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Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněnými 
titulem Středočeský Kramerius

Paní Iveta Zikmundová je dobrovolnou knihovnicí  
v obecní knihovně v Pátku, obsluhovaný region Kut-
ná Hora.
Dne 2. října 2019 byla odměněna za své působení  
v knihovně. Získala titul Středočeský Kramerius, 
který uděluje Středočeský kraj a chce tak motivovat 
neprofesionální knihovníky a ocenit ty nejúspěšněj-
ší z nich. Také proto jsme se oceněné paní knihov-
nice zeptali:
Paní Zikmundová, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius?  
Především to vnímám jako velké ocenění své práce 
a také toho, že čas věnovaný provozu naší knihovny 
nebyl zbytečný a že svoji práci dělám dobře. Záro-
veň je to motivací do budoucna.  

Vaši čtenáři jistě vědí, že jste tento titul získala? 
Jaká byla jejich reakce?   
Velice mile mne překvapila gratulace nejen od pra-
videlných čtenářů naší knihovny, ale i ostatních spo-
luobčanů. Obrovskou radost mi udělalo poděkování 
od zastupitelů obce, od kterých jsem na posledním 
zasedání zastupitelstva Pátku dostala největší kytici 
ve svém životě.

V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji 
představit, prosím.   
Myslím si, že naše knihovna je úplně stejná, jako 
mnoho jiných. Obec Pátek má 700 obyvatel a 
knihovnu navštěvují čtenáři z každé čtvrté rodiny. 
Provoz knihovny má dlouhodobě velkou podporu 
obce po stránce finanční, takže můžu pravidelně do-
plňovat knihovní fond o nové přírůstky. Také se obci 
Pátek podařilo v roce 2015 postavit nový Sousedský 
spolkový dům, jehož součástí je nejen knihovna, ale 
také další prostory, které můžeme v rámci provo-
zu knihovny využívat. Díky několika nadšencům se 
nám podařilo společně rozběhnout Klub deskových 
her, který se dvakrát týdně koná nejen pro děti, ale 
i pro širokou veřejnost.  Deskohraní navštěvují děti 
z širokého okolí.

www.svkkl.cz
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Z toho máte určitě velikou radost. Jak ještě motivu-
jete obyvatele obce k návštěvě knihovny? Pořádáte 
nějaké další akce pro veřejnost? 
Od roku 2015, kdy můžeme využívat prostory spol-
kového domu, vymýšlíme další aktivity a progra-
my pro naše spoluobčany. Konají se zde například 
pravidelné besedy, tvořivé dílny pro děti i dospělé, 
například vánoční a velikonoční tvoření, malování 
mandal. V rámci knihovny jsou pořádány bezplatné 
burzy knih, funguje i roznášková služba čtenářům. 
Již druhým rokem probíhá pravidelné čtení pro 
malé děti a také vznikl „Pondělní klub pletení“, kde 
se schází ženy všech věkových kategorií.
Obecní knihovna úzce spolupracuje s Místní mateř-
skou školou a Dětským klubem v Pátku, se kterým 
pořádáme i Noc v knihovně. Snažíme se tímto způ-
sobem přilákat do knihovny více dětí. 
Je toho spousta, co se u vás v knihovně děje. Tak se 
zdá, že Vaše spolupráce se zastupiteli obce je výbor-
ná. Je to tak? 
Už když jsem začala před více jak 25 lety pracovat 
jako dobrovolná knihovnice, tak jsem navázala úz-
kou spolupráci s vedením obce a s tehdejšími zastu-
piteli, takže od začátku se mi dařilo budovat dobré 

vztahy a tím jsem měla plnou podporu ve všech 
aktivitách. Nejlepší cestou se ukázalo, když se mi 
podařilo ze zastupitelů udělat i čtenáře. Již tehdy 
jsem se podílela na pořádání obecních akcí, hlavně 
pro děti. 
V průběhu doby jsem se zapojila do fungování obce, 
až se ze mě stala zastupitelka Pátku a v posledních 
letech vykonávám funkci místostarostky obce. Dalo 
by se říci, že to mám nyní jednoduché.   

Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní pro-
fese? 
Protože jsem od dětství nadšenou čtenářkou, ihned 
po přestěhování do Pátku jsem se stala čtenářkou 
místní knihovny. Po třech letech pravidelných ná-
vštěv knihovny a navázání kontaktů s bývalou 
knihovnicí paní Volejníkovou mi bylo nabídnuto ve-
dení této knihovny, protože dosavadní knihovnice 
chtěla skončit. Jelikož jsem v té době byla na mateř-
ské dovolené a vlastně jsem se „nudila“, tak jsem 
s radostí nastoupila v dubnu 1993 jako dobrovolná 
knihovnice. V práci pokračuji dodnes, i když jsem 
pak nastoupila do zaměstnání a pracovala jako fi-
nanční poradce. Od letošního roku se plně věnuji 
pouze funkci místostarostky a doufám, že budu mít 
na aktivity spojené s knihovnou více času.
Ano, tak to Vám samozřejmě přejeme. Řekněte, co 
Vám působí největší radost? 
Největší radost mi dělá, že si čtenáři nechodí jen 
knížky půjčovat, ale pravidelně se zde setkávají a 
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nepospíchají domů, ale posedí třeba u kafíčka a 
popovídají si mezi sebou. Také mě těší stále větší 
zájem občanů a dětí o další aktivity, které se konají 
v rámci obecní knihovny.  
Takže i Vaše knihovna se stává obývákem obce. Je 
něco, co Vám dělá tak trochu starost (rozumí se  
v knihovně)? 
Mě osobně nejvíc trápí nedostatek času na realizaci 
všech nápadů a projektů, které by se v rámci pro-
vozu pátecké knihovny mohly konat a díky kterým 
bych mohla získat k pravidelnému čtení další obča-
ny a hlavně děti. Mrzí mě, že dnešní děti se víc vě-
nují mobilům a tabletům. Je vidět, kteří rodiče pra-
videlně čtou, pak i jejich děti získají lásku ke knihám 
a stávají se z nich čtenáři.  

 

Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? 
Nemám žádnou knihu, ke které bych se celý život 
vracela. A těch oblíbených je hned několik, v průbě-
hu let přibývají další. Asi ta nejvíc pohodová, která 
se mi zapsala do paměti a je ze života, je román od 
Zdeny Frýbové „Dvě dámy v tísni“.  A v posledním 
roce se vracím díky vnoučeti ke klasickým českým 
pohádkám.
Máte vůbec čas na své další koníčky? Prozradíte 
nám ještě něco ze svého soukromí? 
V dnešní hektické době se člověk musí nějak odrea-
govat. Nevěnuji se žádnému sportu, snad jen rekre-
ačně turistice, a protože žiji v Polabí, tak jezdím na 
kole. Ve volném čase čtu, pletu a v poslední době se 
věnuji dvouletému vnukovi.

Kolínská knihovna vyhlásí Čtenáře roku

Každým rokem vyhlašuje Městská knihovna Kolín 
ve spolupráci se SKIP Čtenáře roku. Ani letošní rok 
nebude výjimkou. Dne 2. 3. 2020 ve výstavním sále 
MěK Kolín v Husově ulici předá starosta Kolína tuto 
cenu.
Kolínský čtenář roku zároveň postupuje do krajské-
ho kola. 
Letos měl být čtenář roku vybrán z řad učitelů a uči-
telek, kteří kromě vlastního čtenářství rozvíjí i čte-
nářské dovednosti u dětí a se svými žáky s knihov-
nou spolupracují. 

Zdroj: informační e-mail MěK Kolín

Čtenář roku 2020
Celostátní vítěz bude slavnostně představen v pří-
mém přenosu České televize v rámci předávání cen 
Magnesia Litera 2020. „Učitel, který mne přivedl 
ke čtení“. Lze propojit i na mezinárodní den učitelů. 
Možné propojení i s projektem Škola naruby – pro-
jekt bude podpořen projektem Čtení pomáhá.

Zdroj: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/ak-
ce-skip

Tak to máte jistě veselé odreagování. Přejeme Vám, 
aby Vám nejenom knihovna a knihy, ale také turisti-
ka a samozřejmě rodina, přinášely stále radost. 

