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Univerzita volného času s názvem 

Kutná Hora ve 20. století 

20. září začíná v Městské knihovně Kutná Hora 

podzimní část Univerzity volného času. Témata 

jednotlivých lekcí jsou opravdu zajímavá: 

 Domácí a zahraniční odboj za 1. světové 

války 

 Procházka kolem hrobů slavných 

 Česká každodennost 1914-1918 

 Předměstí Kutné Hory 

 T. G. Masaryk a Kutná Hora 

 Místopis kutnohorských podnikatelů 

první republiky 

Zdroj: http://www.knihovna-kh.cz/node/1338 

 

Knihovnické léto v Kutné Hoře 

Každou prázdninovou středu od 10 do 15 hodin 

si budou moci vyrábět a hrát ti, kteří zrovna 

nebudou trávit čas u vody nebo na táboře.   

Zdroj: http://www.knihovna-kh.cz/ 

Citát na prázdniny 

„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti 

cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“  

Francesco Petrarca (* 20. červenec 1304 –  18. červenec 

1374) byl italský spisovatel a básník, který svým dílem navazoval 

na Danta a spolu s ním bývá někdy považován za předchůdce a 

jakéhosi duchovního otce humanismu a renesance. Měl smysl pro 

přírodu, pro hory a turistiku, dalo by se říct, že byl jedním z prvních 

alpinistů. 

Zdroj: http://citaty.net/ a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francesco_Petrarca 

mailto:library@svkkl.cz
http://www.knihovna-kh.cz/node/1338
http://www.knihovna-kh.cz/
http://citaty.net/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francesco_Petrarca
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20 let současné budovy Knihovny 

města Mladá Boleslav 

Knihovna sídlí v současné budově v ulici  

V. Klementa  od 27. června 1994, kdy byla 

slavnostně otevřena. Při příležitosti dvacetiletého 

výročí je od 1. července do 15. srpna 2014 

připravena v knihovně výstava fotografií 

dokumentujících změny, kterými prošla za 

uplynulých 20 let. 

Zdroj: http://www.kmmb.cz/ 

Kurzy trénování paměti  

pro začátečníky 

Knihovna města Mladá Boleslav nabídne zájemcům 

z řad veřejnosti kurz zaměřený na trénování paměti 

a procvičování poznávacích schopností. Deset 

setkání bude zaměřeno na strategie využitelné 

v každodenním životě. 

Zdroj: http://www.kmmb.cz/ 

Krčál, Martin, 1978- 

Naučte (se) citovat / Martin Krčál a Zuzana Teplíková. -- 1. vyd. -- Blansko : 

Citace.com, 2014. -- 156 s., [46] s. příl. : il. 

ISBN 978-80-260-6074-1 

Lepilová, Květuše, 1933- 

Cesty ke čtenářství : vyprávějte si s námi! / Květuše Lepilová. -- 1. vyd. -- 

Brno : Edika, 2014. -- 168 s. : barev. il. + 1 DVD 

ISBN 978-80-266-0112-8 

Nepřehlédli jste ve svém knihkupectví? 

Kvízy pro čtenáře 

Vyzkoušejte si také literární mini kvízy, které 

připravují knihovníci Knihovny Jana Drdy 

Příbram. Najdete je na adrese 

http://www.kjd.pb.cz/kvizy. 

 

http://www.kmmb.cz/
http://www.kmmb.cz/
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000080226&local_base=KKL
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000080247&local_base=KKL
http://www.kjd.pb.cz/kvizy


 

 = 3 = 

 

MEZI NÁMI BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 
 

7-8 / 2014 

Na 8.-12. září 2014 plánuje Městská knihovna 

v Dobříši týdenní oslavy svých narozenin. Byla 

založena jako knihovna Občanské besedy již  

26. července 1864. Za dobu své existence si prošla 

řadou drobných i velkých změn. Historii knihovny si 

můžete prostudovat na stránce 

http://www.knihovnadobris.cz/historie-a-

soucastnost/d-1003/p1=54. 

