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Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněnými 
titulem Středočeský Kramerius

Paní Ivana Šotkovská je dobrovolnou knihovnicí a 
paní Věra Pilná referentkou obecního úřadu a obě 
se starají o činnost a chod Obecní knihovny v Teho-
vě, obsluhovaný region Benešov.
Dne 2. října 2019 byly odměněny za své působení  
v knihovně. Získaly titul Středočeský Kramerius, 
který uděluje Středočeský kraj a chce tak motivovat 
neprofesionální knihovníky a ocenit ty nejúspěšněj-
ší z nich. Také proto jsme je požádali o rozhovor:

Knihovna změnila náves malé obce ...
Když se z knihovny na návsi, kde jsou roky staže-
né rolety, stane nový prostor, kde jsou děti, žáci, 
jejich rodiče, prarodiče a vlastně všichni návštěv-
níci každodenní součástí, změní se na takové malé 
návsi hodně. Najednou už to není jenom o půjčo-
vání knih, ale je to především o komunitním životě, 
který se mění. Zeptali jsme se tedy knihovnice paní 
Ivany Šotkovské (IŠ) a paní Věry Pilné (VP), autorky 
proměny, jak se dívají na tuto změnu a jak vnímají 
ocenění pro neprofesionální knihovnice Středočes-
ký Kramerius.
Jak vnímáte ocenění Středočeský Kramerius?  
IŠ+VP: Byly jsme překvapené, potěšené a moc si 
toho vážíme. Ale chápeme ho jako ocenění všech, 
kteří se na dění knihovny a jejích akcích podílejí. 
Chtěly bychom poděkovat vedení obce, které pře-
měnu knihovny podpořilo a podporuje ji i nadále. 
Dále bychom chtěli poděkovat knihovnám z Bene-
šova a z Říčan, protože díky jejich nabídkám knih  
z výměnných fondů se daří „lapit“ stále nové čtená-

ře. A především děkujeme našim čtenářům a uživa-
telům knihovny a KC, bez kterých by žádná změna 
neměla smysl. Právě ti jsou pro nás tou pravou hna-
cí silou. 
Vaši čtenáři teď už jistě vědí, že jste vloni získaly 
titul Středočeský Kramerius? Jaká byla jejich reak-
ce?  
IŠ: Čtenáři se o ocenění dočetli v našem obecním 
tisku a posléze nám blahopřáli. Měli radost, že prá-
vě místo, které rádi navštěvují, nezůstalo bez po-
všimnutí.
Řekněte, prosím v čem je toto místo, tedy Vaše 
knihovna jedinečná? 
VP: Jedinečná je bezesporu tím prostorem, protože 
i po změně v roce 2017 máme stále stejný prostor. 
O velikosti prostoru to ale není, a to už vědí nejen 
čtenáři, ale každý klient centra, který si tu dá kávu. 
I v malých prostorách jdou dělat velké věci a to ze-
jména díky naší paní knihovnici, která dokáže do-
stat do tohoto prostoru i několik desítek děl výtvar-
níků Tehova stejně jako pomoci vyhledat seniorům 
informace či objednat k lékaři a to je to podstatné. 

www.svkkl.cz
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Náves ožila. Je to poznat i na okně knihovny, kde 
jsou každý měsíc nová a nová dílka našich nejmen-
ších. A určitě k tomu přispělo, že se výrazně rozšířila 
půjčovní doba stejně jako to, že tu máme mnohem 
častěji knihy, které jsou právě na pultech knihku-
pectví.
Je tedy vidět, že knihovna žije. Jak ale motivuje-
te obyvatele obce k návštěvě knihovny? Jaké akce 
pořádáte pro veřejnost? 
IŠ: Především naše čtenáře, velké i malé, motivuje-
me zejména častými výměnami knih z VF Benešov 
a z Říčan. Dále pořádáme několikrát do roka menší 
výstavy, např. k výročí narození či úmrtí některých 
spisovatelů, o vaření a pečení, o vánočních nebo 
velikonočních zvycích, seznamujeme se staročes-
kými způsoby zdobení kraslic atd. Ke každé tako-
vé výstavě máme také připraven naučný i tvořivý 
program pro místní školu či školku, které vždy na 
akce zveme. Uspořádali jsme Sousedský den, jehož 
cílem bylo setkání občanů. Při této příležitosti jsme 

knihovnu vyzdobily krásnými díly našich místních, 
velice šikovných malířek/malířů a fotografek a uspo-
řádali jsme soutěž O nejchutnější kynutý moučník. 
Při poslední Tehovské pouti u nás také byla instalo-
vána Putovní výstava – 100 let včelařství v Čechách. 
Jinak máme také každý den pro děti zdarma připra-
venou drobnou rukodělnou činnost, kterou hojně 
využívají jak školáci, tak i menší děti s rodiči. Děti 
se pak se svými výrobky zúčastňují různých soutě-
ží a výstav. Zapojili jsme se s místní školou do Noci  
s Andersenem.
Do knihovny pravidelně dochází členové tehovských 
spolků: OS Tehov, z.s. zde využívá prostor k pravi-
delnému setkávání klubu pro maminky s nejmenší-
mi dětmi – Tehováčku, Tehovský kulturní spolek zde 

