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Středočeský Kramerius 2019

Pravidelná každoroční soutěž o nejlepšího nepro-
fesionálního knihovníka Středočeského kraje se 
konala i letos. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší 
knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého  
z pěti regionů přináležejícího krajské nebo pověře-
né knihovně, tedy z Benešovska, Kladenska, Mlado-
boleslavska, Kutnohorska a Příbramska. Kandidáty 
na ocenění navrhuje krajská nebo příslušná pově-
řená knihovna a schvaluje je Rada Středočeského 
kraje.
Slavnostní ocenění se konalo ve středu 2. října 2019 
ve Velké studovně Středočeské vědecké knihovny  
v Kladně za přítomnosti pana Ing. Zdeňka Štefka, 
zastupitele Středočeského kraje a předsedy Výboru 
pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch. 

Oceněné byly paní knihovnice:
 • Ivana Šotkovská a Věra Pilná (referentka OÚ 

ooTehov), Obecní knihovna Tehov (BN),
 • Ing. Martina Hrubešová, Obecní knihovna  

lllllv Úholičkách (KL),
 • Iveta Zikmundová, Obecní knihovna Pátek (KH),
 • Mgr. Eva Hašlarová, Místní knihovna Dalešice 

oo(MB),
 • Mgr. Marie Šprunglová, Školní knihovna pro 

ooděti, mládež i dospělé (Chraštice) (PB). 
Každá oceněná knihovnice obdržela diplom, kyti-
ci, dárkový koš, samolepku s logem soutěže a další 
drobné dárky.
Soutěž má být inspirací a motivací pro neprofesio-
nální knihovny a má je vybídnout k aktivní činnosti  
i ke vzájemné spolupráci.

Krajské knihovnické centrum SVK v Kladně

 

 

www.svkkl.cz
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Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněný-
mi titulem Středočeský Kramerius 2018

Na tomto místě se vracíme k udělení titulu Středo-
český Kramerius za rok 2018.
Paní Dana Schovánková je dobrovolnou knihovnicí 
v Obecní knihovně Bzová, obsluhované regionem 
Příbram. Dne 3. října 2018 byla odměněna za své 
působení v knihovně. Získala titul Středočeský Kra-
merius, který uděluje Středočeský kraj a chce tak 
motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit ty 
nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se oceněné 
knihovnice zeptali:
Paní Schovánková, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius?                                             
Velmi si vážím tohoto ocenění, protože je vidět 
moje práce, kterou jsem knihovně věnovala.
Vaši čtenáři jistě vědí, že jste tento titul získala. Jaká 
byla jejich reakce?                      
Všichni mi gratulovali a dodatečně oceňovali zlep-
šení knihovny. 
Řekněte, v čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste 
nám ji představit, prosím.   
Knihovna je velmi malá - prostorově i velikostí 
fondu (asi 2500 ks). Kromě těchto knih nabízíme  

k zapůjčení ještě knihy z výměnného fondu od pří-
bramské knihovny. Půjčujeme knihy pro dospělé i 
dětské čtenáře. Povedlo se mi vlastní prací vytvořit 
v knihovně dětský koutek. Kartonové krabice jsem 
polepila tapetou, a jsou z nich hezké pořadače.  
Z papírové roury vznikl věšáček na knihy a staré 
regály jsou ozdobené obrázky. Obec mi zakoupila 
malý kobereček, takže vznikl útulný koutek, kde si 
děti mohou posedět a vybírat knihy. Do budoucnos-
ti pak plánuji další, nízkonákladová vylepšení.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? 
V knihovně probíhají výstavky různých prací dětí i 
dospělých. Jedná se o obrázky, výšivky i osobní sbír-
ky. Pořádám čtení pro malé posluchače ve věku 5 
až 8 let. Třikrát jsem pořádala Noc s Andersenem, 
která má velký úspěch. Po každém nocování se 
děti těší už na další rok. Pravidelně nocuje kolem 
12 dětí, pro které je připraven zajímavý program. 
Z prostorových důvodů se tato akce koná v zaseda-
cí místnosti a do knihovny děti chodí plnit úkoly a 
vyzvednout si zasloužený diplom. V loňském roce 
jsem se také zapojila k aktivitě obecnímu úřadu při 
pořádání Mikuláše. Dělala jsem čertovskou babič-
ku, s kterou se děti setkaly v knihovně. Děti si četly, 
malovaly obrázky a povídaly si s čertovskou babič-
kou - protože moji čertíci lítali venku, tak aby mě 
někdo rozveselil. :-)  
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce?
Mohu jenom chválit. Pokud je to možné, vychází mi 
obec vstříc, hlavně paní starostka Václava Flaišma-
nová.