Děkujeme Vám za rozhovor, paní Zikmundová.

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce
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Zdroj: http://www.knihovna-nbk.cz/index.php

Webové stránky knihoven
Městská knihovna Nymburk

Až budete brouzdat na internetu, určitě se podívej-
te také na web Městské knihovny Nymburk. Už ně-
jakou dobu má nový pěkný design, krásně přehled-
né jednotlivé stránky, bez nadbytečného textu. Vše 
je srozumitelné a jasné. Najdeme kontakty (nejen 
obecné na knihovnu, ale i na konkrétní pracovníky), 
nabídku služeb v jednotlivých odděleních, katalog 
s knihovním fondem atd. Navíc si můžeme knihov-
nu prohlédnout virtuálně nebo si zjistit cokoli, co 
souvisí s Klubem Bohumila Hrabala. To všechno na 
http://www.knihovna-nbk.cz/index.php.

Redakce bulletinu

TOP 5 globálního vzdělávání - spolupráce s 
knihovnami

Nabízíme knihovnám, jako významným vzdělavate-
lům, spolupráci na tématech globálního vzdělávání. 
Posílám vytvořený přehled TOP 5 globálního vzdě-
lávání. 
Společně s pěti českými odbornicemi jsme vytvoři-
li přehled nejlepších aktivit globálního vzdělávání. 
Eliška Masná z organizace ADRA, Lenka Pánková  
z organizace ARPOK, Šárka Zápotocká z Charity 
ČR, Eva Malířová z NaZemi a Veronika Endrštová 
z Variant společnosti Člověk v tísni vytipovaly pro 
české vzdělavatele možnosti, čemu se věnovat  
v globálním vzdělávání. Tipy se hodí pro formální i 
neformální vzdělávání. Jedná se například o kurzy 
kritického myšlení, vzdělávací akce ke klimatickým 
změnám, metodické příručky k občanskému vzdělá-
vání, webové stránky zachycující sociální nerovnosti 
ve světě nebo konferenci o globálním vzdělávání.
Pro vaše sdílení využijte prosím zaslané podklady:

 • online verze TOP 5 globálního vzdělávání 
(https://app.box.com/s/nwa74uwek2bmio-
cvv2xwmzt8oz2200vd),

 • průvodní text o vytvořeném přehledu TOP 5 
globálního vzdělávání 
(https://app.box.com/s/y2krbqowvwxt4561b4p-
gpns8pbca941c)

 • doprovodné fotografie přehledu TOP 5 globální-
ho vzdělávání 
(https://app.box.com/s/zzl6j806pyiloddj3a-
oa9vt2lwd2vejf)

Děkuji Vám za spolupráci, jsem rád, že se tento pře-
hled dostane i ke vzdělavatelům a vzdělavatelkám 
napojeným na Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR.

Stanislav Komínek,  
stanislav.kominek@fairtrade-cesko.cz

Zdroj:e-konference Knihovna (upraveno)

ADRA - https://www.adra.cz/

ARPOK - https://arpok.cz/

Charita ČR - https://www.charita.cz/

Varianty - https://www.clovekvtisni.cz/co-dela-
me/vzdelavaci-program-varianty

 

http://www.knihovna-nbk.cz/index.php
http://www.knihovna-nbk.cz/index.php
https://app.box.com/s/nwa74uwek2bmiocvv2xwmzt8oz2200vd
https://app.box.com/s/nwa74uwek2bmiocvv2xwmzt8oz2200vd
https://app.box.com/s/y2krbqowvwxt4561b4pgpns8pbca941c
https://app.box.com/s/y2krbqowvwxt4561b4pgpns8pbca941c
https://app.box.com/s/zzl6j806pyiloddj3aoa9vt2lwd2vejf
https://app.box.com/s/zzl6j806pyiloddj3aoa9vt2lwd2vejf
stanislav.kominek
fairtrade-cesko.cz
https://www.adra.cz
https://arpok.cz
https://www.charita.cz
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci
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Nabídka besed pro děti - chráněná příroda, 
ekologie, psaní a žurnalistika