pořádá tvořivé kurzy pro dospělé i děti, občas zde 
proběhne nějaká schůze nebo setkání zastupitelů. 
Knihovna byla již nejednou využita jako náhradní 
prostor pro výuku žáků nebo jsme jim zde připra-
vili celotýdenní tvořivý program. Mimo jiné zde 
mají všichni klienti možnost posedět a popovídat si  
s přáteli, tím vším je určitě motivujeme a jsme moc 
rády, že se nám to daří.
To je opravdu bohatá činnost. Zdá se, že Vaše spo-
lupráce se zastupiteli obce je výborná. Je to tak? 
IŠ: Jsme rádi, že vedení obce i zastupitelé jsou 
knihovně nakloněni. I když v době přeměny možná 
nebyli úplně všichni stoprocentně pro tak zásadní 
změny, dnes už se sami přesvědčili, že proměna 
knihovny byla opravdu pouze k lepšímu.
Teď si dovolíme několik osobních otázek. Jak jste 
se dostaly k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše 
původní / hlavní profese?
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VP: Původní profesí jsem pedagog, který byl dlouhá 
léta redaktorem. A knihy jsou mou srdeční záleži-
tostí po celý život, proto mi nebylo jedno, že tu te-
hovská knihovna je jen smutným a unaveným mís-
tem, kam se nechodí.
IŠ: Já jsem povoláním sice chovatelka zvířat a nyní 
pracuji již několik let jako asistentka v soukromé 
firmě, ale knihy mě provázejí již od dětství. Čtením 
jsem vyplnila každou volnou chvilku a navíc mě baví 
práce s dětmi a lidmi vůbec. Vlastně jsem to jen šla 
zkusit, když obec hledala někoho na provozní dobu 
během pracovních dnů, kdy stávající paní knihovni-
ce vzhledem ke svému zaměstnání nemohla. Tato 
práce mě moc baví a mám všechny naše návštěvní-
ky moc ráda.
Co Vám působí největší radost? 
IŠ: Asi to že k nám našlo cestu mnoho čtenářů i dal-
ších uživatelů knihovny a komunitního centra. To že 
se k nám rádi vrací, rádi u nás posedí a vypijí šálek 
kávy. Že si chválí výběr knih i prostředí. Že si třeba 

přijdou jen tak popovídat, když je něco trápí. Děti 
u nás rády tvoří, hrají si. Tedy to, že se u nás cítí 
dobře.
VP: Jsme rády, že se myšlenka malého místa k zasta-
vení na návsi malé obce ukázala života schopnou. 
Jsme vděčné, že se tu klienti zastavují, že při chůzi 
kolem z obchodu či ze zastávky autobusu mají mož-
nost odbočit a zastavit se. To je dobré v současné 
uspěchané době nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Tomu věříme.
Ano, to máte pravdu. Řekněte nám prosím, je 
něco, co Vás tak trochu trápí (rozumí se v knihov-
ně)? 
IŠ: Toho asi moc není, snad jen možná GDPR. Jelikož 
jsem názoru, že jedna fotografie z akce nebo tvo-
ření o životě knihovny promlouvá lépe, než několik 
slov, tak se snažím tento život fotoaparátem zachy-
tit. Což je bez souhlasu dnes nemožné, ale většina 
našich čtenářů a uživatelů má pro to pochopení, za 
což jim moc děkujeme.
VP: Teď, když se zastavil všechen komunitní život 
(epidemie COVID 19), je vidět, jak moc jsme si už 
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Nejlepší knihy pro děti a mládež

Výroční ceny Zlatá stuha 2020 za nejlepší knihy pro 
děti a mládež již mají své vítěze: http://www.zlata-
stuha.cz/cs/zlata-stuha-2020-zna-sve-viteze.
Mezi oceněné tituly patří například:
V kategorii beletrie pro děti si podle poroty cenu 
zaslouží kniha Petra Borkovce Každá věc má něco 
společného se štěstím (Běžíliška).
Mezi beletristickými knihami porotu nejvíce zaujal 
titul Co vyprávěla gorila Markéty Pilátové z nakla-
datelství Novela Bohemica.
V kategorii literatury faktu pro děti a mládež zvítězil 
David Böhm a jeho autorská kniha A jako Antarkti-
da – Pohled z druhé strany (Labyrint).
Poroty se letos rozhodly udělit dvě ceny za naklada-
telský počin. Prvním z nich je autorská kniha Renáty 
Fučíkové Historie Čechů v USA (Práh). Druhou kni-
hou oceněnou v této kategorii je Atlas vyhubených 
živočichů (B4U/Albatros) Radka Malého s ilustrace-
mi Pavla Dvorského a Jiřího Grbavčice.
Další oceněné tituly a autory najdete na http://
www.zlatastuha.cz/cs/zlata-stuha-2020-zna-sve-vi-
teze.
Více informací o autorech, ilustrátorech i překlada-
telích vítězných i nominovaných knih naleznete zde 
http://www.zlatastuha.cz/cs/archiv.

