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Rozhovor s knihovnicemi oceněnými  
titulem Středočeský Kramerius 2018

Paní MgA. Zuzana Brychtová Horecká a paní Mgr. 
Barbora Černohorská jsou dobrovolnými knihov-
nicemi v Knihovně J. M. Hovorky ve Statenicích, 
obsluhovaný region Kladno. Dne 3. října 2018 byly 
odměněny za své působení v knihovně. Získaly titul 
Středočeský Kramerius, který uděluje Středočeský 
kraj a chce tak motivovat neprofesionální knihovní-
ky a ocenit ty nejúspěšnější z nich. Také proto jsme 
se oceněných knihovnic zeptali:
Paní kolegyně, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius? 
Návrh na ocenění nám udělal velkou radost. Získání 
Středočeského Krameria nás utvrzuje v tom, že jsme 
proměnu knihovny vzaly za správný konec. Obě dvě 
jsme při předávání nasávaly příjemnou atmosfé-
ru kladenské knihovny a vnímaly jsme podporu a 
uznání, kterého se nám dostávalo. Diplomy jsme si 
hrdě pověsily do knihovny a pyšníme se. Vždyť jsme 
získaly pro Statenice knihovnického Oskara! I díky 

ocenění se nám dostává uznání od občanů i vedení 
obce. Je možné, že do knihovny zavítá více lidí.
Vaši čtenáři jistě vědí, že jste tento titul získaly? Jaká 
byla jejich reakce?   
Po slavnostním udílení nám přišli do knihovny bla-
hopřát naši kamarádi, čtenáři, paní starostka a do-
staly jsme řadu milých dopisů. Cítily jsme se dobře 
a měly jsme radost, že je za námi vidět kus práce. 
Proběhla i malá oslava v knihovně s dortem z místní 
Kavárničky.
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji 
představit, prosím.  
V naší knihovně to voní. Připomíná spíše obývák 
než tradiční knihovnu. V jednom rohu září poho-
dlná červená křesla, v druhém je koberec pro děti 
a nežijeme zde v tichu. Někdy je to u nás jako ve 
včelím úlu. Typické odpoledne v Obýváku vesnice: 
zatímco půjčujeme knihy a urputně se snažíme zka-
talogizovat alespoň jednu z nich, děti v dětském 
klubu u stolu tvoří, někdo jim k tomu čte, na chod-
bě se vedou politické řeči, kdosi přišel zjistit po-
drobnosti ohledně večerní chystané besedy a další 
si přišel jen tak popovídat. Některá mimina usínají 
na koberci mezi hračkami. A zrovna přivezli výměn-
ný fond z Kladna. Máme otevřeno jenom jeden den 
v týdnu, tak se musí stihnout vše najednou.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? 
Nemáme školku ani školu, tak je knihovna přiro-
zeným místem společného setkávání dětí i dospě-
lých. Místní lidé se podílejí na vytváření programu 
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knihovny a pak sem také rádi chodí. Máme desítky 
spolupracujících a podporovatelů, kteří jsou uvede-
ni jmenovitě na našich stránkách. Každý měsíc pro-
běhne v knihovně několik akcí. V roce 2018 jsme 
uspořádaly v knihovně 60 akcí pro veřejnost. Děti 
do knihovny pravidelně dochází na dětský klub. 
Funguje také filmový klub. Pořádáme besedy na ak-
tuální témata, o kterých se v obci mluví. Využíváme 
MVS, takže náš fond je tím pádem obrovský a doká-
žeme uspokojit i náročné čtenáře a čtenářky. Fond 
pravidelně revidujeme a doplňujeme. Díky paní Zu-
zaně Kantové jsme dostaly možnost začít používat 
knihovnický systém KOHA, máme tedy on-line ka-
talog a uživatelé si mohou sami prodlužovat nebo 
rezervovat knihy.  
Soustavně naše akce propagujeme na webových 
stránkách, facebooku, v obecních vývěskách a po-
síláme každý měsíc speciální mail s chystaným pro-
gramem. Zuzana je grafička, vytvořila pro knihovnu 
logo a vizuální styl, takže jsou naše akce snadno roz-
poznatelné od jiných.
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? 
Se zastupitelstvem od začátku spolupracujeme bez 
problémů.  Představily jsme paní starostce naší vizi 
nové komunitní knihovny a dostaly jsme od ní pl-
nou důvěru a prostor. Zastupitele pravidelně zveme 
na všechny akce. Koncem roku vždy chystáme roz-
počet na rok následující a zpracováváme něco jako 
„výroční zprávu“ za rok uplynulý. Vycházíme též ze 
„Standardu pro dobrou knihovnu“, který nám slouží 
jako podklad při tvorbě rozpočtu a pro argumentaci 
a odůvodnění žádaných finančních prostředků pro 
knihovnu. 
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostaly  
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní pro-
fese? 

