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Děti prožily pohádkovou noc 

Populární akce k poctě slavného dánského spi-
sovatele se poprvé konala i ve Slabcích. V pátek  
27. března jsme ve Slabcích prožili první Noc  
s Andersenem. Této „zkušební“ akce pod záštitou 
Obecní knihovny Slabce a Základní a mateřské ško-
ly ve Slabcích se zúčastnilo 29 dětí z 1.-5. tříd místní 
ZŠ. Přihlásilo se více dětí, než bylo míst na spaní. 

V podvečer jsme se všichni sešli ve škole, kde si 
děti uložily věci a společně jsme vyrazili do par-
ku. Tam jsme si vyprávěli o lesních pohádkových 
bytostech a snažili jsme se alespoň jednu z nich 
zahlédnout, což se nám opravdu podařilo – viděli 
jsme Červenou Karkulku. Z té se nakonec vykluba-
la malá holčička v červeném kabátku, ale pobavilo 
nás to všechny. Na hřišti si děti zahrály několik her 
a samozřejmě jsme nemohli vynechat návštěvu 
knihovny. Tam jsme si povídali o panu Andersenovi 
a o významu této noci. Pak už se šlo s hladovými 
dětmi na večeři. Pochutnávaly si na všech voňa-
vých dobrůtkách, které pro ně připravily maminky 
a babičky, za což jim moc děkujeme. Stejně ale zví-
tězila klasika – řízek. Pak si honem připravit spaní 
a pustit se do představování knížek. Každé z dětí 
si mohlo přinést vlastní oblíbenou knihu, ze které 

Vzpomínka na NOC S ANDERSENEM

nám přečetlo ukázku. Slyšeli jsme pohádky i bás-
ničky, vtipné i klasické. Děti čtení velmi prožívaly a 
četly moc hezky. Pro některé z nich si přijeli rodiče 
již ve 21 hodin.
Ostatní děti s námi strávily noc. Největší hemže-
ní nastalo při večerní hygieně a převlékání do py-
žamek. Také zalézání do spacáků neproběhlo jen 
tak. Já a paní učitelka jsme obcházely ležící děti a 
postupně je do spacáků zapínaly. A pak už jen krás-
ná večerní pohoda. Ve třídě svítila jen lampička, 
u které jsme dětem na dobrou noc četly pohád-
ky Hanse Christiana Andersena. Při pohádkách se 
krásně usínalo. Pomalu se začalo ozývat pochrupo-
vání, až nakonec všechny děti usnuly. 
Také snídaně byla královská. O koláče, záviny, ro-
lády, perníky a spoustu jiných dobrot se děti jako 
správní kamarádi dělily navzájem. Poté už přichá-
zeli rodiče a odváželi si domů nadšené děti. 
Akce se moc vydařila a všichni jsme se shodli, že 
příští rok si Noc s Andersenem určitě zopakujeme. 
Velké díky patří paní učitelce Karin Kochánkové, 
která se mnou „do toho šla“ a Základní škole ve 
Slabcích, která nám ve všem vyšla vstříc.

Darja Bendlová, Obecní knihovna Slabce
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Když na výlet, tak s knihovnou

Tento se konal v sobotu 6. června 2015 s Obecní 
knihovnou Plchov: „Výletu se zúčastnilo 17 dětí 
a 13 dospělých. Šli jsme ke kapličce Sv. Jána, kde 
děti po splnění spousty úkolů cestou, našly poklad. 
Potom jsme se posilnili opečenými špekáčky, aby-
chom zvládli cestu zpátky :-).“

Pavlína Pacholíková, Obecní knihovna Plchov,  
foto: Miroslav Pacholík.