Beseda - Poznávej přírodu s dráčkem  
Smrčkem
Obsah besedy:

 • vyprávění o knize
 • povídání o tom, jak vzniká knížka, jak se tvoří 

ooiilustrace
 • putování knížkou Velké dobrodružství malého 

ooidráčka
 • autorské čtení z knihy
 • zajímavosti z přírody (jak dlouho roste šiška, co 

ooijsou to letokruhy, kdy jsou vzhůru zvířata...)
 • ohrožená příroda (která zvířata vyhynula a proč, 

ooikteré rostliny jsou chráněné a jak...)
 • jedovaté a jedlé aneb Na co si dát v přírodě 

ooipozor
 • pro každého malého účastníka pracovní list a 

ooizáložka do knihy s omalovánkou
Beseda je určena pro MŠ a žáky 1. až 3. tříd.
Doba trvání besedy: 45 minut - 1 hodina.
Cena: 2 000 Kč + doprava.

Beseda o životním prostředí  
s hastrmankou Evelínkou
Obsah besedy:

 • vyprávění o knize
 • povídání o tom, jak vzniká knížka, jak se tvoří 

ooiilustrace
 • povídání o životním prostředí a jak se chovat  

ooiv přírodě
 • odpadky a jejich dopad na životní prostředí - 

ooiobrázky znečištěných vod a uvězněných zvířat
 • doba, co se jak dlouho rozkládá - od ohryzku  

ooiz jablka až po sklo
 • třídění odpadu aneb Kam s ním?
 • autorské čtení z knihy
 • pro každého malého účastníka pracovní list a 

ooizáložka s omalovánkou
Beseda je určena pro MŠ a žáky 1. až 3. tříd.
Doba trvání besedy: 45 minut - 1 hodina.
Cena: 2 000 Kč + doprava.

Beseda o psaní a žurnalistice
Obsah besedy:

 • jak se stát spisovatelem a spisovatelské začátky
 • vyprávění o psaní, jak vzniká kniha od prvního 

ooinápadu až po vydání
 • zajímavosti ze světa knih, jak to chodí v nakla-

ooidatelství
 • jak vydat knihu vlastním nákladem
 • ukázky trailerů ke knihám a youtuberství
 • propagace knihy, jak být vidět
 • práce šéfredaktora lifestylového magazínu
 • jak to chodí v redakci, denní vydání magazínu
 • bulvár a celebrity očima novináře
 • jak se stát redaktorem

Beseda je určena pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ.
Doba trvání besedy: 1 hodina.
Cena besedy: 2 000 Kč + doprava.

Kontakt: pmartiskova@centrum.cz
tel. 724 146 772, http://www.petramartiskova.cz

Petra Martišková
Zdroj: e-konference Andersen

Vyhlášení literární soutěže  
Příbram Hanuše Jelínka 2020

Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje už tradič-
ní literární soutěž Příbram Hanuše Jelínka 2020. 
Tento ročník u příležitosti oslav 120. výročí vzniku 
Knihovny Jana Drdy bude výjimečný tím, že jsme se 
rozhodli rozšířit soutěž o další dvě kategorie, takže 
mohou posílat svá díla všichni milovníci literatury 
bez rozdílu věku. Soutěžit můžete v oblasti prózy a 
poezie a téma je libovolné. Přejeme všem hodně 
štěstí!
Další podrobnosti jsou  k dispozici zde -  http://bit.
ly/3bc88Y3. Děkujeme za sdílení a těšíme se na le-
tošní příspěvky.

Zdeňka Šmídová, Knihovna Jana Drdy Příbram
Zdroj: e-konference Knihovna

 

mailto:pmartiskova@centrum.cz
http://www.petramartiskova.cz
http://bit.ly/3bc88Y3
http://bit.ly/3bc88Y3
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Handicap Friendly - rodiny