Zuzana: Knížky miluji od dětství, moje maminka ně-
jakou dobu vedla knihovnu v malé vesničce, odkud 
pocházím. Musela toho ale pak nechat, nebylo tam 
ani okno ani topení, takže se to asi nedalo dlouho 
vydržet, ale já jsem tam, do toho zatuchlého kamr-
líčku plného knížek, chodila hrozně ráda. Byla jsem 
asi nejpilnější čtenářkou. A když se pak po letech 
knihovna rušila a knížky rozprodávaly, mnoho z nich 
se opět dostalo do mých polic.
Původním povoláním jsem grafická designérka. Ke 
knihovně mne vlastně přivedly mé děti. Když jsme 
se před 3 lety přistěhovali do Statenic, přišla jsem 
s dcerou poprvé do naší knihovny na čtení pohá-
dek. Byly jsme tam samy. Paní knihovnice se tehdy 
zmínila, že by ráda předala žezlo a mně to začalo 
vrtat hlavou. Byla jsem tehdy (a vlastně ještě jsem) 
na mateřské dovolené a při procházkách se synkem 
v kočárku jsem začala o možnosti převzít knihovnu 
přemýšlet čím dál více (Inspirací k tomu mi byl člá-
nek v Respektu o mladé knihovnici budující komu-
nitní knihovnu v jiné vesnici.).
Klíčové ale bylo, že jsem se o svých myšlenkách 
zmínila Báře Černohorské. Ta sama knihovnictví 
studovala, je z knihovnické rodiny a navíc pracuje 
v neziskové organizaci. Má tedy na rozdíl ode mě 
páru o věcech jako je fundraising, dotace a granty. 
Bára se pro myšlenku nadchla a díky ní se věci daly 
rychle do pohybu. Začaly jsme psát žádost o grant 
od Nadace Via, naklonily jsme si paní starostku, 
získaly jsme množství dobrovolníků a dobrovolnic, 
kteří nám v našich záměrech začali pomáhat, jedno 
navazovalo na druhé a do půl roku jsme otevíraly 
novou komunitní knihovnu ve Statenicích – „Obý-
vák vesnice“.
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Barbora: Jak už Zuzka zmínila, jsem z knihovnické 
rodiny. Moje maminka pracovala před lety v Praze  
v Městské knihovně. Doteď si z dětství pamatuji 
specifickou vůni knihovny a bušení razítek do papí-
rových legitimací a knižních lístků. Babička, Dagmar 
Mertová, která vedla knihovnu v Ostrově nad Ohří 
a později působila na Univerzitě Karlově na kate-
dře knihovnictví, mi ukázala v dětství, jak si mám 
seřadit knihovnu. Zalíbilo se mi to. Vytvořila jsem 
si kartotéku a vedla záznamy o výpůjčkách. Tehdy 
mě ale nenapadlo, že budu někdy sama v knihov-
ně pracovat. Když mi Zuzka prozradila, že uvažuje 
o knihovničení u nás doma ve Statenicích, bylo mi 
jasné, že u toho chci být. Měla jsem tehdy dvou-
letého syna, Zuzka ještě o rok mladšího, tak jsme 
v čase, kdy kluci spali (a starší děti byly ve škole) 
nebo po večerech, dávaly dohromady plán. Zuzka 
přinesla svůj grafický um, fantazii, nápady, já při-
dala knihovnický základ a zkušenosti z fundraisingu 
a práce v neziskovce. Dohromady se nám zrodila 
naše milovaná knihovna.
Co Vám působí největší radost? 
Že se to povedlo. To, co jsme stanovily na začátku 
jako cíle projektu, na který jsme žádaly grant od 
Nadace Via, se beze zbytku naplnilo. Skutečně se 
každý může přesvědčit, že tu nyní žije komunitní 
knihovna. My dvě jsme tu jako jakési žasnoucí ko-
ordinátorky pozitivních sil, které mocně působí, vše 
je nějak dobře načasováno, vzájemně se doplňuje, 
věci plynou v souladu a daří se. Nezapomínejme, 
že vedeme knihovnu pouhý rok a půl (a ještě půl, 
když počítáme přípravné práce předtím, než jsme 
ji převzaly). Tahle počáteční rychlá a báječná jízda 
asi nebude trvat věčně a brzy se možná překlopí do 
něčeho jiného – pozvolnějšího, uvidíme. Doufáme, 