Více fotek najdete na https://goo.gl/photos/83rg-
nYCzJktgjfhJ7

 

Knihovnický happening 2015  
Literární region-tour ve Vyškově

„Milé kolegyně, milí kolegové, 
srdečně Vás zveme na tradiční knihovnický hap-
pening, který se letos koná v pátek 2. října 2015 
ve Vyškově. Akce bude mít – jako obvykle – tyto 
tři části: soutěžní klání knihovních týmů s kultur-
ním program na náměstí; společenský večer s rau-
tem v knihovně; sobotní doprovodný program. 
Naše letošní setkání bude současně i poctou spi-
sovateli Karlu Dvořáčkovi, od jehož úmrtí na prahu 
nové svobody a plíživé totalitní nesvobodě uplyne  
70 let.“ 
Citujeme ze zprávy (e-konference Region, 9.6.2015)  
dr. Vladislava Rašky, ředitele Knihovny Karla Dvo-
řáčka ve Vyškově. 
Na akci je možné přihlásit se do 5.9.2015. Více in-
formací na http://www.kkdvyskov.cz/pro-knihov-
ny-2/happening-2015/.

Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem

Letošní již 20. ročník Polabského knižního veletrhu 
se bude konat na výstavišti v Lysé nad Labem od 
pátku 4. do neděle 6. září. Otevřeno bude vždy od 
9 do 17 hodin. 
Opět se zde představí nakladatelé, knihkupci a kniž-
ní distributoři, prodejci DVD, CD a audioknih, tis-
kárny. Vystavovatelé na veletrhu nabízí knihy zpra-
vidla s výraznými slevami, takže výstava je i dobrá 
příležitost nakoupit novinky do fondu knihovny.
Na návštěvníky opět čeká bohatý doprovodný pro-
gram. Uskuteční se i každoroční udílení Ceny Po-
labského knižního veletrhu za celoživotní zásluhy  
o českou literaturu některé z významných literár-
ních osobností.
Tak na viděnou na výstavišti v Lysé nad Labem.

Zdroj: http://www.vll.cz/veletrh-205
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A ještě jednou NOC  S  ANDERSENEM

Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu 
dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně 
u příležitosti  výročí narození  dánského pohádkáře 
Hanse Christiana Andersena, od jehož narození   le-
tos uplynulo 210 let a 140 let od jeho úmrtí. 
Andersen se  stal  nejslavnějším  světovým pohád-
kářem a napsal  více  jak  500 pohádek. U nás jsou 
známé například  Princezna  na  hrášku, Cínový vo-
jáček,  Malá mořská víla, Pasáček vepřů, Křesadlo, 
Ošklivé kačátko,  Sněhová královna a  jiné.
Letos proběhl již patnáctý ročník, kdy se tato akce 
konala v knihovnách, školách, v dětských do-
mech  u nás i v dalších několika zemích světa. Naše  
knihovna  se  k těmto významným oslavám přidala  
v sobotu  28. března  také.
Děti  sbalily spacáky  a vyrazily do knihovny a nově 
vybudované výtvarné dílny, kde se každý týden 
scházejí, učí se kreslit a poznávat různé výtvarné 
techniky. Sešlo se jich na začátku večera dost a 

na 24 z nich pak čekalo ještě noční dobrodružství   
v podobě her,  promítání  a čtení pohádek.  Nejprve 
byla promítnuta  pohádka  Malá mořská víla. Potom 
následovalo  společné  čtení, kdy se děti při předčí-
tání pěkně střídaly.  Z výstavy pohádkových knížek 
v knihovně si na to vybraly Kladenské pohádky od  
Luďka Švorce. Před spaním se děti ještě podívaly na 
pohádku Tři bratři,  příhody Tučňáků z Madagas-
karu a ráno před odchodem domů se stihly ještě 
podívat, co dělal Čtyřlístek ve službách krále.
Naše noc s Andersenem byla sice krátká, ale krás-
ná. Mohu spokojeně říci, že nocování je za námi a 
všem nám zůstala spousta vzpomínek, pěkných zá-
žitků a společných  fotografií. 
Akce se vydařila díky vydatné spolupráci paní Dolej-
šové, Holerové a Laitnerové, které o děti láskyplně 
pečovaly, včetně dobré večeře a snídaně. Všechny 
děti si pohádky a spaní  mimo domov náramně uži-
ly a určitě se těší  na další setkání. 