Zdroj: http://www.zlatastuha.cz/cs/zlata-stuha-
2020-zna-sve-viteze

zvykli na to, že se chceme setkávat, že si chceme 
společně vypít kávu a promluvit s druhým. Doufej-
me, že se podaří brzy zase navázat tam, kde jsme  
v březnu přestali.
Kdybyste si měly vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč?
VP: Asi bych si vzala Český román od Olgy Schein-
pflugové, protože jsem v něm vždycky našla další 
odpověď, kterou jsem hledala a asi nikdy pro mne 
nebude tato kniha úplně „dočtená“. A bez knih bych 
i na pustém ostrově četla i klidně návod - třeba, jak 
se dostat z něj.
IŠ: Vybrat si jedinou knihu? To asi nedokážu říct, 
kterou. Mám ráda téměř všechny žánry, jen bych 
si nikdy nevybrala e-knihu, protože pro mě kniha 
musí “vonět“.
Máte vůbec při  tom cvrkotu v knihovně čas na své 
další koníčky? Prozradíte nám ještě něco ze svého 
soukromí?
VP: Asi to jde s věkem, ale úměrně tomu jich mám 
stále víc a víc. Miluji výstavy, jsem nadšenou obdi-
vovatelkou všeho tvořivého, sama tvořím a ráda se 
nechávám inspirovat přírodou, její barevnost je pro 
mne vrcholem. Jsem včelařkou a snažím se pronik-
nout do tajů tohoto společenství, protože má úžas-
ná pravidla a systém, který mne okouzlil. A není nad 
to si dát ráno čerstvý med od svých včel, to vám 
potvrdí jistě každý včelař.
IŠ: Koníčků mám mimo četby opravdu hodně. Pře-
devším jsou to záliby spojené se staročeskými zvyky, 
pečení a zdobení perníků a zdobení velikonočních 
kraslic, výroba betlému ze sena na obecní náves, 
ozdobné balení dárků, šití masopustních nebo maš-
karních kostýmů, zahrádkaření, pečení dortů atd., 

atd. Spoustu svých koníčků i práci s dětmi mohu 
uplatnit i jako spolupořadatelka akcí Tehovského 
kulturního spolku, kde jsem jednou ze zakladatelek. 
Velice důležitou úlohu v mém životě hraje má rodi-
na, která je mi velkou oporou ve všem, co dělám, i 
když to právě s množstvím mých koníčků někdy ne-
mají právě lehké :-).
Paní Šotkovská, paní Pilná, velice vám oběma dě-
kujeme za rozhovor. Přejeme vám stálou radost  
z práce v knihovně a hodně spokojených čtenářů.
Knihovně a občanům v Tehově přejeme, aby vás 
neomrzela komunitní činnost a měly jste stále čas 
a chuť se s ostatními setkávat.
  

Foto: Ivana Šotkovská

http://www.zlatastuha.cz/cs/zlata
http://www.zlatastuha.cz/cs/zlata
http://www.zlatastuha.cz/cs/zlata
http://www.zlatastuha.cz/cs/zlata
http://www.zlatastuha.cz/cs/archiv
http://www.zlatastuha.cz/cs/zlata
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Semínkovna v  Městské knihovně Kolín

Od té doby, kdy jsme otevřeli v naší knihovně v Ko-
líně „SEMÍNKOVNU“, se setkáváme s tím, jak naši 
čtenáři tyto „výpůjčky semínek“ chválí.
Není to jen o semínkách, ale i o knihách a o přátel-
ství.
Mnohokrát jsme zažili, jak se nad bedýnkami rozho-
řel rozhovor o tom, co je v sáčcích za semínka, kdy 
je sít, jak pěstovat, jakou literaturu pro zahrádkáře 
si půjčit... Pak s úsměvem hledíme za čtenáři, kteří 
se semínky a knihami v živé debatě odcházejí spo-
lečně  a ještě na chodníku před knihovnou si poví-
dají. To je ta chvíle, kterou máme nejraději, chvíle, 
kdy nám  naše snažení dává smysl.
Jak to funguje? Naše semínkovna je v přízemních 
prostorách oddělení pro dospělé v Městské knihov-
ně Kolín v Husově ulici. Semínka jsou u nás uložena 
v pytlíčcích označených datem sběru a každý ná-
vštěvník (čtenář i nečtenář naší knihovny) si může 
kdykoliv během otevírací doby dospělého oddělení 
odnést či přidat zcela zdarma nějaký ten semínkový 
poklad.
Motivem této aktivity je: Sázejte, sklízejte, sdílej-
te… svobodně, ekologicky a ekonomicky! Tak, jako 
se v knihovně půjčují knihy, nabízí nová Semínkov-
na osivo do vaší zahrádky, truhlíků nebo pro radost 
na pracovní či sváteční stůl. A stejně tak, jako se do 
knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni 
zeleniny a odkvětu vašich květin myslete na sdílení 
sklizených semínek pro Semínkovnu.    

Alena Šultová, 
Městská knihovna Kolín

Soutěž Public Libraries 2030

Velká gratulace do Městské knihovny v Praze, kte-
rá nedávno vyhlášenou soutěž mezi evropskými 
knihovnami vyhrála!
Více podrobností o vítězné aktivitě MKP na poli 
mediální gramotnosti, workshopech „deFacto“, na-
jdete zde: https://publiclibraries2030.eu/2020/03/
media-literacy-competition-results/.
Je to velký úspěch!