že ten naplňující vztah ke knihovně, bdělost a citli-
vost k tomu, co je pro ni a naši obec důležité, nás 
hned tak neopustí. Velkou radostí je práce v naší 
dvojici. Na každou středu se opravdu těšíme, baví 
nás to spolu.  
Zuzana: Mně působí radost i to, že ač to zpočátku 
bylo někdy těžké skloubit, knihovna je teď už sou-
část rodiny. Manžel je hrdý na to, co děláme, děti 
tam rády chodí. 
Bára: Každou středu se těším na naše čtenáře a 
čtenářky, až si přijdou vybrat knihu. Často žáda-
jí o pomoc s výběrem, což mě opravdu baví a pak 
čekám, jestli jsem se trefila. Také mi připadá nád-
herné, kolik místních lidí nám přichází nezištně po-
máhat. Děti se často chlubí tím, že máma je knihov-
nice. Díky babičkám a manželovi můžu celou středu  
v knihovně strávit v klidu a vím, že o děti je perfekt-
ně postaráno i s večeří. Děkuji! :-)
A naopak co Vás tak trochu trápí (rozumí se  
v knihovně)?  
Nedostatek času, finance, malé prostory. Na akce 
do knihovny chodí čím dál více lidí a prostory pras-
kají ve švech. Vedení veřejných besed je pro nás stá-
le velkou výzvou. Ještě chceme vylepšit propagaci 
knihovny tak, aby se zprávy o dění v ní donesly do 
všech domovů ve vesnici. 
Zuzana: Trápí mě, že mám hlavu v oblacích a při od-
chodu z knihovny občas zapomínám zavírat okna a 
zamykat dveře. Pak chodím na kobereček na úřad :) 
Bára: Ráda bych začala v knihovně připravovat tak 
dobré kafíčko, jako umí Zuzka, která ho připravuje 
pro mě mnohem častěji než já pro ni. Pravda, má 
židli blíž ke kuchyňce, ale stejně mě to trápí :-)
Kdybyste si měly vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? 
Zuzka: Knížka na pustý ostrov? Asi průvodce? Dnes-
ka u nás byla ředitelka nakladatelství Marco Polo 
a přinesla nám několik krásných atlasů a katalog 
průvodců a map, ať si prý vybereme, že nám je do 
knihovny daruje (je ze Statenic), tak bych toho vy-
užila ;-)
Bára: Jediná kniha? Pustý ostrov? Jsem bezradná…
Nechávala bych si asi doručovat v lahvi časopis Re-
spekt, abych zůstávala ve styku s civilizací a mohla 
se radovat, že jsem mimo. 
Děkujeme vám oběma za příjemně neformální roz-

hovor a přejeme vám i knihovně, aby vždy  
a vše vycházelo podle vašich přestav.
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Článek o vzniku prvního knihovního zákona

Seriál časopisu Místní kultura, který se po celý loň-
ský rok zabýval unikátností českých knihoven - od 
historie až po současnost - se uzavírá. Poslední část 
je věnována mimo jiné okolnostem, které před-
cházely vzniku Masarykova tzv. osvětového záko-
na o zakládání obecních knihoven z roku 1919, a 
také proměně Masarykova lidovýchovného ústavu 
v dnešní Národně informační centrum pro kulturu 
(NIPOS)...
Více na http://www.mistnikultura.cz/fenomen-ces-
kych-knihoven-v-osmickovem-roce-knihovna-ni-
pos-1.