= 3 =

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 6/2019

Tak to Vám přejeme, některé knihovny by Vám moh-
ly závidět. 
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní pro-
fese? 
Od malička mám ráda knihy. Maminka hodně četla 
a ta to měla zase po své mamince. Na babičku mám 
krásnou vzpomínku. Ta, když jí kamna už dohoří-
vala, si na ně sedávala, opřela se o troubu a četla. 
Jednou mě babička hlídala a obě jsme se tak začet-
ly do knihy, až jsme spálily čočku. Původní profesí 
jsem zootechnička, pak jsem pracovala jako úředni-
ce a nyní jsem dělnice. Vždy jsem ráda četla, i můj 
manžel je velký čtenář. Ke čtení jsme přivedli i naši 
dceru, která se pak stala profesionální knihovnicí. 
Vždy jsem měla zájem o práci v knihovně a když se 
uvolnilo místo, ráda jsem tuto práci přijala. 
Takže Vám knihovnictví prorostlo celou rodinou :) 
Řekněte, co Vám působí největší radost? 
Největší radost mi dělá, když rodiče přivedou své 
děti do knihovny a opakovaně knihovnu navštěvu-
jí. Ráda jim pomáhám vybrat knihu, která by se jim 
líbila.
A naopak, co Vás tak trochu trápí (rozumí se  
v knihovně)? 
Škoda, že lidé přestávají číst. Někdy se lidé objeví v 
knihovně, i si knihu půjčí, ale po vrácení už nemají 
zájem. Škoda též, že maminky nepřivedou děti do 
knihovny, aby si samy vybraly.
Jistě se shodneme, že je nepřeberné množství 
opravdu krásných knih, ale přece... Kdybyste si měla 
vybrat jedinou knihu (třeba s sebou na pustý ostrov 
:), která by to byla? A proč?

Moc jsem o této otázce přemýšlela. Mám ráda de-
tektivky a literaturu faktu, ale na pustý ostrov bych 
si asi vzala knihu od Jaroslava Haška Příběhy dobré-
ho vojáka Švejka. Měla bych se aspoň čemu smát.
Tak je výborná volba.
Máte vůbec čas na své další koníčky? Prozradíte 
nám ještě něco ze svého soukromí?  
Času nikdy není dost, ale snažím se. Píši obecní kro-
niku, začala jsem si na sebe šít oblečení, na  podzim 
dělám věnečky a jiné dekorace, občas si namaluji 
obrázek.
Je vidět, že jste žena různorodých zájmů, které Vám 
jistě dělají nemalé potěšení. My Vám přejeme, aby 
Vám všechny koníčky, nejenom knihovna a knihy, 
přinášely radost stále. 

Děkujeme Vám za rozhovor, paní Schovánková.