 Vladana Pillerová,
Knihovnický institut NK ČR

Zdroj: e-konference Knihovna

 

 

https://publiclibraries2030.eu/2020/03/media
https://publiclibraries2030.eu/2020/03/media
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Vysokoškolákům knihy online

Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vy-
sokých škol mohou od 17. 3. 2020 využívat dočasný 
online přístup k fondům Národní knihovny a veřej-
ných vysokých škol. Dohodli se na tom generální 
ředitel Národní knihovny Martin Kocanda a Jiří Srst-
ka, ředitel spolku DILIA, kolektivního správce autor-
ských práv. Zpřístupněno tak bude více než 206.000 
titulů digitalizovaných monografií a periodik, což je 
přes 59 milionů stran.
Dohoda, která byla 16. března 2020 podepsána htt-
ps://www.nkp.cz/soubory/ostatni/dohoda_nk_di-
lia.pdf , umožní studentům a pedagogům veřejných 
i soukromých vysokých škol přístup k digitalizova-
ným fondům Národní knihovny a veřejných vyso-
kých škol online formou aplikace Kramerius. "Týkat 
se to bude také těch děl, která jsou nyní chráněna 
autorským zákonem. Chtěl bych tímto velmi podě-
kovat Dilii, že vyšla vstříc stovkám studentů, kteří 
se na nás obraceli s žádostmi o zpřístupnění knih," 
říká Martin Kocanda. "Po dobu vyhlášení nouzové-
ho stavu si budou moci vysokoškoláci naše fondy 
otevřít, přečíst, ale z logiky věci nemůžeme povo-
lit stahování a tisk těchto fondů," dodává Kocanda. 
Národní knihovna tak chce eliminovat nelegální ší-
ření publikací.
Adresa aplikace Kramerius - http://kramerius.nkp.
cz/.

Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Knihovna za časů korony

Vedle níže popsaných skutečně prioritních aktivit si 
dovoluji připojit nabídku spojenou se čtením.
Rádi bychom podpořili všechny učitele a studenty, 
ale samozřejmě také čtenáře ve vašich knihovnách. 
Nabízíme proto více než 1800 titulů ke stažení - 
zdarma, bez registrace a jakýchkoli omezení.
Dostupnost titulů z české i světové klasické prózy, 
dramat i poezie ocení zejména studenti, kteří shá-
nějí četbu ze seznamů doporučených knih. 
Nabídka je však mnohem širší - detektivky, součas-
ná česká beletrie, historické romány, dobrodružné 
příběhy a řada dalších.
E-knihy najdete na www.e-knihovna.cz, jsou do-
stupné zdarma a ve třech různých formátech vhod-
ných k prohlížení na monitorech, čtení na mobilech 
i ve čtečkách.

Vojtěch Vojtíšek, 
Městská knihovna Praha

Zdroj: e-konference Knihovna

Světový den duševního vlastnictví 2020

SKIP se připojil k oslavám Světového dne duševního 
vlastnictví 26. dubna s cílem zdůraznit úlohu dušev-
ního vlastnictví v podpoře kreativity a novátorství. 
Pro rok 2020 byla Světovou organizací duševního 
vlastnictví jako téma oslav zvolena tematika změny 
klimatu.
Světové kulturní dědictví je ohroženo ničivými do-
pady změny klimatu. Knihovny, archivy, muzea, 
místa a další instituce kulturního dědictví po celém 
světě trpí vážnými následky požárů, povodní a dal-
ších katastrof souvisejících se změnou klimatu. Po-
škození nebo zmizení jakéhokoli materiálu dědictví 
ochuzuje dědictví všech národů…
Více informací lze nalézt na http://www.wipo.int/
ip-outreach/en/ipday/.

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

 

Knihovna Václava Štecha pomáhá také

Pro velký zájem měníme infolinku a další organizač-
ní věci pro výdej roušek. Roušky budou vydávány 
pouze na jednom místě, kterým je výdejní okénko 
knihovny. Roušky se vydávají pouze po telefonické 
domluvě. Kontaktní linka 312 52 22 38 je v provozu 
vždy od 8 do 16 hodin. Roušky se vydávají v pracov-
ní dny od 8 do 13 hodin. Maximálně 2 kusy
V případě, že roušku potřebujete dovézt, sdělte 
tuto informaci při telefonickém hovoru.
 

Facebook knihovny 
Zdroj: informační e-mail KVŠ

https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/dohoda_nk_dilia.pdf
https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/dohoda_nk_dilia.pdf
https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/dohoda_nk_dilia.pdf
http://kramerius.nkp.cz
http://kramerius.nkp.cz
www.e-knihovna.cz
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday
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Knihovny pomáhají

Chtěl bych se s Vámi podělit o informaci, že se 
Knihovna UTB zapojila do projektu Folding@home.
Folding@Home je projektem Stanfordské univerzi-
ty, který využívají vývojové týmy pro různé výpočty 
a simulace během výzkumu léčebných látek proti 
rakovině nebo neurologickým nemocem jako je 
Alzheimerova, Parkinsona či Huntingtonova choro-
ba. Stanfordská univerzita nabídla výpočetní výkon 
tohoto projektu také pro výzkum viru SARS-CoV-2, 
jenž je původcem respirační choroby COVID-19, se 
kterou se aktuálně potýká celý svět.
Zjednodušeně řečeno nám bylo líto těch více 
než dvou set počítačových stanic, které jsou nyní  
v knihovně bez využití, a nabídli jsme jejich kapa-
citu výše uvedenému projektu. Myslím, že by bylo 
velmi vítané, kdyby se do projektu zapojily i další 
české knihovny. Bližší informace naleznete zde:
https://foldingathome.org/,
https://knihovna.utb.cz/aktuality-akce/zapojit-se
-a-pomahat-najit-lek-proti-koronaviru-muze-kazdy
-treba-i-knihovna/.
Pro případné dotazy jsem k dispozici jak já osobně, 
tak i IT team naší knihovny.