Roman Giebisch, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Rekvalifikační kurzy pořádané NK ČR

Národní knihovna ČR pořádá pro zájemce i v roce 
2019 rekvalifikační kurzy. Kurzy vychází z Národní 
soustavy kvalifikací a jsou nově akreditovány pro 
následující typové pozice:

 • Knihovník akvizitér - 120 vyuč. hodin;  
.....55 prezenčně a 65 distančně;

 • Knihovník katalogizátor - 120 vyuč. hodin;  
.....50 prezenčně a 70 distančně;

 • Knihovník pracovník správy fondů - 80 vyuč. 
.... hodin; 44 prezenčně a 36 distančně;

 • Knihovník v přímých službách - 120 vyuč. hodin; 
.... 65 prezenčně a 55 distančně;

 • Referenční knihovník - 160 vyuč. hodin;  
.....90 prezenčně a 70 distančně.
Výuka bude probíhat jak prezenčně v učebnách Kle-
mentina, tak distančně formou e-learningu. Kurzy 
budou zahájeny na přelom března a dubna 2019. 
Přednášky a cvičení poběží jednou týdně (ve stře-
du od 9:30 do 13:30 hod.) až do letních prázdnin,  
v červenci a srpnu budou posluchači studovat a pl-
nit úkoly v Moodlu, po prázdninách navážeme pro-
cvičovacími a opakovacími lekcemi. V říjnu a listo-
padu by pak následovaly zkoušky. 
Specializace pro jednotlivé typové pozice se budou 
otevírat na základě naplnění minimálního počtu zá-
jemců.
Díky podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci pro-
gramu VISK 2 je pro rok 2019 cena kurzu 1000 Kč.
Formulář přihlášky a další informace najdete na 
webových stránkách: https://ipk.nkp.cz/akce/03_
OV_Akce/04_OVrekv.htm.
V případě zájmu zašlete podepsanou přihlášku 
emailem (katerina.nekolova@nkp.cz) nebo poštou 
(K. Nekolová, OV KI, Národní knihovna ČR, Klemen-
tinum 190, 110 00 Praha 1) nejpozději do 21. ledna 
2019. 
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte zavo-
lat nebo napsat. 

Kateřina Nekolová, NK CŘ
Zdroj: e-konference Knihovna

Poznámka: Podle informace ze dne 14.1.2019 je 
kapacita rekvalifikačních kurzů pro letošní rok již  
naplněna.

Novinky související s portálem Knihovny.cz

Aktuální novinky, které souvisí s portálem Knihovny.
cz najdete v novém newsletteru na https://www.
knihovny.cz/Portal/Page/newsletter.
Informovala o tom PhDr. Iva Zadražilová, koordiná-
torka portálu Knihovny.cz, v e-konferenci Knihovna.
Vybíráme tyto body:
1. Provoz Jednotné informační brány byl k 31. 12. 
2018 ukončen. Většinu jejích služeb a funkcí převzal 
od 1.1. 2019 portál Knihovny.cz, dostupný na adre-
se https://www.knihovny.cz. Kvalifikační práce mů-
žeme nyní hledat na portále Theses.cz.
2. V roce 2018 začalo nejmasivnější zapojování no-
vých knihoven do portálu. Byly podepsány smlouvy 
s 19 novými knihovnami. Jedná se vesměs o měst-
ské knihovny. Seznam aktuálně zapojených kniho-
ven - https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapo-
jene-knihovny-a-zdroje.
3. Na portále kurzy.knihovna.cz - https://kurzy.
knihovna.cz/ byl na jaře roku 2018 spuštěný e-le-
arningový kurz, který v pěti základních modulech 
nabízí přehlednou nápovědu pro práci s portálem 
Knihovny.cz. Tento kurz je dostupný všem, není po-
třeba se nikde registrovat, stačí se jen přihlásit jako 
host. Součástí kurzu je i řada krátkých návodných 
videí.

Zdroj: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/news-
letter
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Příručka k ochraně osobních údajů

Příručka Ochrana osobních údajů v knihovnách (au-
toři: T. Danielisová, M. Denár, P. Kovářová) je nyní 
také ke stažení ve formátu PDF, najdete ji na htt-
ps://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-o-
sobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-prirucka
-pro-knihovny.
Na stránce https://kurzy.knihovna.cz/ přibyl nový 
e-learningový kurz na téma ochrany osobních úda-
jů v knihovnách: GDPR pro knihovníky https://kur-
zy.knihovna.cz/login/index.php.
Vše bylo vytvořeno díky podpoře Ministerstva kul-
tury ČR z programu VISK 1.