V letošním roce bychom chtěli posunout metodiku 
Handicap Friendly k další cílové skupině, a tou jsou 
rodiče (přesněji osoby pečující o děti, tj. včetně pra-
rodičů). Pro vytvoření standardu a metodik v již dří-
ve navržených osmi oblastech hledám konzultanty 
a spolupracovníky, muže i ženy.
I přes dosavadní zaměření sekce není potřeba, aby 
spolupracující/oslovení rodiče byli rodiči dětí se 
specifickými potřebami.
Zaměřovat se v materiálu budeme na rodiče a je-
jich osobnostní či pracovní rozvoj, jak z pohledu 
zaměstnanců knihoven, tak čtenářů a návštěvníků. 
Jak je podpořit a udržet mezi námi :-)
Mohou to být rodiče na rodičovské dovolené, kte-
ří se aktivně zapojují do aktivit knihovny (a to jak 
jako učastníci, tak organizátoři), ale není to vůbec 
podmínkou. Budu rada, i když se mi ozvou rodiče 
odrostlejších dětí, v pracovním procesu, nebo už  
v důchodu, kteří se ale aktivně zapojují do života 
své širší (užší) rodiny a na jejím osobním, komunit-
ním rozvoji a vzdělávání.
Máte-li mezi sebou rodiče, kteři budou ochotní 
podílet se na spolupráci, prosím, předejte jim můj 
kontakt a výzvu. Budu ráda, když se mi ozvou.
Děkuji, Helena Hubatkova Selucka, Sekce Bezbarié-
rové knihovny, kdkjm@kjm.cz.

Helena Hubatková Selucká,
Klub dětských knihoven Jižní Morava SKIP

Zdroj: e-konference Andersen

Představujeme obecní knihovny kraje

Obecní knihovna Kokořín     
Kokořín č.52
277 23  Kokořín
e-mail: annafouskova@seznam.cz
https://www.obeckokorin.cz 
knihovnice: Anna Fousková

 • počet obyvatel: 378
 • počet čtenářů: 16
 • počet návštěvníků za rok: cca 200
 • počet knihovních jednotek: 2.000
 • hodiny pro veřejnost za týden: 2
 • pověřená knihovna: Knihovna města Mladá 

ooiBoleslav

Obecní knihovna je umístěna v budově Obecního 
úřadu Kokořín v jedné místnosti rozměru 16 m2.
Pro čtenáře je otevřena každé pondělí, tedy 1x týd-
ně, vždy dvě hodiny. V případě potřeby paní knihov-
nice dochází i mimo otevírací dobu, na základě tele-
fonické žádosti. 
Ve fondu knihovny je zhruba 2.000 knih, 2x za rok 
do knihovny půjčuje soubory knih Knihovna města 
Mladá Boleslav. Mimo to knihy půjčuje 1-2x za rok 
také Městská knihovna Mělník.
Bohužel se příliš nedaří získávat mladé čtenáře, 
kteří všechny své informační zdroje získávají jiným 
způsobem a naše knihy si nepůjčují. Někdy půjčíme 
knihy jako povinnou četbu pro studium. 
Knihovna není automatizovaná, vše se provádí ruč-
ně. V knihovně není ani internet. 

Anna Fousková,
Obecní knihovna Kokořín

Dotaceoline.cz pro knihovny

SKIP se rozhodl pro letošní rok uhradit nabídku 
služby DotaceOnline https://www.dotaceonline.
cz/, která nabízí komplexní monitoring grantových 
výzev. Jednotlivé přístupy nabídl krajským knihov-
nám, které s nimi budou pracovat v rámci svého 
regionu. Pro Středočeský kraj je kontatní osobou 
Radek Liška - liska@svkkl.cz.

redakce bulletinu

mailto:kdkjm@kjm.cz
mailto:annafouskova@seznam.cz
https://www.obeckokorin.cz
Dotaceoline.cz
https://www.dotaceonline.cz
https://www.dotaceonline.cz
mailto:liska@svkkl.cz
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Výstava KOMenský v KOMiksu

Výstava KOMenský v KOMiksu se koná od 31.1.2020 
do 31.12.2020 v Národním pedagogickém muzeu a 
knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 161/20, 
Praha 1. Výstava je pod záštitou Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.
Výstavu v Národním pedagogickém muzeu (https://
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-stu-
dio-6/220411010100131/obsah/747534-komen-
sky-v-komiksu) bude NPMK od počátku roku 2021 
zapůjčovat dalším vystavovatelům. Zapůjčení pu-
tovní výstavy do knihoven domlouváme s vedením 
NPMK a nabídku pošleme v druhé polovině roku 
2020.
Klára Smolíková na základě výstavy píše knihu, kte-
rá vyjde na podzim 2020. K výstavě jsou připraveny 
pracovní listy a další materiály vzniknou přímo ke 
knize. Vznikne tak zajímavý celek knihy, výstavy a 
doprovodného programu, který by od roku 2021 
měl být volně k použití.

Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference SKIP

Nabídka pro knihovny - Komeniologické 
výstavy

Národní pedagogické muzeum a knihovna nabízí 
knihovnám své výstavy https://www.npmk.cz/mu-
zeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni/kome-
niologicke-vystavy.
Volný termín pro putovní  výstavu (fyzická zápůjč-
ka) Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského 
je až v roce 2021. K dispozici je elektronická forma 
této výstavy v souboru PDF, který si stáhnete. Jed-
notlivé listy můžete vytisknout, v jaké velikosti po-
třebujete (formáty A2 – A3) a použít jako výstavu.
Výstava Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský  
v Evropě raného osvícenství je volná od 1. března do 
31. prosince 2020. 
Výstava Komenského fascinující Labyrint světa a ráj 
srdce v kolážích Miroslava Huptycha je volná od  
19. října do 31. prosince 2020. 
Podmínky fyzické zápůjčky výstavy:

 • sjednání dohody o výpůjčce
 • transport si zajišťujete sami (tj. odvoz i vrácení 

ooivýstavy)
 • výstava se zapůjčuje zdarma – ve smlouvě je 

ooivyčíslena pouze cena eventuálně zapůjčovaných 
ooistojanů, rámů apod. (pro případ poškození 
ooinebo ztráty)

 • na výstavě i při její propagaci vždy uvádějte, že 
ooise jedná o výstavu z našeho muzea

 • výstava nesmí být zneužita ke komerčním 
ooiúčelům
Těšíme se na spolupráci.

Ela Baronová, NPMK
Zdroj: e-konference SKIP

Pozvání na výstavu Učitel národů očima 
dětí

V Malé galerii Středočeské vědecké knihovny  
v Kladně představíme portréty slavného pedagoga, 
jak ho viděly děti z různých zemí světa. 
Výtvarnými díly jsou vítězné práce z fondu Památ-
níku Lidice - Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice, z ročníku s tématem Škola (2016) od dětí  
z osmi zemí – vedle České republiky i od dětí z Bul-
harska, Gruzie, Chorvatska, Kazachstánu, Lotyšska, 
Rumunska a Slovenska. Výstavu doplní knihy Jana 
A. Komenského z fondu knihovny.
Vernisáž výstavy proběhne 11. 3. 2020 v 18:00 ho-
din. Výstava potrvá do 28. 4. 2020.

Zdroj: https://www.svkkl.cz/akce/426

Zdroj: Wikipedia.cz

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010100131/obsah/747534
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010100131/obsah/747534
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010100131/obsah/747534
https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni/komeniologicke
https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni/komeniologicke
https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni/komeniologicke
https://www.svkkl.cz/akce/426
Wikipedia.cz
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Zlatý Ámos a spolupráce knihoven

Je tu s největší pravděpodobností první plod vzá-
jemného sbližování ministerstev školství a kultury. 
Spolupráce knihoven se Zlatým Ámosem je vyhlá-
šena. Více informací na webu: https://koncepce.
knihovna.cz/spoluprace-knihoven-s-anketou-zlaty
-amos/. 
Hlavním koordinátorem za knihovny je paní Bc. 
Vlaďka Buchtová ze Studijní a vědecké knihovny 
Hradce Králové, tel.: 494 946 203, mobil: 733 539 
751, e-mail: vladimira.buchtova@svkhk.cz. Koordi-
nátorem za Středočeský kraj je paní Jitka Hrušková, 
tel.: 312 813 112, mobil: 601 553 218, e-mail: hrus-
kova@svkkl.cz. Na obě se mohou knihovny obrátit 
v případě zájmu či informace. A nebo se mohou 
knihovny obracet na mě (tel.: 721 284 079, e-mail: 
liska@svkkl.cz), protože krajský metodik má být 
krajskému koordinátorovi k ruce.
 