Foto: z výstav v Obecní knihovně Bzová
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Digitalniknihovna.cz - nominace na cenu 
Křišťálová Lupa 2019

Mám velkou radost, že Vám mohu oznámit nominaci 
digitalniknihovna.cz v anketě Křišťálová Lupa 2019 
v kategorii Nástroje a služby. Digitalniknihovna.cz 
je službou českých knihoven, která umožňuje pro-
hlížet data více než 30-ti českých digitálních kniho-
ven různých institucí postavených nad systémem 
Kramerius. Nominace v této prestižní ceně českého 
internetu je velkým úspěchem nejen těch, kteří se 
digitalizací a jejím vývojem zabývají, ale především 
úspěchem všech knihoven a paměťových instituci, 
protože přináší další důkaz, že i v digitální době do-
kážeme konkurovat komerčním projektům a služby 
knihoven a dalších paměťových institucí jsou pro 
společnost prospěšné a užitečně.
Děkujeme Vám všem a budeme moc rádi, pokud 
budete v anketě pro digitalniknihovna.cz hlasovat 
a budeme taky rádi, pokud budou hlasovat i Vaši 
uživatelé a čtenáři :)
Zde naleznete plakát ke stažení, který můžete šikov-
ně umístit ve Vaší knihovně a zde je odkaz na face-
book MZK.  Hlasování skončilo 30.října 2019.
https://kristalova.lupa.cz/hlasovani

Semínkovna Městské knihovny Kolín

Nově vzniklá Semínkovna funguje od 3. října 2019  
v přízemních prostorách Oddělení pro dospělé 
Městské knihovny Kolín v Husově ulici.
Semínka jsou u nás uložena v pytlíčcích označených 
datem sběru a každý návštěvník (čtenář i nečtenář 
naší knihovny) si může kdykoliv během otevíra-
cí doby dospělého oddělení odnést či přidat zcela 
zdarma nějaký ten semínkový poklad.
Motivem této aktivity je: Sázejte, sklízejte, sdílejte… 
svobodně, ekologicky a ekonomicky! 
Tak, jako se v knihovně půjčují knihy, nabízí nová 
Semínkovna 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.

Zdroj: informační e-mail MěK Kolín

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlašuje dvanáctý ročník projektu na pod-
poru čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka 
pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských 
návyků žáků již od prvního ročníku školní docház-
ky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd 
základních škol veřejná knihovna ve spolupráci 
se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná 
knihovna musí být institucionálním členem SKIP 
ČR. Ve školním roce 2019/2020 je právě tou knihou 
pro prvňáčky kniha spisovatelky Lenky Rožnovské 
a ilustrátorky Andrey Popprové - Katka a klokan ze 
šuplíku.
Knihovnám a školám nabízíme možnost zakoupit 
jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu 
(20 Kč/kus). Tento údaj bude uveden v přihlášce do 
projektu, prosíme o jeho vyplnění - https://www.
skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka-pro
-prvnacka-prihlaska-a-objednavka. Pokud zásilka 
bude fakturována knihovně, tak poštovní činí 0 Kč, 
pokud bude fakturována škole, tak poštovné činí  
90 Kč. 
Veškeré nové informace o průběhu projektu budou 
průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány 
prostřednictvím konference Andersen. Knihovny 
do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do 
elektronické konference Andersen přihlásily a prů-
běžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné.
Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.
Objednávky - https://www.skipcr.cz/akce-a-projek-
ty/formulare/knizka-pro-prvnacka-prihlaska-a-ob-
jednavka. 
Více informací na - https://www.skipcr.cz/akce-a
-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka
-pro-prvnacka/

Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konfernce Knihovna

Společnými silami naši kategorii určitě vyhrajeme :)
Za všechny kolegyně a kolegy Vám děkuji a přeji 
krásný den.

Michal Indrák,  
Moravská zemská knihovna v Brně

Zdroj: e-konference Knihovna

Digitalniknihovna.cz
digitalniknihovna.cz
Digitalniknihovna.cz
digitalniknihovna.cz
30.��jna
https://kristalova.lupa.cz/hlasovani
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt
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Týden knihoven a Interaktivní pohádkové 
muzeum v Příbrami