Vít Richter, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Webové stránky malých knihoven

Na závěr roku se nám podařilo vydat brožuru věno-
vanou webovým stránkám knihoven do 3 000 oby-
vatel. Příručka se zaměřuje na obsah knihovnických 
webů, navazuje na celostátní standardy a využívá 
poznatky získané průzkumem v knihovnách Králo-
véhradeckého kraje. Byla sestavena s cílem přiblížit 
problematiku webů knihovníkům v malých obcích.  
V elektronické verzi se s publikací můžete sezná-
mit na webu Národní knihovny - Informace pro 
knihovny, kde byla z iniciativy Knihovnického in-
stitutu zveřejněna - https://ipk.nkp.cz/statistika
-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-do-
kumenty/03_informacni_materialy.htm#webknih. 
V tištěné podobě je publikace v distribuci společně 
s číslem 4/2018 zpravodaje U nás.

Eva Semrádová,
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Zdroj: https://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prirucka-gdpr

Zdroj: https://ipk.nkp.cz/docs/webove
-stranky-knihoven
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https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/03_informacni_materialy.htm
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/03_informacni_materialy.htm
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/03_informacni_materialy.htm
https://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prirucka
https://ipk.nkp.cz/docs/webove
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Zásmucká knihovna v novém

Městskou knihovnu v Zásmukách (1.933 obyv.) na-
jdeme v klidové zóně téměř v centru městečka. Síd-
lí v budově spolu s ordinacemi lékařů a pečovatel-
skou službou. Nedaleko je mateřská i základní škola.
Na konci roku 2016 byla v knihovně vyměněna 
všechna okna a vchodové dveře, rekonstrukci za-
končila výmalba a výměna všech podlahových 
krytin (zátěžové koberce v dětském a dospělém 
oddělení a linoleum v půjčovně). Všechny práce fi-
nancovalo Město Zásmuky ze svého rozpočtu.

V roce 2018 pokračovalo „zútulňování“ knihovny 
zakoupením 28 nových regálů vyrobených na míru 
a sedacího nábytku do dětského oddělení. Tento 
projekt byl realizován s finančním přispěním Stře-
dočeského kraje. Město obdrželo od Středočeské-
ho kraje dotaci 60.000 Kč, zbytek výdajů doplatilo 
ze svého rozpočtu. 
Zásmucká knihovna teď nabízí kvalitnější a po-
hodlnější zázemí všem svým klientům – nejenom 
čtenářům. Poskytuje základní reprografické služby 
(kopírování, skenování, laminování, kroužkovou 

vazbu), několikrát do roka se otevírá Dílnička pro ši-
kovné ručičky. Každý rok se připravuje nová výstava  
v chodbách knihovny – v loňském roce si mohli ná-
vštěvníci knihovny prohlédnout mimo jiné i dosud 
nezveřejněné fotografie v rámci výstavy Osudové 
osmičkové roky v Zásmukách. Knihovna pořádá tra-
diční pravidelné cykly programů pro dvě mateřské 
a základní školy, loni se zde scházeli žáci dvou čte-
nářských kroužků z místní základní školy. A méně 
obvyklé akce? Humanitární sbírky, jarní a podzimní 
přátelské burzy dětského oblečení, komentované 
vycházky městem. 
I do budoucna je ještě co zlepšovat, např. vyměnit 
zbytek regálů, instalovat nové topení. Knihovna 
chce být i do budoucna centrem kulturního dění na 
malém městě, partnerem Města i dalších zásmuc-
kých organizací a spolků při pořádání větších akcí, 
ale hlavně příjemným místem pro naše čtenáře a 
ostatní klienty.

Anna Nouzáková, MěK Zásmuky
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Představujeme obecní knihovny kraje

Místní knihovna Lužec nad Vltavou 
Adresa: 1. máje 176, 276 06 Lužec nad Vltavou, 
Webová stranka: http://www.luzec.cz/, 
Knihovnice: paní Zdeňka Peroutková

 • počet obyvatel: 1395
 • počet čtenářů: 61
 • počet návštěvníků za rok: 515
 • počet knihovních jednotek: 2602
 • hodiny pro veřejnost za týden: 6
 • pověřená knihovna: Knihovna města Mladá ......  

.....Boleslav

Místní knihovna je umístěna v domě služeb ve stře-
du obce. Pro čtenáře je otevřena dva dny v týdnu. 
Pro knížky sem docházejí a k posezení s nimi se pra-
videlně scházejí seniorky z obce. 
Knihovna pořádá setkání dětí s knihou. Navštěvují 
ji děti ze ZŠ, z jednotlivých tříd a ze školní družiny. 
Také děti z místní mateřské školy a z mateřské školy 
ze sousední vesnice Vraňany sem chodí. 