Ondřej Fabián
Knihovna Univerzity Tomáše Bati

Zdroj: e-konference Knihovna

Také Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse nad La-
bem se zapojila do projektu, byť malým počtem PC. 
Domníváme se, že i malá pomoc je pomocí.

Věra Krajíčková, Knihovna Eduarda Petišky
Zdroj: e-konference Knihovna

Knihovny proti viru
... ani v době svého uzavření knihovny nezahálejí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
i když jsou všechny knihovny zavřené, mají i v těch-
to časech stále co nabídnout. V reakci na obrovskou 
poptávku po elektronických zdrojích dostupných na 
dálku jsme spustili webového průvodce #Knihovny-
PROTIviru (https://protiviru.knihovny.cz), kterým 
chceme lidem usnadnit hledání i výběr. Na své si 
přijdou ti, co hledají zdroje pro dopsání diplomky, 
rodiče, jejichž děti se doma už nudí, nebo všichni 
ostatní čtenáři, kteří nyní přišli o přístup ke kla-
sickým knihám. Na přípravě se podíleli pracovníci 
Knihovny.cz, Digitálníknihovny.cz, za výrazné por-
pory našeho PR oddělení a dalších pracovníků MZK, 
která naši činnost zastřešuje.
Studenti VŠ zde najdou i odkaz na dočasně zpří-
stupněné digitalizované fondy Národní knihovny 
ČR a Moravské zemské knihovny, které až dosud 
byly dostupné jen ze studoven. Vývojáři MZK i NK 
ČR na tom intenzivně spolupracovali několik dní  
i nocí. Systém je momentálně přetížený, proto  
v MZK pracujeme na druhém přístupovém bodu.
Pomozte nám prosím v šíření povědomí o tomto 
průvodci, třeba sdílením našeho příspěvku na FB
https://www.facebook.com/mzk.cz/photos/a.1531
18160037/10163365067090038/?type=3&theater
Průvodce stále aktualizujeme. Pokud byste věděli 
ještě o nějakém důležitém a kvalitním zdroji, napiš-
te nám na knihovnyprotiviru@mzk.cz.
Současně jsme také uvedli v život hashtag #knihov-
nyprotiviru a tímto bychom vás chtěli vyzvat k jeho 
používání. Nabízíte veřejnosti v čase zavření něco 
unikátního, streamujete, šijete roušky? Podělte se 
o to na soc. sítích a doplňte #knihovnyprotiviru. 
Spojíme tak síly dohromady.
 

za všechny tvůrce Martin Krčál, MZK v Brně
Zdroj: e-konference SKIP

 

https://foldingathome.org
https://knihovna.utb.cz/aktuality-akce/zapojit
https://protiviru.knihovny.cz
Knihovny.cz
Digit�ln�knihovny.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz/photos/a.153118160037/10163365067090038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mzk.cz/photos/a.153118160037/10163365067090038/?type=3&theater
mailto:knihovnyprotiviru@mzk.cz
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Eknihy pro děti a jejich rodiče 

Pokud můžeme udělat radost rodičům i dětem, tak 
aplikace Booko je nyní mimořádně zdarma - obsa-
huje více než 100 dětských knížek.
https://booko.cz/booko-je-mimoradne-na-mesic-z-
darma.
Jak na to? Kód: DETY-LNKM-USJS-XLPB
1. Registrujte a přihlaste se na https://booko.cz/

muj-ucet.
2. Pak zadejte kód do políčka Aktivační kód a klik-

něte na POUŽÍT KÓD.
3. Stáhněte aplikaci Booko na Google Play (pro za-

řízení s Androidem) nebo v AppStoru (pro zaří-
zení Apple).

4. V aplikaci v tabletu nebo mobilu se přihlaste 
stejným účtem jako na webu.

Více informací případně na https://booko.cz/booko
-je-mimoradne-na-mesic-zdarma.

Václav Štěch, Palmknihy - eReading s.r.o.
Zdroj: e-konference Andersen

Malý tvořivec - aktuální tip knihovny

V době, kdy jsou děti doma a rodiče se je snaží za-
bavit i poučit, dovolujeme si zopakovat nabídku vy-
užití časopisu Malý tvořivec, který vydává Klub tvo-
řivých knihovníku SKIP.
Jednotlivá čísla jsou volně ke stažení na adrese htt-
ps://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivy-
ch-knihovniku/maly-tvorivec.
Je to něco, co mohou knihovny doporučovat na so-
ciálních sítích, na svých webech případně i v news-
letterech. Domníváme se, že rodiče jsou teď vděčni 
za cílenou nabídku činností, které děti mohou dělat 
doma. Předpokládáme, že tiskárnu doma má větši-
na lidí, takže Malý tvořivec je určitě dobrý tip.
O časopise a jeho vzniku se můžete více dozvědět 
v článku v Bulletinu SKIP - ročník 28 (2019), číslo 1: 
https://bulletinskip.skipcr.cz/node/555.

Alena Volková Balvínová a Linda Jansová
Zdroj: e-konference Andersen

Magnesia Litera 2020

Nominaci na Magnesii Literu 2020 má Zábranský, 
Čornej i Vácha - https://www.magnesia-litera.cz/
rocnik/2020/.
Rozhodněte vy a vaši čtenáři, která kniha vydaná  
v roce 2019 se vám líbila nejvíc. Vybírejte z původ-
ní české prózy, poezie a knih pro děti. Hlasujte do 
konce srpna 2020. 500 vylosovaných čtenářů získá 
poukázku na knihu od knihkupectví Kosmas v hod-
notě 200 Kč. 
Více na https://www.magnesia-litera.cz/#aktualni
-rocnik.