Gratulujeme a přejeme jen spokojené čtenáře! 

Knihovna Dobříš oslaví 150 let od svého založení 

 

Výstava kreseb a maleb kladenské 

výtvarnice 

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně je  

k vidění od 3. 7. do 26. 8. 2014 výstava kreseb a 

maleb výtvarnice Blanky Svobodové a jejích žáků. 

Na výstavě si mohou návštěvníci prohlédnout 

menší obrazy a kresby z její tvorby, dále také 

výrobky a kresby, které v tomto roce vytvořili její 

žáci.  

Zdroj: http://www.svkkl.cz/ 

Spacákové dobrodružství v knihovně 

ve Zbraslavicích 

V pátek 4. července 2014 se koná již  

5. ročník této akce pro děti. Večerní a noční pobyt 

v knihovně začíná v 18 hodin a končí  

v sobotu v 9 hodin ráno. Na programu je pohled na 

Zbraslavice z ptačí perspektivy, opékání uzeniny, 

hry a soutěže, také noční procházka a bojová hra 

při svíčkách. Nakonec čeká účastníky čtení "na 

spaní". 

Zdroj: 

http://www.knihovnazbraslavice.wz.cz/index.php?akce

=uvod 

Knihovna zve děti do letního kina 

Místní knihovna Vrdy zve na program Dětského 

letního kina v zahradě knihovny. Promítá se 

za každého počasí. Malí návštěvníci se mohou těšit 

na osm pohádek a dětských filmů. Promítání je pro 

ně zdarma! 

Zdroj: http://www.obecvrdy.cz/volny-cas/knihovna/ 

Zdroj: http://www.knihovnadobris.cz/ 

Webové stránky výtvarnice: 

http://www.blankasvobodova.cz/ 

http://www.knihovnadobris.cz/historie-a-soucastnost/d-1003/p1=54
http://www.knihovnadobris.cz/historie-a-soucastnost/d-1003/p1=54
http://www.svkkl.cz/
http://www.knihovnazbraslavice.wz.cz/index.php?akce=uvod
http://www.knihovnazbraslavice.wz.cz/index.php?akce=uvod
http://www.obecvrdy.cz/volny-cas/knihovna/
http://www.knihovnadobris.cz/
http://www.blankasvobodova.cz/
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Knihovna Václava Štecha Slaný 

připravila prázdninové soutěže 

Od 1. července do 31. srpna potrvá velká 

prázdninová fotografická soutěž pro děti  

O nejvtipnější fotografii z prázdnin. Všechny 

fotografie budou vystavené a 11. září bude 

vyhlášen autor vítězného snímku v dětském 

oddělení. 

Od 1. července do 18. září potrvá letní zábavně 

naučná soutěž ve sbírání kamínků ze všech 

prázdninových výletů nazvaná Prázdninový pozdrav. 

Během měsíce září budou všechny kamínky 

vystaveny v pobočce Na Dolíkách. 

Zdroj: http://www.knihovnaslany.cz/ 

Bazar knih v MěK Sázava   

O prázdninách mohou zájemci v městské knihovně 

nabídnout k prodeji až 15 titulů. Sběr knih začal již 

v pondělí 23. června 2014. Bazar potrvá celé 

prázdniny. Přečtené knihy se tak dostanou 

k dalším čtenářům. 

Zdroj: http://knihovna.mestosazava.cz/ 

Výstava kresleného humoru 

v Říčanech  

Husova knihovna připravuje výstavu děl Jaroslava 

Maláka. Uskuteční se od 15. července do konce září 

2014. „Jaroslav Malák (1928 - 2012) je známým 

autorem v oblasti kresleného humoru, knižní 

ilustrace, propagační grafiky, animovaného filmu a 

komiksu. Patří k řadě významných říčanských 

osobností, v našem městě žil a tvořil od roku 1972.“ 

Zdroj: http://knihovna.ricany.cz/akce-

knihovny/aktualni-akce.php 

 

Léto s Městskou knihovnou 

Rakovník 

Spousta akcí pro děti i dospělé po celé prázdniny: 

 Výstava v roubence Ruční papír, Oděvní 

modely – 2.7-24.8.  