Zazvoní zvonec a Interaktivní pohádkové muzeum 
je na světě.
Jak to bylo v Knihovně Jana Drdy?
Hráli jsme loutkové divadlo, vyráběli vymazlené 
pohádkové knížky, zkoušeli jsme, jak se pozná  po-
hádka po čichu, hráli jsme karty, skládali puzzle, 
pohádkové předměty jsme dávali tam, kam patří, 
vymýšleli jsme pohádkové vtipy a nasávali jsme in-
formace o pohádce jako literárním žánru.
Úplně nejoblíbenější, zvláště u chlapců, byl stole-
ček "U Popelky".  Čočka do jedné misky, hrách do 
druhé. Četli jsme tak veselé pohádky, že se bavili 
všichni.
Jednoduché k neuvěření. Podívejte se. https://1url.
cz/lMcJD

Katka Nolčová, 
Knihovna Jana Drdy Příbram

Poznámka: Paní Nolčová příspěvek i fotografie poslala, 
protože prý sama měla z této akce velkou radost. My si 
říkáme, že opravdu není nad to, když se při akci baví děti 
a spolu s mini i knihovnice :)

Fotografie: Knihovna Jana Drdy Příbram 

https://1url.cz/lMcJD
https://1url.cz/lMcJD
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Noc s Andersenem 2020

Vážení a milí knihovníci i knihovnice, učitelé i učitel-
ky, vedoucí, vychovatelé i vychovatelky, milé děti, 
pionýři, pionýrky, skauti i skautky, hasiči, požárníci, 
maminky, senioři, ... zkrátka všichni přátelé Noci s 
Andersenem!
Určitě už víte, že v roce 2020  budeme nocovat  
s pohádkou už podvacáté, a protože známe i po-
čty účastníků v jednotlivých ročnících, vězte, že le-
tos v některém spacím místě přivítáme miliontého 
účastníka-účastnici Noci s Andersenem! Registrace 
pročteme, spočteme a místo, kam dorazí miliontý 
spáč, spravedlivě určíme :-) 
Registrační formulář najdete na stejné adre-
se: http://nocsandersenem.cz/registrace.htm.  
Připomínáme, že pro každý ročník Noci je třeba se 
zaregistrovat znovu, mění se adresy, maily, lidé... 
Moc prosíme, pozorně při registraci vypisujte Vaši 
mailovou i poštovní adresu, to proto, aby i letos 
Vám mohl dojít balíček s pamětními pohlednicemi.
Mnozí/mnohé už se dotazujete na téma naší jubi-
lejní Noci...  přímo se nabízí 200. výročí narození 
Boženy Němcové, samozřejmě půlkulatiny H.Ch.
Andersena, nabízí se i výročí J. Á. Komenského, ale 
také 20. výročí českého překladu a vydání Harryho 
Pottera. 
Ale! Jak vždycky píšeme, nic není striktně dáno, po-
kud budete mít jiné, pro Vás nosnější téma, je to jen 
a jen na Vás, nejdůležitější je, abychom si to všichni
užili :-)
A protože k nám do počítače dorazila celá řada 
vlídných poselstev od různých osobností, do každé 
zprávičky, která k Vám od nás odletí, některé posel-
stvo vložíme a průběžně je také budeme vkládat na 
web :-)  
Díky Noci s Andersenem o sobě víme, známe se a 
máme se, a my už se na to jubilejní dvacáté společ-
né nocování moc a moc těšíme!
Naše akce k podpoře čtení inspirovala i další or-
ganizátory, za všechny jmenujme např. muzejní 
noc,  noc divadel, noc kostelů, noc vědců, ... Zde 
všude připravují báječné programy, ale jen při Noci 
s Andersenem mohou děti opravdu přenocovat 
(mnohdy i v provizorních podmínkách). To přináší 
organizátorům nemalé úsilí, které podporují svým  
elánem, nadšením, odvahou a kreativitou, za což 
upřímně děkujeme. 

 

Dvacátý ročník našeho nocování s pohádkami bude 
jistě i vaším přičiněním jedinečný, vždyť máme spo-
lečný cíl: rozvíjet zájem o čtení a lásku ke knihám 
předávat těm nejmenším.

