruk/planovane-akce/clanek/planovane-akce/
http://www.svkos.cz/sdruk/planovane-akce/clanek/planovane-akce/
http://www.knih-pi.cz/