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

 

 

Virtuální výstavy Národního muzea 

Během minulého týdne jsme v Národním muzeu 
přijali záměr digitálně adaptovat (zatím) své stojící 
(a tudíž nepřístupné) výstavy pro sdílení veřejností 
prostřednictví internetu. A tak jsme zveřejnili první 
dvě, jedna je z Knihovny NM.
https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea#online-
vystavy.
Použili jsme aplikaci  INDIHU Exhibition
https://exhibition.indihu.cz/.
Pro inspiraci v této „nepřístupné době“ o tom infor-
muji jako o cestě pro ty, kteří k takovým výstavám 
mají fondy a možnosti a pozdravuji kolegyně a kole-
gy v knihovnách.

Martin Sekera, 
ředitel Knihovny Národního muzea 

Zdroj: e-konference SKIP

 

 

https://booko.cz/booko
https://booko.cz/muj
https://booko.cz/muj
https://booko.cz/booko
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly
https://bulletinskip.skipcr.cz/node/555
https://www.magnesia-litera.cz/rocnik/2020
https://www.magnesia-litera.cz/rocnik/2020
https://www.magnesia-litera.cz
https://www.nm.cz/virtualne
https://exhibition.indihu.cz
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Spolupracujte s WEBARCHIVem na sběru 
dokumentů zachycujících krizi COVID-19

Webarchiv pracuje na kolekci webových zdrojů, kte-
rá chce zachytit z různých perspektiv krizovou situa-
ci související se šířením viru COVID-19. Zaměřuje  se 
na dokumenty, které se k ČR vztahují teritoriálně, 
autorsky, jazykově nebo obsahově. Sledujeme vlád-
ní zdroje, tematické weby - odborné i popularizační, 
ohlasy v médiích (zpravidla tematické speciály nebo 
soubory článků dle klíčových slov, ale i jednotlivé 
texty, studie), dobrovolnické aktivity, občanské ini-
ciativy a další zdroje.
Kontinuální denní sklizeň českého internetu zachy-
cující krizi COVID-19, viz https://www.webarchiv.
cz/cs/tematicke-kolekce/covid-19.
Pokud máte tip na webovou stránku, kterou by-
chom do kolekce mohli zařadit, budeme rádi, když 
nám napíšete svůj návrh prostřednictvím formulá-
ře. Snažíme se o komplexní pohled - zajímají nás 
mj. i weby vztahující se ke specifickým činnostem 
vašich institucí nebo regionální zdroje.
Vložte prosím semínko (URL adresu) zdroje na do-
méně .cz nebo zdroje s českou tematikou včetně 
krátkého popisu pomocí formuláře: https://forms.
gle/2tuoALe58Vj6PXXN9.
V případě většího počtu návrhů je můžete posílat 
zpracované v tabulce přímo na kontakt webar-
chiv@nkp.cz.

Zdenko Vozár, Oddělení podpory aplikací NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Stalo se před epidemií:
Čtenář roku 2020 v SVKUL

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem na 
svém knihovnickém plese ocenila hned v prvních 
minutách měsíce března 2020 své letošní Čtenářky 
roku – učitelky a symbolicky tak zahájila Březen – 
měsíc čtenářů.
Do užšího výběru byly nominovány tři paní učitelky, 
s nimiž aktivně spolupracujeme, což bylo tím nejdů-
ležitějším kritériem. Náš ideální čtenář-učitel (nebo 
čtenářka-učitelka) pravidelně knihovnu navštěvuje 
se svými žáky. Účastní se s nimi exkurzí a lekcí na 

podporu čtenářské gramotnosti a využívá i nabíd-
ky dalších akcí, jako jsou třeba Knížka pro prvňáčka, 
Pasování čtenářů nebo jiné projekty. Vídáme ho na 
našich vzdělávacích akcích, ať už jako posluchače, 
nebo lektora, sám je navíc aktivním čtenářem a do 
knihovny zavítá často i ve svém volném čase.
Čtenářkou roku 2020 se stala ředitelka Speciální 
základní školy a Praktické školy Pod Parkem v Ústí 
nad Labem Martina Brhelová, zkušená pedagožka 
a mnohaletá a velmi výjimečná čtenářka, návštěv-
nice a lektorka naší knihovny. Celým svým srdcem 
žije jak snahou pomoci hendikepovaným dětem a 
jejich rodičům ve vzdělávání, tak i snahou pomoci 
všem vidět široký potenciál, který v sobě knihovny 
mají. Propojuje školy a knihovny, na konferencích 
přednáší nejen knihovníkům, ale i rodičům, praro-
dičům, pedagogům a studentům. Díky ní si do naší 
knihovny mnoho z nich našlo cestu. Svými inovativ-
ními myšlenkami přispěla ke vzniku Poradenského 
a edukačního centra, které vzniklo jako nová služba  
v knihovnách a za které jsme získali ocenění v sou-
těži Knihovna roku 2019 v kategorii „Významný po-
čin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a 
informačních služeb“. Spolupracuje s námi na mno-
ha dalších projektech, jimiž pomáhá ke vzájemné-
mu propojování naší instituce s pedagogy, rodiči a 
dětmi z celého ústeckého regionu.
Poděkování a ocenění za spolupráci a podporu četby 
i knihovny dále získaly paní učitelka Ida Vohryzková 
z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy 
zdravotnické v Ústí nad Labem a Taťána Mádlová, 
učitelka Literárně-dramatického oboru ZUŠ  
E. Randové.
Letos jsme ale hledali Čtenáře roku dva, toho dru-
hého si mohly zvolit samy děti. V anketě jsme se jich 
ptali, zda znají učitele či učitelku, kteří by si tento 
titul zasloužili. Kteří znají spoustu knih a umí o nich 
krásně povídat. Kteří mají velkou zásluhu na tom, že 
díky nim děti hodně čtou a chodí do knihovny. Čte-
nářskými hlasy byla vítězkou zvolena paní učitelka 
Petra Průšová ze Základní školy Karla IV.
Fotografie ze slavnostního večera si můžete pro-
hlédnout v naší fotogalerii: https://www.zonerama.
com/svkul/Album/6039341.