 Výtvarná dílna – 9.7. 

 Rakovnické cyklování – sportovní víkend pro 

příznivce cyklistiky – 18.-20.7. 

 Divadlo Léčitel – hra irského dramatika – 29.7. 

 Výtvarné dílny – výroba loutky a marionety, 

drátování – 4.-6.8. 

 Divadlo Buchty a loutky Neposlušná kůzlátka 

od 10 hod / Skřítek od 16 hod – 28.8. 

 Posvícenský jarmark – řemeslný trh, hudba, 

občerstvení na dvoře roubenky – 6.9.  

Zdroj: http://www.knihovna-rakovnik.cz/ 

http://www.knihovnaslany.cz/
http://knihovna.mestosazava.cz/
http://knihovna.ricany.cz/akce-knihovny/aktualni-akce.php
http://knihovna.ricany.cz/akce-knihovny/aktualni-akce.php
http://www.knihovna-rakovnik.cz/
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S nymburskou knihovnou do vesmíru 

Městská knihovna připravila pro děti prázdninový 

program zaměřený na hvězdy, hvězdnou oblohu a 

souhvězdí. Po celé prázdniny na ně čekají soutěže, 

kvízy, tvoření, pohybové aktivity a knížky s touto 

tematikou. V knihovně se určitě nudit nebudou!    

Zdroj: http://www.knihovna-nbk.cz/ 

Výstava plastikových modelů 

v Milovicích 

Městská knihovna Milovice a Klub plastikových 

modelářů zvou veřejnost na výstavu desítek 

modelů ponorek, letadel a tanků. K vidění jsou také 

dioráma s vojenskou tématikou a malované busty. 

Část výstavy je věnována sběratelským modelům 

autíček – stavební a dopravní technika, policejní a 

hasičské vozy. Vše v atriu milovické radnice od  

30. 6. do 29. 8. 2014 (pondělí – pátek od 7 do 18 

hodin).  

Zdroj: http://www.milovice.knihovna.cz/akce/ 

18. ročník FOTOSOUTĚŽE na téma: Lysá, jak ji vidím já  

Městská knihovna Lysá nad Labem vyhlásila fotosoutěž: „Může se přihlásit každý s max. počtem  

5 fotografií min. formátu 13 x 18 cm v barevném i černobílém provedení. Soutěžící, kteří se umístí na  

1. - 3. místě, se zavazují dodat fotografii v elektronické podobě před převzetím výhry. Tímto souhlasí  

s použitím fotografií v obou podobách v rámci soutěže i po jejím ukončení bez nároků na honorář.  

V elektronické podobě prosíme o zaslání výhradně ve formátu JPG a s min. velikostí 500 kB a max. 

velikost do 2 MB. Fotografie odevzdejte do 30. září 2014 v městské knihovně. Výsledky vyhodnocení 

nejlepších fotografií budou zveřejněny v měsíčníku Listy města Lysá n. L. a na www.knihovnalysa.cz.“  

Zdroj: http://www.knihovnalysa.cz/ 

Knihovny a facebook 

Řada knihoven si založila profil na facebooku. 

Navazují tak kontakt se svými čtenáři, i těmi 

potenciálními, dalším atraktivním způsobem a 

sdílí s nimi své příspěvky. Jak se zdá, je to trend, 

který uspěje.  

Je to dnes pro knihovny nutnost či jen módní 

doplněk? Jaké čtenáře tak knihovny osloví? Jak 

vidíte spojení knihoven a facebooku vy?  

Napište nám, podělte se o své zkušenosti. 