Věra Přibylová, Obecní knihovna Braškov         

Jak snadno vytvořit webové stránky

Kurz se zaměřením na zpracování osobních či 
knihovnických webových stránek pomocí editoru 
Webnode absolvovaly knihovnice v Knihovně měs-
ta Mladá Boleslav. Paní lektorka Ing. Alena Štěpá-
nová vysvětlila možnosti publikace stránek, získání 
domény a další služby tohoto editoru. Účastnice 
pak samy vybíraly návrh webu a šablonu, upravi-
ly jsme menu, přidávaly články, katalogy, obrázky 
a další prvky. Dozvěděly se rovněž některá úskalí 
s umístěním stránek na Internet a především pak 
úskalí vyhledání těchto „nepreferovaných“ stránek 
vyhledávačem.

Výhody editoru Webnode
„Nemusíte nic platit, nepotřebujete ani programá-
tory... Dokončete tři jednoduché kroky a spusťte 
vlastní web.... Své stránky můžete provozovat na 
vlastní doméně... Nemusíte stahovat žádné pro-
gramy, ani nic instalovat... Základní verzi stránek 
máte u Webnode vždy a navždy zdarma... Navíc 

bez externích reklam... Designeři Webnode na-
chystali stovky šablon pro váš web a stále pracují 
na nových... Svůj web snadno zoptimalizujete pro 
vyhledávače... Přidejte si na stránky vše, co potře-
bujete...“

Zdroj: http://www.webnode.cz/
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Zajímavosti z metodických cest

Do Městské knihovny v Dobříši - http://www.
knihovnadobris.cz/ se pracovníci Krajského knihov-
nického centra Kladno vypravili na návštěvu  
30. dubna. Hned po příjezdu jsme mohli obdivovat 
nově zbudovaný bezbariérový vchod s výtahem. Po 
milém přijetí paní ředitelkou Mgr. Kateřinou Pecho-
vou jsme si prohlédli všechny prostory knihovny. 
Ocenili jsme skvělý nápad, jak využít staré vyřazené 
knihy. Byly totiž využity jako dekorace i nosný prvek  
v kombinaci s dřevěným nábytkem v dětském od-
dělení (viz foto vpravo). Jednotlivé listy pak poslou-
žily k polepení stopu. Na chodbách jsme si prohlíželi 
vystavené výrobky a obrázky od dětských čtenářů.  
Tyto vystavené výtvory všem návštěvníkům napoví, 
že knihovna organizuje spoustu akcí pro své uživa-
tele. 
Následovalo velice příjemné posezení u kávy a dis-
kuze s kolegyněmi nejen nad knihovnickými otáz-
kami. Dopolední návštěva v dobříšské knihovně nás 
přesvědčila o tom, že zde pracuje profesně výborný 
kolektiv a skvělá patra zároveň. 

V pořadí druhou navštívenou knihovnou toho dne 
byla Městská knihovna Zdice, která sídlí v nově zre-
konstruované budově. Je zde oddělení pro dospělé 
čtenáře i oddělení pro děti, kde jsou mimo jiné vy-
staveny vzácné historické knihy. Na nich může paní 
knihovnice Magda Šebestová demonstrovat histo-
rický vývoj knih i písma. Součástí knihovny je také 
malá galerie. 
Knihovna pořádá řadu akcí pro veřejnost a jak nám 
paní Šebestová prozradila, chce zkusit také kurzy 