Radek Liška, metodik Krajského knihovnického 
centra SVK Kladno 

Spolupráce knihoven se Zlatými Ámosy

Zlatý Ámos by se měl stát ambasadorem služeb 
knihovny směrem k žákům i ke kolegům. Pro spolu-
práci se Zlatým Ámosem je určena z každé krajské 
knihovny jedna kontaktní osoba, která má za úkol 
propojit obě organizace. 
Zlatý Ámos by mohl nebo měl být:

 • tváří kampaně,
 • aktivním účastníkem na knihovnických 

ooivzdělávacích akcích pro děti,
 • iniciátorem setkávání učitelů v knihovnách, kde 

ooiby se seznámili s možnostmi knihovny (zařazení 
ooiprogramu knihovny do výukového programu 
ooiškoly),

 • po seznámení s aktivitami knihovny 
ooipropagátorem akcí v pedagogickém prostředí (i 
ooiv dalších školách),

 • tváří knihovny při zahájení literárních festivalů, 
ooiakcí, projektů…

Zdroj: https://koncepce.knihovna.cz/spoluprace-k-
nihoven-s-anketou-zlaty-amos/

Získejte až 100 tisíc korun na aktivity, které 
posilují komunitu

Nadace Via opět otevřela program Živá Komunita, 
prostřednictvím kterého podporuje aktivní lidi, kte-
ří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. 
„Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřej-
ný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských 
vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k 
soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si 
hlubší vztah ke krajině. Naším cílem je ŽIVÁ KOMU-
NITA.“
Jaké projekty Nadace Via podporuje a co nabízí 
podpořeným si přečtěte na webu.
Hlásit se můžete během celého roku 2020.
Držíme vám palce!

Eliška Bartošová, KISK FF MU
Zdroj: e-konference Knihovna

Jaké projekty Nadace Via podporuje?
 • Projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů 

v sousedských komunitách, posilující jejich soběstač-
nost a zvyšující kvalitu veřejného prostoru

 • Projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodo-
vacích procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi 
o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních 
kauzách

 • Projekty zaměřené na obnovu přirozeného stavu 
krajiny

Co nabízí podpořeným?
 • peněžní příspěvek ve formě grantu
 • možnost získat další finanční prostředky prostřed-

nictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz 
včetně bonusového finančního příspěvku

 • možnost využít expertní konzultace
 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů
 • setkávání se zástupci dalších podpořených projektů

Zdroj: https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/

https://koncepce.knihovna.cz/spoluprace
https://koncepce.knihovna.cz/spoluprace
mailto:vladimira.buchtova@svkhk.cz
mailto:hruskova@svkkl.cz
mailto:hruskova@svkkl.cz
mailto:liska@svkkl.cz
https://koncepce.knihovna.cz/spoluprace
Darujme.cz
https://www.nadacevia.cz/ziva
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Konference Bookstart - S knížkou do života

Ve středu 8. dubna 2020 se bude v sále zastupitel-
stva Středočeského kraje v Praze konat konferen-
ce Bookstart - S knížkou do života. Cílem této akce 
bude prohloubení informací o projektu. Kromě pře-
dání formálních informací bude akce zaměřena na 
sdílení zkušeností, nápadů, příkladů dobré praxe a 
na vzájemné inspirování se.
Účast přislíbili: Roman Giebisch z Národní knihovny 
ČR, Veronika Laufková z Pedagogické fakulty UK a 
dětský psycholog Václav Mertin z Filozofické fakulty 
UK.
O své zkušenosti se podělí kolegové z knihoven  
v Kutné Hoře, Neratovicích, Poděbradech, Příbrami 
a ve Slaném.
Přihlášku najdete na https://www.svkkl.cz/pro-k-
nihovny/kurzy-pro-knihovniky/kurz/66.