Z uherskohradišťské knihovny Váš Andersenovský 
tým - tedy Hanka, Broňka a Mirka

Zdroj: e-konference Andersen

Sametová očima kladenských fotografů

Nenechte si ujít výstavu osmi známých kladenských 
fotografů a jejich zdokumentovaných zážitků listo-
padových událostí roku 1989.

 • Alois Garamszegi
 • Jiří Hanke
 • Jiří Hokův
 • Miroslav Kára 
 • Karel Kestner
 • Karel Pazderka
 • Luděk Švorc
 • Jaroslav Vyšín

Kladenští fotografové zachycovali atmosféru a dění 
na Kladně hned od prvních dnů po událostech  
17. listopadu 1989 v Praze. Na výstavě sedmi auto-
rů se tak vrátíme do listopadu a prosince roku 1989 
a připomeneme si, jaké to v Kladně bylo. Setkávání 
před divadlem, živý řetěz městem, generální stávka, 
či návštěva Václava Havla.
S většinou těchto fotografií se setkáte i v připravo-
vané knize vydavatelství Halda „Kladenská sameto-
vá“ která bude pokřtěna v naší knihovně 13. listo-
padu v 18:00.
Přijďte si oživit v paměti tyto dny.
Výstava se koná v Malé galerii Středočeské vědecké 
knihovny v Kladně až do 26. listopadu 2019.

Zdroj: https://www.svkkl.cz/akce/381

 

http://nocsandersenem.cz/registrace.htm
H.Ch.Andersena
H.Ch.Andersena
https://www.svkkl.cz/akce/381
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Nové populární komiksy

Zkraje října potěšilo pražské nakladatelství Comics 
Centrum své příznivce hned třemi komiksy. Dva  
z nich se věnují postavám z Hellboyova světa. První 
Úřadu paranormálního výzkumu a obrany (Ú.P.V.O.) 
a druhý jednomu z jeho členů, Abeu Sapienovi. Tře-
tí představuje další pokračování hororové řady Po-
chmurný kraj.
Pro podrobnosti o těchto novinkách prosím klikně-
te na odkazy:
Ú.P.V.O. 9: 1946 - http://www.comicscentrum.cz/
distribuce/upvo_9/upvo_9.html
Abe Sapien 1: Dýka z Lipu - http://www.comicscen-
trum.cz/distribuce/abe_1/abe_1.html
Pochmurný kraj 4: Rodokmen - http://www.comics-
centrum.cz/distribuce/kraj4/kraj4.html
Knihy vycházejí v klasickém prodejním režimu, tzn. 
je možné si je objednat i do komise.