počítačové gramotnosti pro seniory. Tak tedy, ať se 
vše vydaří!
Další metodická cesta, která se uskutečnila  
18. května, nás vedla do Městské knihovny Če-
lákovice - http://knihovna.celakovice.cz/. Přiví-
tla nás paní ředitelka Soňa Husáriková a provedla 
nás celou knihovnou. Rozhovořila se především  
o množství aktivit, jež knihovna uživatelům nabízí. 
Knihovna prošla částečnou rekontsrukcí a některé 
prostory suterénu byly vysušovány. Dozvěděli jsme 
se, že čelákovickou knihovnu často napadali místní 
vandalové a proto bylo nezbytné nainstalovat sem 
bezpečnostní kamery. Doufáme, že tohle opatření 
dalším útokům opravdu zamezí. Radostnou novin-
kou je bibliobox před vchodem do knihovny (viz 
foto vlevo), který nám paní ředitelka při našem od-
chodu předvedla. 
Také návštěva Městské knihovny Nymburk - http://
www.knihovna-nbk.cz/ pro nás byla velmi příjem-
ná. Paní ředitelka Helena Liptáková nám popsala, 
jak se knihovnice připravují na piknik v trávě s kníž-
kou (o akci si můžete přečíst v samostatném článku 
níže). Uvedla také, že je knihovna zapojena do uni-
verzity třetího věku přes portál E-senior - https://e-
senior.czu.cz/. Na prázdniny knihovna chystá pro 
děti, které budou trávit volno ve městě, bohatý a 
lákavý program. Před odjezdem jsme ještě nahléd-
li do Literárního kabinetu Bohumila Hrabala, jenž 
soustřeďuje celé jeho dílo pro zpřístupnění všem 
zájemcům. 
Moc děkujeme za opravdu milé přijetí, kterého se 
nám v navštívených knihovnách dostalo, a každé  
z nich přejeme mnoho úspěšných akcí a stále spo-
kojených čtenářů.

Eva Šenfeldová,  
Krajské knihovnické cetrum SVK v Kladně
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Knížka pro prvňáčka

Od ledna do června letošního roku probíhal  
v Městské knihovně  Beroun na oddělení pro děti 
a na pobočce na sídlišti projekt Knížka pro prvňáč-
ka. Tento projekt probíhá v knihovnách po celé ČR 
již řadu let a jeho hlavním organizátorem je Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Hlav-
ním cílem a smyslem tohoto projektu je podpora 
dětského čtenářství již od nejútlejšího věku.
Projektu se zúčastnila třída 1.C paní učitelky Ková-
čové z 3. ZŠ Beroun-Wagnerovo náměstí a tři první 
třídy z 2. ZŠ Beroun, a to třídy paní učitelek Hří-
balové, Treglerové a Doležalové. Projekt tak oslovil 
celkem 101 prvňáčků!

Od ledna do května každá třída dvakrát navštívila 
knihovnu. Poprvé se děti v knihovně dozvěděly zá-
kladní informace, zjistily co to knihovna vlastně je, 
že si sem mohou chodit půjčovat knížky, jak se mají 
správně ke knížkám chovat a proč je tak důležité si 
číst. Celou knihovnu si prohlédly a mohly si samy 
listovat půjčenými knížkami. Na druhé návštěvě 
si vyzkoušely již klasickou besedu na určité téma 
– tentokrát to byly „Pohádky“. Na besedy budou 
dál malí žáčci pravidelně docházet ve vyšších roční-
cích. Třetí návštěva probíhala ve škole, kdy se paní 
knihovnice přišla podívat do třídy na hodinu čte-
ní. Děti předvedly, jaké pokroky ve čtení ke konci 
roku udělaly, seznámily paní knihovnici s knížkou, 
kterou právě čtou, nebo ukázaly krásné obrázky 

namalované k přečtené knížce. Každá paní učitelka 
připravila ve škole zajímavý program, takže hodina 
čtení utekla jako voda. 
Prvňáčci ze 3. ZŠ Beroun zakončili svoji účast  
v projektu 14.5. v knihovně. Žáčci předvedli své čte-
ní v soutěži O obratného čtenáře a získali diplom a 
knihu Odemyky zamyky s básničkami Jiřího Žáčka a 
ilustracemi Vhrsti. Tato knížka byla vydána speciál-
ně pro účely projektu Knížka pro prvňáčka a získaly 
ji všechny děti, které se do projektu zapojily.
Vyvrcholením pro žáky 2. ZŠ Beroun bylo pasování 
prvňáčků na čtenáře. Z důvodu velkého počtu dětí 
(76) a malých prostor na pobočce knihovny, se pa-
sování konalo v tělocvičně školy, a to 1.6. na dět-
ský den. K žákům nejprve promluvil ředitel školy  
Mgr. Pavel Herold, poté ředitelka knihovny  
Mgr. Hana Ludvíková. Oba popřáli dětem mnoho 
čtenářských úspěchů a pochválili je za velkou snahu 
při výuce čtení. 
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Piknik v trávě s knížkou