Krajské knihovnické centrum SVK Kladno

Svět knihy Praha 2020 - nabídka spolupráce 
(Rosteme s knihou)

V květnu se opět uskuteční mezinárodní knižní ve-
letrh a literární festival SVĚT KNIHY PRAHA. Hlav-
ním hostem veletrhu bude POLSKO a zajímavé bude 
jistě i hlavní téma veletrhu STŘED/T SVĚTA.
Více informací naleznete v průběhu příprav na na-
šich webových stránkách či v tiskových zprávách.
Patříte k důležitým návštěvníkům našeho veletrhu, 
řada z Vás na veletrh přichází pravidelně a nás velmi
těší Vaše přízeň. Při tvorbě programu se tedy snaží-
me zohledňovat i Vaše potřeby.
V loňském roce jsme se pokusili prohloubit spolu-
práci a zvýšit informovanost Vašich čtenářů. Vzhle-
dem k tomu, že jsme se setkali s pozitivním ohlasem 
a řada z Vás nabídky využila, rozhodli jsme se pokra-
čovat a tedy i letos Vám nabídnout následující. Za 
každou pobočku, v níž umístíte na viditelném místě 
náš plakát a materiály, Vám poskytneme ZDARMA 
jeden průkaz odborného návštěvníka. Materiály 
Vám samozřejmě dodáme.
Stačí zaslat na e-mail INFO@SVETKNIHY.CZ vyplně-
ný formulář z přílohy, abychom Vás mohli zaevido-
vat pro zaslání materiálů a následně také průkazů 
pro vstup na veletrh.
Avizované materiály budou rozesílány na přelomu 
března a dubna, na Vámi uvedenou adresu.
Věříme, že bude o naši nabídku opět zájem, těšíme 
se na spolupráci a následně i na viděnou 14.-17. 5. 
na 26. Mezinárodním knižním veletrhu a literárním 
festivalu SVĚT KNIHY PRAHA 2020.

Andrea Tachecí, Svět knihy, s.r.o.
Zdroj: e-konference Andersen

Zdroj: https://sk2020.svetknihy.cz/

Středoškoláci v brandýské knihovně

Časopis Čtenář nabízí každý měsíc mnoho zajíma-
vých článků. V čísle 12/2019 můžete najít mimo jiné 
článek s názvem Středoškoláci v Knihovně Eduarda 
Petišky. Paní kolegyně Michaela Baštecká a Věra 
Krajíčková v něm popisují projekt informačního 
vzdělávání, jenž vychází z potřeb pedagogů a z rám-
cových vzdělávacích programů.
Přečtěte si, jak zhruba vypadají čtyři lekce, které  u 
středoškolských studentů rozvíjí kompetence k uče-
ní, k řešení problémů, ale i kompetence sociální a 
personální.
Inspirujme se, vždyť informační gramotnost se dá a 
má učit v každé dobré knihovně.

Zdroj: časopis Čtenář, č. 12, 2019

https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky/kurz/66
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky/kurz/66
mailto:INFO@SVETKNIHY.CZ
https://sk2020.svetknihy.cz


= 10 =

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2/2020

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

 

Bednařík, Petr, 1973-
Dějiny českých médií : od počátku do současnosti 
/ Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová. -- 2., 
upravené a doplněné vydání. -- Praha : Grada, 2019. 
-- 456 stran : ilustrace, portréty, faksimile
ISBN 978-80-271-0553-3

Nosek, Jiří, 1975-
Vydej si vlastní knihu : jak zachránit rukopis před 
šuplíkem a jak dostat knihu ke čtenářům / Jiří No-
sek. -- První vydání. -- Praha : Klika, 2019. -- 263 
stran : ilustrace (některé barevné). -- (Otevřeno)
ISBN 978-80-88298-33-5

Výběr z  novinek z fondu Knihovny knihov-
nické literatury Národní knihovny ČR 

 
A companion to the history of the book / edited 
by Simon Eliot and Jonathan Rose. -- 2nd edition. 
-- Hoboken : Wiley-Blackwell, 2020. -- 2 svazky : 
ilustrace, mapy, grafy. faksimile. -- (Blackwell com-
panions to literature and culture ; 102)
ISBN 978-1-119-01817-9
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