Jitka Fialová, PR & Distribuce
Zdroj: e-konference Andersen

Publikace ke 20. výročí Noci s Andersenem

Někteří z Vás projevili zájem o koupi publikace, kte-
rou vydala naše knihovna k 20. výročí Noci s An-
dersenem u nás v Uherském Hradišti, kde proběhla 
úplně první Noc, proto jsme my oslavovali už letos. 
Pro zájemce o koupi přikládáme proklik: https://
www.knihovnabbb.cz/publikacni-cinnost.
Paní Zlata Houšková napsala nedávno do konferen-
ce Andersen: „Nevím, jestli jste měli možnost zare-
gistrovat novou publikaci, kterou vydala Knihovna 
B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti. Je to knížka 
Noc s Andersenem. 20 let. Shrnuje rok po roce ne-
jen statistické údaje Noci s Andersenem od prvního 
ročníku, kdy tato proběhla v Knihovně BBB, ale také 
speciality a zajímavosti každého ročníku, zahraniční 
účastníky, přináší ukázky pamětních fotografií a ce-
lou řadu vyjádření významných osobností (přede-
vším spisovatelů dětské  literatury) o Noci. 
Vzhledem k vydavateli se samozřejmě věnuje kon-
krétním aktivitám v Knihovně BBB, i to je velmi in-
spirativní, neboť hradišťská knihovna připravuje  
Noc skutečně velkoryse, kreativně, zkrátka báječně. 
Knížka má ideální proporce - vyzkoušela jsem ji na 
ne-knihovnících - přečetli si ji celou, se zájmem a 
potěšením... 
Píši Vám o ní, protože si myslím, že by neměla chy-
bět v žádné knihovně (a snad je ji možno v Knihovně 
BBB získat, doufám) a že je kromě hodnoty doku-
mentární i inspirací k tomu, jak je možné uměřeně 
a přece obsažně dávat veřejnosti vědět o naší čin-
nosti."
A první zdravice: Noc s Andersenem není jen pro-
pagací dánského spisovatele, je propagací českého 
čtenáře!
Zdá se neskutečné, že Noc s Andersenem je dvace-
tiletá! Ale co se divím, sama přes dvacet let jezdím 
na besedy se čtenáři. Noční čtení v knihovnách a 
školách během noci, která už názvem vybízí k se-
tkání s velkým pohádkářem, patří k těm, na která se 
nezapomíná. Vědomí, že ve stejnou chvíli společně 
čtou a vyprávějí si o knihách tisíce lidí po celé re-
publice, a dokonce i na mnoha místech v zahraničí, 
přináší nádherný pocit sounáležitosti s obrovskou 
rodinou čtenářů. Číst pro mě znamená prožívat 
stovky, tisíce životů. Každou přečtenou knihou jsme 
o zkušenost, pocit či zážitek bohatší. A během Noci 
s Andersenem jsme si pomocí příběhů ještě všichni 
o trochu blíž.

Myslím, že když v roce 2000 nocovali čtenáři  
v knihovně v Uherském Hradišti poprvé, nikdo ne-
tušil, jak fenomenální událost se z akce stane. Strh-
la se opravdová lavina, která dnes zasahuje i do 
dalších zemí. To, co se jednotlivým českým spisova-
telům daří jen pomalu a s obtížemi, totiž aby před-
stavili české čtenářství světu, to se dvěma knihovni-
cím povedlo s naprostou grácií. V roce 2013 Hanka 
Hanáčková a Mirka Čápová obdržely v Dánsku Cenu 
za propagaci a šíření znalostí o Hansi Christianu 
Andersenovi. Já to vnímám i jako propagaci čes-
ké kultury, českých knih, jejich autorů, ilustrátorů, 
učitelů, ale hlavně knihovnic a knihovníků, kteří s 
obrovským nasazením, mnohdy ve volném čase a 
někdy i navzdory názorům, že knihovník má půjčo-
vat knihy a nic víc, přinášejí knihy čtenářům blíž. Tak 
blízko, že nelze neotevřít, nezalistovat a nezačíst se.
Přeji Noci s Andersenem, aby hvězd na obloze při-
bývalo při pohledu ze severní i jižní polokoule. Ať 
už se čtenářský vesmír jakkoliv promění, ať si kaž-
dý najde planetu, na které nechá žít svého Malého 
prince.

Ivona Březinová
Zdroj: e-konference Andersen

http://www.comicscentrum.cz/distribuce/upvo_9/upvo_9.html
http://www.comicscentrum.cz/distribuce/upvo_9/upvo_9.html
http://www.comicscentrum.cz/distribuce/abe_1/abe_1.html
http://www.comicscentrum.cz/distribuce/abe_1/abe_1.html
http://www.comicscentrum.cz/distribuce/kraj4/kraj4.html
http://www.comicscentrum.cz/distribuce/kraj4/kraj4.html
https://www.knihovnabbb.cz/publikacni
https://www.knihovnabbb.cz/publikacni
B.B.Buchlovana
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Vítěz krajského kola Vesnice roku Libovice 
a její knihovna