Zdenka Andree, Severočeská vědecká knihovna
Zdroj: e-konference SKIP

https://www.webarchiv.cz/cs/tematicke-kolekce/covid
https://www.webarchiv.cz/cs/tematicke-kolekce/covid
https://forms.gle/2tuoALe58Vj6PXXN9
https://forms.gle/2tuoALe58Vj6PXXN9
mailto:webarchiv@nkp.cz
mailto:webarchiv@nkp.cz
https://www.zonerama.com/svkul/Album/6039341
https://www.zonerama.com/svkul/Album/6039341
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Orientaci v dětské literatuře vám usnadní 
seznamy dětské literatury

Členky Klubka KDK SKIP 08 opět zpracovaly sezna-
my dětské literatury. Výběr knih je zaměřen na no-
vinky vydané v roce 2018 (případně 2019). 
Letos s výběrem pomáhala i odbornice na dětskou 
literaturu paní magistra Edita Vaníčková z Národní 
pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze.
Seznamy knih s novinkami za rok 2019 obsahují  
25 titulů pro každý ročník i pro předškoláky. Nové 
TOP knihy jsou v seznamech zvýrazněny, takže jsou 
na první pohled zřetelné. Ke každé knize jsou při-
pojeny tyto údaje: jméno autora, nakladatel, rok 
vydání, počet stran a stručná anotace knihy. Je při-
pojen i jednoduchý soupis pro vytištění jmenného 
seznamu knih do ruky.

Akreditovaný rekvalifikační kurz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně informuje o zahá-
jení dalšího cyklu vzdělávání v akreditovaném re-
kvalifikačním kurzu Knihovník v knihovně pro děti 
od 7. 9. 2020. Kurz bude probíhat po dobu cca  
14 týdnů v e-learningovém kurzu doprovázeném  
8 prezenčními dny (úterky) plnými přednášek, prak-
tických cvičení, výukových simulací apod. Úspěšní 
účastníci kurzu získají Potvrzení o absolvování. Kurz 
slouží jako příprava pro vykonání zkoušky dle NSK. 
Zájemci tak mohou po skončení kurzu složit zkouš-
ku a získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Cena za kurz je 1000 Kč (kurz bude finančně pod-
pořen MK ČR z programu VISK2). Cena za zkoušku, 
ke které se úspěšní absolventi kurzu hlásí zvlášť, je 
1 500 Kč.
Uchazečům ze vzdálených míst republiky nabízíme 
možnost ubytování ve služebních pokojích v Brně 
- Bystrci. Ubytování bude možné vždy v den před 
konáním prezenční výuky. Kapacita ubytování je 2-4 
uchazeči (1-2 x 2 pokoje s příslušenstvím).
Další podrobné informace - termíny pro přihlášení a 
přihlášku ke stažení naleznete na https://www.kjm.
cz/knihovnicinsk. 

Gabriela Obstová, garant kurzu 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Zdroj: e-konference Knihovna

Rozcestník Čtení dětem

V polovině dubna jsme oficiálně zveřejnili nový 
rozcestník věnovaný podpoře dětského čtenářství. 
Ročně v České republice vychází kolem dvou tisíc 
knih určených dětským čtenářkám a čtenářům. To 
je široký výběr, ve kterém není vůbec lehké se vy-
znat. Rodiče a učitelé tak často sahají k osvědčené 
klasice, kterou všichni znají, a do které už dnes pa-
tří kromě Pejska a kočičky, Pipi Dlouhé punčochy i 
třeba Harry Potter. Ale kvalitní literatury je více a 
vycházejí i nové tituly, které nejsou široké veřejnos-
ti dostatečně známé. To byl důvod, proč odborní-
ci z Oddělení literatury pro děti a mládež Městské 
knihovny v Praze vytvořili seznam knih pro děti a 
mládež. Využili přitom i doporučující materiály dal-
ších českých knihoven (Knihovna města Ostravy, 
Knihovna města Hradce Králové a Centra pro dět-
ské čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně) nebo 
třeba výběr Nejlepší knihy dětem. Samozřejmě cí-
lem bylo, aby čtení bylo nejen kvalitní, ale také zá-
bavné a poučné.
Technickou stránku projektu zajišťovala Moravská 
zemská knihovna a její projekt Knihovny.cz. Grafi-
ku navrhla Eva Kotlandová z MKP. Rozcestník je do-
stupný na adrese: https://ctenidetem.knihovny.cz.