Podívejte se např. na facebook Městské 

knihovny Kralupy nad Vltavou: 

https://www.facebook.com/knihovnakralupy/ti

meline 

http://www.knihovna-nbk.cz/
http://www.milovice.knihovna.cz/akce/
http://www.knihovnalysa.cz/
http://www.knihovnalysa.cz/
https://www.facebook.com/knihovnakralupy/timeline
https://www.facebook.com/knihovnakralupy/timeline
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Možná, že právě letní prázdniny jsou oním časem 

bilancování spíše, než období konce roku. 

Máme obecně lepší náladu, protože se na nás často 

směje sluníčko, dlouho do večera je světlo, které 

nám prodlužuje dny k radostem. Namísto toho, 

abychom se rozčilovali u večerních zpráv,  křandáme 

se sousedkou u vrátek, okřikujeme děti či vnoučata, 

aby už vylezla z toho bazénu, protože je čas opéct 

buřtíka nebo něco ugrilovat. 

Která z našich knihovnic by myslela na regály, ve 

kterých volají knížky po revizi, po novém igelitovém 

kabátku, po svých zatoulaných kamarádkách, které 

neukázněný čtenář ne a ne vrátit.  

A přesto. Někdy pozdě večer, se při čtené či 

vyprávěné pohádce dětem, při letním románovém 

příběhu, ozve nezničitelná duše knihovnice a my 

přemýšlíme, jak po prázdninách začneme.  

Vymalujeme, srovnáme ty moudré holky na regále 

tak, jak to má být, vystrčíme na oči čtenářů novinky 

a ty, kterým stojí za to přečechrat listy, přimícháme 

nějakou tu naučnou, třeba o tom, jak prořezat 

švestky a mirabelky, abychom se příští léto dočkali 

ještě větší úrody, nějakou o zavařování a tu  

o bylinkách a kytičkách babího léta! Ta nesmí 

chybět! 

A dáme si závazek, že letos opravdu zajdeme za 

hasičskými kluky od nás ze vsi, protože dělají pro 

děti a dospěláky spoustu pěkných věcí, že se s nimi 

domluvíme, že bychom rády spolupracovaly, že až 

budou zase dělat odpoledne pro děti, přijdeme tam 

a řekneme všem, kteří do knihovny ještě cestu 

nenašli, co pěkných knížek tam najdou. 

Nebo že zajedeme do vedlejší vsi, kde knihovnu 

nemají, ale je tam pečovatelský dům, a nabídneme 

vedení pravidelnou dodávku knih pro babičky a 

dědy, ať nemyslí na bídu stáří a osamělost. A pro ty, 

kteří snad mají oči už tak slabé, že na řádky nevidí, 

objednáme ve velké knihovně audio knihy. Slabé oči 

přece neznamenají, že je slabé i srdce a duše. 

Vyletněte myšlenky, setřete prach stereotypu             

Letos jsme zase pozapomněly dětem připomenout, 

aby si z míst prázdnin přivezly hladké valounky, 

kterým v podzimní sychravosti namalujeme veselé 

obličeje. No tak před těmi příštími na to 

zapomenout nesmíme  

Tak první, co hned po prázdninách uděláme, bude 

to, že pozveme prvňáky k návštěvě knihovny. 

Domluvíme se s Karolínkou, ať se převlékne za 

pohádkovou vílu a představíme nejen ji, ale 

všechny knížky, kde se víly vyskytují. A uděláme i to, 

že na konci roku všechny ona víla popasuje na 

čtenáře, dostanou legitimace do knihovny, kam jim 

budeme při každé výpůjčce dávat vílovská razítka a 

pak ty, co jich nasbírají nejvíce, odměníme. To nám 

náš starosta na to nějaké ty penízky jistě dá   

A nezapomeneme se podívat na webové stránky 

naší velké knihovny. Mají tam vzdělávací akce pro 

nás, knihovníky, které platit nemusíme, a vždycky, 

ač dospělí, tam k nějakým novým dovednostem 

přijdeme. Třeba umotat patchworkové vánoční 

koule. Vždyť jsme je přece viděli. Byly krásné, a ač 

vypadaly složitě, vyrobit je je prý jednoduché a za 

pár šupů. Jenom stužky, polystyrenová koule a 

špendlíky. To pozveme ženské ze vsi do knihovny a 

zkusíme si je.  