Piknik v trávě s knížkou pod vodárenskou věží 
v rámci Mezinárodního týdne čtení uspořádala 
nymburská knihovna pro nejmenší děti a nově i 
pro studenty.
Čtení knížek je jedna z nejkrásnějších činností člo-
věka. Ovšem v posledních letech stále více oslabu-
je a nahrazuje ji, hlavně u dětí , zábava u počítačů. 
Proto pracovnice knihovny každoročně tuto krás-
nou akci pořádají.
Čtení slavnostně zahájil  pan starosta Ing. Tomáš 
Mach a letos se do živého čtení pro děti zapojili 
například novinář a spisovatel Jan Řehounek, herci 
z Hálkova divadla, Petr Pištěk z Petrpaslíkova diva-
dla a další.
Novinkou letošního ročníku byl odpolední pro-
gram pro studenty.
Sluníčko žhnulo, ale bylo možné se schovat do stí-
nu. Na dece, na lavicích, nebo v trávě s osvěžujícím 
občerstvením jsme mohli sledovat celé odpoledne 
plné hudby a čtení. Mottem celé akce bylo „stu-
denti studentům“ což se podařilo. 
Pozornost upoutali mladí herci Alan Novotný, Len-
ka Janíková a Jakub Zedníček s pořadem Listová-
ní Lukáše Hejlíka z knihy Život k sežrání od fran-
couzského autora M. Olliviera. Kniha je, jak sami 
protagonisté říkají, o hladu, pubertě, první lásce 
a snech.

Program doplnila studentská kapela „kdo mohl  
v neděli“ a čtení z knih, které zaujaly Jana a Ondru 
Vetešníkovi – olympijské veslaře, básníka Jiřího Te-
pera a mladého muzikanta Jana Matyáska.
Autorského čtení se na výbornou zhostil maturant 
Jan Kašpárek a pohodové letní odpoledne končilo 
hudbou. Velký dík patří Radku Čechovi z Čajovny 
Na Valech, který se postaral o výborné občerstvení 
při krásně prožitém odpoledni se čtením, knihami a 
hudbou. Letní a pohodovou atmosféru můžete na-
čerpat s fotografií na www.knihovna-nbk.cz.

Helena Liptáková, Městská knihovna Nymburk

 

Potom už mohlo následovat samotné pasování žáč-
ků na čtenáře. Nejprve každý malý čtenář dostal 
od paní ředitelky knížku Odemyky zamyky a od své 
třídní paní učitelky krásnou čtenářskou medaili a 
pamětní list. Samotného pasování se zhostila paní 
knihovnice z pobočky. 
I když se akce konala v dopoledních hodinách, při-
šlo se na své děti podívat mnoho rodičů. Bylo to 
moc hezké zakončení půlroční spolupráce knihovny 
a berounských škol, které se určitě napřesrok bude 
zase opakovat. 

Lucie Anýžová, Městská knihovna Beroun
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Vzděláváme se ...
Akce v rámci výkonu Regionálních funkcí

V letošním roce se knihovníci našeho kraje mo-
hou zúčastnit exkurze do Národního pedagogické-
ho muzea a knihovny Jana Amose Konmenského. 
Uskuteční se ve středu 16.9.2015. 
Pro ředitele a vedoucí knihoven je naplánován 
seminář na téma Koučování v manažerské pra-
xi. Bude se konat v klubovně MěK Praha dne 
10.11.2015. 
Prozatím bez stanovení termínu jsou plánovány 
následující vzdělávací akce: Seminář na téma Infor-
mační vzdělávání - bude zaměřený na informační 
vzdělávání pro děti (žáky 2. stupně) v knihovně. 
Seminář Image knihovny a knihovníka - téma se 
bude zabývat spíše modely chování a reprezentací 
knihovny nežli vzhledem knihovníka, i když i ten je 
samozřejmě důležitý :).
Výtvarný seminář v Labyrintu - již tradiční akce, 
na níž si účastníci vyzkouší nové zajímavé výtvarné 

Vzděláváme se ...
Kurzy počítačové gramotnosti

Tolik potřebné informační technologie v knihovách 
nás knihovníky nutí udržet s nimi krok. Na 2. po-
loletí letošního roku jsou proto pro vás připraveny 
další kurzy počítačové gramotnosti. Výuka bude 
probíhat v Praze, Kladně, Benešově, Příbrami.