Budeme rády, když budete seznamy sdílet na webo-
vých stránkách vašich knihoven.
Seznamy dětské literatury naleznete na webu  
Knihovny města Hradce Králové v sekci Pro knihov-
níky, v oddíle Projekty: http://projekty.kmhk.cz/ 
http://projekty.kmhk.cz/.
Garantky jednotlivých ročníků věří, že tipy na nové 
knížky zapadnou do mozaiky vašich snah a nápadů, 
jak ulehčit dětem, rodičům a učitelům v domácí 
škole. Používejte je, jakýmkoli způsobem. Dejte vě-
dět, pokud se vám nějaký nápad osvědčí.
Přejeme Vám dobré zdraví, nadhled a inspiraci do 
příštích dnů.

za členky Klubka KDK SKIP 08 Jitka Kyclová
Krajská knihovna v Pardubicích
Zdroj: e-konference Andersen

https://www.kjm.cz/knihovnicinsk
https://www.kjm.cz/knihovnicinsk
Knihovny.cz
https://ctenidetem.knihovny.cz
http://projekty.kmhk.cz
http://projekty.kmhk.cz
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Seznam lze použít i jako inspiraci pro nákup. Podí-
vejte se, zda je máte ve svých fondech. Koupí knihy 
uděláte radost dětem, doplníte svou knihovnu o 
kvalitní literaturu a ještě pomůžete českému knižní-
mu trhu překlenout toto složité období. 
#kupknihu
Budeme rádi, pokud na ně budete odkazovat učite-
le nebo rodiče. Seznam budeme pravidelně aktuali-
zovat a doplňovat o nové publikace.  
#knihovnyprotiviru

Za tým tvůrců Martin Krčál, Knihovny.cz
Zdroj: e-konference Knihovna

Kup knihu, zachráníš nakladatele!

Současná situace přísné karantény má negativní 
důsledky pro drobné podnikatele a nakladatelství 
začínají řešit otázku, zda si budou moci ještě vůbec 
dál dovolit podnikat. V zemi, která je proslulá svou 
vysokou knižní i typografickou tradicí, vysokými čte-
nářskými standardy a kvalitními autory, a kde právě 
rozmanitost knižních nakladatelů sehrála důležitou 
roli na celkové úrovni literární produkce, to není 
dobrá zpráva.
A protože nám tato situace není lhostejná, rozhodli 
jsme se podpořit knižní trh výzvou Kup knihu a za-
chráníš nakladatele. Vyzýváme veřejnost k online 
nákupu knih, ideálně přímo přes e-shopy naklada-
telů. Prodej knih v těchto časech pomůže nejen vy-
davatelům, ale všem těm, kteří se na tvorbě knih 
podílí - autorům, překladatelům, ilustrátorům.
Zároveň se obracíme na širokou veřejnost: podělte 
se s námi o své nové knižní úlovky na sociálních sí-
tích prostřednictvím fotografií nebo videí. Pochlub-
te se, co jste si koupili, a připojte se k naší výzvě 
použitím hashtagu #kupknihu. Přispět můžeme  
každý!

V této souvislosti podporujeme společné prohlá-
šení Evropské rady spisovatelů (EWC | European 
Writers Council)  Authors’ Organisations Joint Sta-
tement on COVID-19 Crisisa, připojujeme se k vý-
zvám a aktivitám Knihexu, Českého rozhlasu Vltava 
V izolaci, festivalu Básně v karanténě, Nedělní chvil-
ka poezie - Korona Poezie, či Asociace spisovatelů 
Kupte si dnes knihu.

Moravská zemská knihovna Brno, SDRUK, SKIP, 
Zdroj: e-konference SKIP

 

 

 

Zapojení SVK do krajského projektu 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně se zapojila 
do krajského projektu Participativní rozpočet. Svůj 
projekt Na zahrádce s knihou v Kladně byl brzy po 
svém zveřejnění podpořen více než 50 hlasy/lajky 
potřebnými pro postup do druhého kola - https://
mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/fH4Mb-
21cZ1Pyvku.
Podmínky pro podání návrhu projektů:

 ● Finanční částka vyčleněná na realizaci pro-
jektů participativního rozpočtu v roce 2020 činí 
50 000 000 Kč.

 ● Maximální výše podpory jednoho projektu je 
400 000 Kč.

Více o celém projektu Participativní rozpočet najde-
te na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/vyzva/.

Zdroj: vedení SVK v Kladně

Knihovny.cz
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/fH4Mb21cZ1Pyvku
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/fH4Mb21cZ1Pyvku
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/fH4Mb21cZ1Pyvku
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/vyzva
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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

Wolf, Maryanne, 1947-##[Reader, come home. 
Česky]
Čtenáři, vrať se : mozek a čtení v digitálním světě 
/ Maryanne Wolfová ; z anglického originálu Rea-
der, come home ... přeložila Romana Hegedüsová. 
-- První vydání. -- Brno : Host, 2020. -- 262 stran
ISBN 978-80-275-0011-6

Panoušková, Markéta
K problematice čtení a psaní odborného textu / 
Markéta Panoušková. -- Vydání: druhé. -- Hradec 
Králové : Gaudeamus, 2019. -- 63 stran
ISBN 978-80-7435-752-7

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

http://www.svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
mailto:liska@svkkl.cz