Děti se seznamují s uspořádáním knihovny, s tím, 
jak se knihy půjčují, jak s knihou správně zacházet 
apod. Součástí a náplní jejich návštěvy je obrázkové 
čtení, vymýšlení příběhů, vyplňování pohádkových 
kvízů, čtení úryvků z knih či zodpovídání hádanek.
Letos se uskutečnilo velmi pěkné setkání dětí ze 
školní družiny a dětí z mateřské školy. Hlavním ná-
mětem byla kniha Medvídek Pú.
Ve fondu knihovny je 2600 knih. Další knižní novin-
ky jsou dvakrát do roka přivezeny ve výměnných 

Svět knihy Praha 2019

25. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
9. - 12. 5. 2019, Výstaviště Praha
Čestný host: Latinská Amerika
Téma: Paměť a vzpomínky

Zdroj: http://sk2019.svetknihy.cz/

souborech z Městské knihovny Mělník a Knihovny 
města Mladá Boleslav.
Studentům středních škol knihovna zajišťuje kni-
hy zadané v rámci doporučené četby z Městské 
knihovny Mělník. 
V knihovně se nevybírá registrační poplatek ani po-
platek za půjčení knih.

Zdeňka Peroutková, 
Místní knihovna Lužec nad Vltavou

 

http://www.luzec.cz
http://sk2019.svetknihy.cz
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Čtenář roku 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod-
poruje již řadu let oceňování nejlepších čtenářů ve-
řejných knihoven. V průběhu propagační kampaně 
Březen - měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý 
rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily 
jako „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilo-
vat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, 
kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2019 
budou knihovny vybírat své nejlepší čtenáře roku 
mezi čtenáři - muži (od dosažení 18 let věku výše).  
V průběhu března 2019  budou vybráni muži - Mistři 
četby - nejen jednotlivých knihoven, ale také všech 
krajů, a celostátní vítěz bude slavnostně představen 
v přímém přenosu České televize v rámci předávání 
cen Magnesia Litera 2019 dne 7. dubna.
Co musí splnit každý „Mistr čtenář - muž“?
1. Pravidelné půjčování knih,
2. Půjčil si nejvíce knih v uplynulém roce.
Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna 
vedle těchto základních kritérií zvolila podle své po-
třeby ještě další hlediska pro svého nejlepšího čte-
náře, např.:

 • účastní se akcí knihovny,
 • bonus navíc, pokud pomáhá s jejich přípravou, 
 • má v knihovně registrované další členy rodiny...

Jak bude tento výběr probíhat?
Knihovna, která vybere svého nejlepšího čtenáře - 
muže, předá v období od 1. do 31.3. 2019 slavnost-
ním způsobem ocenění Čtenáře roku, tj. uspořádá 
nebo využije dostatečně prestižní akci, například za 
přítomnosti starosty, členů zastupitelstva, dalších 
významných představitelů obce apod. 
Slavnostní předání je prospěšné medializovat  
v místních i regionálních médiích a využít jej  k pro-
pagaci knihovny. Samozřejmou podmínkou je, aby 
oceněný čtenář / čtenáři s oceněním a event. veřej-
nou prezentací souhlasili.
Přihlašovací formulář - https://www.skipcr.cz/akce
-a-projekty/formulare/ctenar-roku-2019.
Soutěž je určena pouze pro obecní, městské a kraj-
ské knihovny.
Soutěžícím se mohou stát fyzické osoby s trvalým 
pobytem v ČR, které jsou řádně evidované v pří-
slušné veřejné knihovně, souhlasí s účastí v této 
soutěži a souhlasí také se zveřejněním nezbytných 
osobních údajů.