Přinášíme vám chronologický přehled:
•  Prezentační program MS Power Point - KÚ SK 
Praha - 15. a 22.9.2015
•  Facebook vaší knihovny a další sociální sítě - KJD 
Příbram - 24.9.2015
•  Práce s digitální fotografií v programu Zoner 
Photo Studio FREE - SVK v Kladně - 30.9.2015
•  Prezentační program MS Power Point - MěK Be-
nešov - 6. a 20.10.2015 
•  Prezentační program MS Power Point - KJD Pří-
bram - 22.10. a 5.11.2015
•  Práce v programu MS Publisher - KJD Příbram - 
19.11.2015
Lektorkou většiny kurzů je Ing. Alena Štěpáno-

vá, lektorka a testerka ECDL (European Computer 
Driving Licence - tzv. Evropský řidičák na počítač). 
Kurz Facebook vaší knihovny... vyučuje Bc. Filip Pi-
varči, lektor a webdesigner.
Kurz Databáze v knihovnách II. se ve 2. pololetí 
rovněž uskuteční. Jeho lektorem bude opět doc. 
PhDr. Richard Papík, Ph.D., který mimo jiné vyuču-
je v oboru informační vědy. Termín kurzu bude včas 
oznámen.
Na většinu uvedených kurzů se můžete přihlásit 
prostřednictvím stránky http://www.svkkl.cz/cs/
pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kur-
zu/. Na další pak přímo v pověřených knihovnách 
KJD Příbram a MěK Benešov. Kurzy jsou pro pra-
covníky knihoven evidovaných u MK ČR organizo-
vány Krajským knihovnickým centrem SVK v Kladně 
a jsou spolufinancovány Ministerstvem kultury ČR 
z podprogramu VISK2 - Mimoškolní vzdělávání kni-
hovníků.

Eva Šenfeldová, KKC Kladno

techniky. Ty pak budou moci využít při práci nejen 
s dětmi v knihovně. Čerpat budou moci z písem-
ných materiálů, které na semináři obdrží.
Kultura a literatura zemí Dálného východu je další 
připravované téma. Zaměříme se zřejmě na lite-
raturu vietnamskou, což možná ocení především 
knihovníci v obcích, kde žije vietnamská komunita.
Některé další vzdělávací akce se uskuteční v jed-
notlivých pověřených knihovnách. Na ty výše uve-
dené budete včas upozorněni e-mailem a budete 
se moci přihlásit na http://www.svkkl.cz/cs/pro-k-
nihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/. 
Všechny tyto akce jsou financovány z prostředků 
Středočeského kraje prostřednictvím výkonu Regi-
onálních funkcí.

Eva Šenfeldová, KKC Kladno
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Červnový Kurz knihovnického minima  
s rekordní účastí
V Krajském knihovnickém centru SVK v Kladně 
se uskutečnil v době od 13.5. do 10.6. každoroč-
ní Kurz knihovnického minima. Tentokrát se kurzu 
zúčastnilo 17 posluchačů ze 13 knihoven (z toho  
7 z malých obecních). Celkem 20 hodin výuky bylo 
opět rozloženo na 5 dní (vždy středa). Závěrečnou 
zkoušku formou testu složily všechny knihovnice a 
získaly tak osvědčení o absolvování. Všechny před-
nášky kurzu lektorsky zajistili odborní pracovníci 
SVK v Kladně.
Řada z nás získala při setkání na kurzu nové kontak-
ty a vzájemně si vyměnila dobré nápady pro práci  
v knihovně. Užitečné se spojilo s příjemným, na 
tom se shodli účastnice i lektoři.