Velmi milým překvapením je proměna knihovny  
v Libovici. Provoz obecní knihovny byl obnoven  
v 90. letech 20. století, ještě ve starém obecním 
úřadě. Ale prostory byly nevyhovující, knihovní 
fond zastaralý a čtenářů málo. 
Do nových útulných prostor v nové budově obecní-
ho úřadu na návsi se  knihovna stěhovala v listopa-
du 2017. Finální podobu získala letos v létě. Aktu-
alizovaný fond je přehledně uspořádán a označen. 
Výměnný fond ze Středočeské vědecké knihovny  
v Kladně je umístěn zvlášť. 
Nalezeme zde také příjemné místo k posezení. No-
vinkou je hlavolamový koutek. 
Od podzimu probíhá pravidelné společné čtení.
Do knihovny chodí zejména děti, dospělých je 
méně, ale čtenářská základna se pomalu rozrůstá. 
Knihovna se zapojuje do akcí, které v hojné míře 
pořádá obec. V knihovně má též „sídlo“ libovická  
semínkovna – pěstitelé a zahrádkáři zde mají „ban-
ku“ usušených a popsaných semínek ze svých za-
hrádek, určených k výměně.
Na proměně a rozkvětu knihovny se podílely jak obě 
paní knihovnice, tak zaměstnanci obecního úřadu. 

Vladimíra Dörflerová, metodička regionu Kladno,
Krajské knihovnické cenrtum SVK v Kladně

 

Výstava 3D fotografií Václava Codla

Ve dnech od 23. 10. do 27. 11. 2019 se koná výstava 
3D fotografií.
Poprvé v Kolíně: Kolín, Prahu, Český Krumlov, Řím 
a další města a místa Vám na svých prostorových 
fotografiích představí Václav Codl.
Přijďte zažít pocit prostoru i tam, kde byste jej ne-
čekali! 3D brýle pro prostorové vidění vystavených 
snímků jsou na výstavě k dispozici.
Vernisáž se konala 23. října ve společenském sále 
kolínské knihovny. Zde budou fotografie k vidění  
v otevírací době čítárny až do 27. listopadu 2019. 

Zdroj: www.knihovnako lin.cz/citarna

42 hvězd mezi nebem a zemí

Zveme vás na výstavu mapující tvorbu židovských 
autorů ve Středočeském kraji. 
Od 28. 11. 2019 do 28. 1. 2020 v Malé galerii a 
půjčovně (1. patro) Středočeské vědecké knihovny  
v Kladně.
Výstava představí 42 židovských autorů, kteří se na-
rodili, či část svého života prožili ve Středočeském 
kraji a jednotlivá místa v kraji. 
Hostem vernisáže bude spisovatelka Irena Dousko-
vá, která přečte ukázky z některé ze svých knih.
Vernisáž proběhne 27. 11. 2019 v 18 hodin.

Zdroj: https://www.svkkl.cz/akce/380

www.knihovnako�lin.cz/citarna
https://www.svkkl.cz/akce/380
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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

 

Výběr z novinek Knihovny knihovnické  
literatury NK ČR

Musil, Josef, 1939-
Komunikace v informační společnosti / Josef Musil. 
-- Vydání 1. -- Praha : Univerzita Jana Amose Ko-
menského, 2007. -- 144 stran : grafy, tabulky
ISBN 978-80-86723-39-6

Telec, Ivo, 1959-
Autorský zákon : komentář / Ivo Telec, Pavel Tůma. 
-- 2., upravené vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. 
-- xix, 1295 stran. -- (Velké komentáře)
ISBN 978-80-7400-748-4

 

 

Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti  
v evropském kontextu : (prezentace školství a vzdě-
lanosti) / editoři Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, 
Slawomir Sztobryn. -- Vydání první. -- Praha : Uni-
verzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 
2013. -- 475 stran : ilustrace, portréty, faksimile
ISBN 978-80-246-2286-6

 

Serres, Michel, 1930-2019##[Petite Poucette. Čes-
ky]
Palečka : esej o digitální revoluci / Michel Serres ;  
z francouzského originálu Petite Poucette ... přelo-
žila Michaela Otterová. -- První české vydání. -- Pra-
ha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 
2019. -- 51 stran : portréty. -- (Studia nových médií)
ISBN 978-80-246-4295-6

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