A na letošní Vánoce připravíme zpívání u vánočního 

stromu. Pozeptáme se, kdo do toho půjde s námi, 

uděláme sbor a secvičíme to. Proč ne?  

Naše knihovna není přece jenom půjčovna, je to 

kulturní centrum naší vsi! Tak to ukážeme!  

Setřeme prostě prach stereotypu. 

Hana Matějčková, KKC Kladno 
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VÝSTAVA REPRODUKCÍ ILUSTRACÍ 

ZDEŇKA BURIANA 

„Městská knihovna Kolín pořádá ve spolupráci 

s panem Josefem Ptáčkem a Památníkem národního 

písemnictví výstavu reprodukcí ilustrací známého 

malíře Zdeňka Buriana s názvem Malíř ztraceného 

času. Výstava bude probíhat v období 2.6. – 

28.8.2014 ve výstavním sále knihovny v Husově ulici 

a zájemci si budou moci zakoupit drobné předměty 

a pohlednice s obrázky autora.“ 

Zdroj: http://knihovnakolin.cz/ 

Knihovna Hořovice vyhlásila letní soutěž pro své čtenáře 
 

Zdroj: http://www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html 

 

Na výstavu do Březnice 

Městská knihovna Březnice pořádá výstavu 

fotografií Dáši Růžičkové s názvem Příroda očima 

amatérské fotografky. 

Zdroj: http://www.breznice.cz/kultura/mestska-

knihovna/ 

 

Výročí na webu 

Městská knihovna Český Brod připomíná 

červencová výročí známých osobností na stránce 

http://www.knihovna-

cbrod.cz/archiv_2014_26.php 

http://knihovnakolin.cz/
http://www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
http://www.breznice.cz/kultura/mestska-knihovna/
http://www.breznice.cz/kultura/mestska-knihovna/
http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2014_26.php
http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2014_26.php
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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 

 
 
 

Regionální autoři a regionální literatura Vlašimska a Podblanicka 

Městská knihovna Vlašim na své webové stránce uveřejnila přehled autorů spjatých se svým regionem. 

U každého najdete základní osobní data a krátkou anotaci spolu s výčtem publikovaných děl. Jedná se o 

autory minulých staletí i autory současnosti. Nechybí ani základní literární pojmy. Přesvědčit se můžete 

na stránce: http://www.knihovnavlasim.cz/regionalni-autori/ 

 

Knihobudky na různých místech obce 

Báječný nápad se ujal v Týnci nad Sázavou. Na webové 

stránce knihovny jsme našli tuto zprávu: „Knihobudky jsme 

nakrmily knihami a už čekají jen na Vás. Kdokoli si zde 

může knihu vzít, kdokoli sem může knihu vložit. Záleží na 

nás všech, jaké knihy zde budeme nacházet! 

Kde je najdete: pyramida u školy, rondo mezi paneláky, 

autobusové nádraží, parkoviště u městského úřadu,  

u dubů, u krokodýla.“  

Jednoduché, nenáročné a užitečné! Podobné by mohly být 

v každé obci. 

Zdroj: 

http://www.knihovnatynecnadsazavou.wz.cz./index.php?akce=u

vod 

Pozvánka na Polabský knižní veletrh 2014 

Na výstavišti v Lysé nad Labem se bude ve dnech 5. - 7. září 2014 konat další 

ročník tradiční akce Polabský knižní veletrh. Mimo jiné se můžete těšit na 

produkci nakladatelství a vydavatelství, nabídku knihkupectví a antikvariátů, 

elektronické knihy, čtečky a tablety (letošní novinka). Souběžně jsou v tomto 

termínu organizovány výstavy Domov a teplo 2014 a Jiřinkové slavnosti. 

Tak na viděnou v Lysé nad Labem! 

Zdroj: http://www.vll.cz/ 
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