Návštěva v rožmitálské knihovně
Metodici Krajského knihovnického centra přijali 
pozvání od knihovníků z Rožmitálu pod Třemšínem. 
Dne 11. června 2015 jsme se rozjeli na výlet k sa-
motnému okraji Brdských lesů. Pan Ing. Petr Jarosil, 
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání s knihov-
nou manželů Tomanových, se nám věnoval spolu 
se svou milou kolegyní Klárou Kolářovou po celý 
den. Provedli nás samozřejmě budovou knihovny 
a dalšími prostory centra. Zašli s námi do farního 
kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, 
kde jsme vyslechli zasvěcené povídání o Jakubu 
Janu Rybovi od nadšené odbornice paní Hoyerové 
(http://www.jakubjanryba.cz/). Také jsme se zasta-

vili na místním hřbitově u jeho hrobu. Při zpáteční 
cestě jsme nemohli minout malé Cvokařské muze-
um (výroba cvoků do bot). Procházkou alejí králov-
ny Johanky z Rožmitálu kolem památné lípy jsme se 
vrátili do centra. 
V Podbrdském muzeu (http://podbrdskemu-
zeum.cz/) bychom se mohli zdržet mnohem 
déle, kdyby nás nečekala zpáteční cesta do Klad-
na. A tak na závěr už jen pohled z majáku/roz-
hledny na muzeum a okolí a krátké rozloučení  
se všemi v knihovně.
Program, který pro nás kolegové z Rožmitálu připra-
vili, byl vskutku báječný. Bylo to opravdu příjemné 
setkání s milými lidmi. Rožmitálským knihovníkům 
patří naše velké poděkování a milá vzpomínka na 
krásný den.

pracovníci KKC při SVK v Kladně
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Výtvarný kurz v Kutné Hoře
Knihovnice regionu Kutná Hora se 4. června opět 
sešly s výtvarnicí Kačenkou Dolejší. Tentokrát si pro 
ně paní lektorka připravila techniku okrasného mo-
delování speciální vodou ředitelnou hmotou. Pou-
žita byla obyčejná lahev. Ve druhé části semináře 
knihovnice další zajímavou technikou ozdobily kvě-
tináče.

Fotografie zaslala účastnice Kristýna Šultová,  
Městská knihovna Kolín

Na včelařskou výstavu do berounské 
knihovny

„OO ČSV Beroun pořádá v termínu od 13. července 
do 31. srpna 2015 v berounské knihovně včelařskou 
výstavu, která se pokusí zodpovědět na otázky: Co 
se děje, když včely navštěvují květy? Co včely dělají, 
když se rojí? Jak včely dělají med a vosk? Proč má 
včela žihadlo? Jak se spolu tisíce včel domluví? Jak 
včely přečkávají zimu? A na další podobné otázky 
ze života včel. Výstava bude k vidění v prostorách 
oddělení pro dospělé.“

Plakát: http://www.knihovnaberoun.cz/wp-con-
tent/uploads/2014/02/vcelarska_vystava_plakat.
jpg

Aktualizovaná metodika pro dobrovolnic-
tví v kultuře
„... Národní informační a poradenské středisko pro 
kulturu (NIPOS) vydává druhé aktualizované vydá-
ní publikace Metodické doporučení Ministerstva 
kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění. Opro-
ti vydání z roku 2012 (pouze elektronickému) nová 
Metodika přináší změny související především  
s novým občanským zákoníkem či s chystaným 
novým zákonem o dobrovolnictví. Příručka je 
dostupná v elektronické podobě http://goo.
gl/6ab1x0 a v nejbližší době se připravuje i její 
tištěná verze, ty budou k dostání na adrese sídla 
NIPOS http://www.nipos-mk.cz/. Cílem aktua-
lizované Metodiky je stát se po obsahové i for-
mální stránce užitečnou pomůckou organizacím 
v kultuře, které s dobrovolnictvím začínají, anebo 
se k této činnosti teprve chystají,“ píše ve zprávě  
v e-konferenci Knihovna Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.  
z Knihovnického institutu NK ČR (dne 1.7.2015).
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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: senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373; liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079
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Vybíráme z novinek fondu Knihovny 
knihovnické literatury NK ČR

Krásné léto v knihovně i na cestách,
báječnou dovolenou
a šťastný návrat
Vám přejí 

pracovníci 
Krajského knihovnického centra

SVK v Kladně