Účastí v soutěži vyjadřuje knihovna a oceněný čte-
nář / čtenáři svůj souhlas s pravidly soutěže a zava-
zují se plně je dodržovat.
SKIP na základě sdělených údajů vybere Nejlepší-
ho čtenáře roku pro jednotlivé kraje a na celostátní 
úrovni.
SKIP ve spolupráci s knihovnami příslušného kraje 
zajistí slavnostní ocenění nejlepšího čtenáře roku v 
každém kraji. Předpokládá se účast zástupců kniho-
ven, kraje a dalších významných  osobností. Termín: 
nejpozději v březnu 2019.
SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami za-
jistí slavnostní celostátní ocenění nejlepšího čtená-
ře. Předpokládá se účast zástupců knihoven, minis-
terstva kultury a dalších významných osobností.
SKIP má právo výsledného posouzení splnění pod-
mínek soutěže ze strany zúčastněných knihoven. 
Rozhodnutí SKIP v této věci je konečné bez mož-
nosti odvolání. Účast v soutěži nelze vymáhat práv-
ní cestou.
Akce oceňování Čtenáře roku 2019 podporují na-
kladatelství TRITON a CREW.

Roman Giebisch, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Zimní knihovnické „wiki“ kurzy 

Na zimní měsíce jsme pro vás nachystali hned tři 
kurzy, které na sebe volně navazují. Jsou určeny jak 
pro začátečníky, kteří se chtějí naučit základy edito-
vání na Wikipedii, tak pro již zkušenější, kteří mají 
zájem potrénovat svůj um a třeba začít tuto doved-
nost předávat dalším.

 • Základy Wikipedie (nejen) pro knihovníky  
(31. ledna 2019) - https://1url.cz/DMLoS

 • Workshop psaní Wikipedie (14. února 2019) - 
https://1url.cz/jMM9m

 • Jak učit seniory psát Wikipedii (28. února 2019) 
- https://1url.cz/et5Nq

Gabriela Boková, manažer vzdělávacích aktivit
Tel: 723 734 968, Wikimedia Česká republika

Zdroj: e-konference Knihovna

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/ctenar
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/ctenar
https://1url.cz/DMLoS
https://1url.cz/jMM9m
https://1url.cz/et5Nq
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Mezinárodní den darování knih

Dne 14. února 2019 proběhne Mezinárodní den da-
rování knih - International Book Giving Day probíhá 
po celém světě a jeho posláním je, jak název napo-
vídá, darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na 
děti a má rozvíjet zájem dětí o knihy. 
Poprvé se tento den uskutečnil v roce 2012 a od té 
doby je pravidelně každý rok.
Dejte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu do 
čekárny či třeba věnujte knihy na dobročinné úče-
ly. Knihu můžete darovat do dětských domovů, ne-
mocničních oddělení, nízkoprahových zařízení nebo 
do knihovny. Není žádné pravidlo, kam či komu kni-
hu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou. 
Oslavte svátek dávání knih a darujte dětem knihu!
Více na https://bookgivingday.com/.

Roman Giebisch, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Zdroj: https://bookgivingday.com/

 

Bookstart - Sknížkou do života

Národní knihovna vydala metodickou příručku JAK 
NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART). 
Autorky: Zlato Houšková, Veronika Laufková.
Příručka byla zpracována ve spolupráci se SKIP, její 
vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Publika-
ce bude distribuována prostřednictvím krajských 
knihoven.
Elektronická verze je k dispozici na:
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumen-
ty/informacni-materialy-a-dokumenty/Jakna-
projektSknkoudoivotaweb.pdf.

 Vít Richter, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Nová publikace o dětském čtenářství

Nakladatelství HOST ve spolupráci s Národní 
knihovnou ČR vydaly publikaci ČESKÉ DĚTI A MLÁ-
DEŽ JAKO ČTENÁŘI 2017, autoři: Hana Friedlaen-
derová, Hana Landová, Irena Prázová, Vít Richter 
- http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/
literarni-veda-a-historie/ostatni/ceske-deti-a-mla-
dez-jako-ctenari-2017-1558.
Publikace přináší podrobné výsledky opakovaného 
celostátního reprezentativního průzkumu provede-
ného Národní knihovnou v roce 2017. Průzkum na-
vazuje na průzkum z roku 2013/14. Vedle čtenářství 
dětí ve věku 6 až 8 let je věnována pozornost i věko-
vé skupině mládeže ve věku 15 až 19 let. Průzkum 
byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR.
Základní údaje o průzkumu jsou k dispozici i ve 
formě infografiky v češtině i angličtině na https://
ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/12_Cten.
htm#pruzkumy.

 Vít Richter, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

https://bookgivingday.com
https://bookgivingday.com
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/literarni-veda-a-historie/ostatni/ceske
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/literarni-veda-a-historie/ostatni/ceske
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/12_Cten.htm
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/12_Cten.htm
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/12_Cten.htm
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Metodická příručka pro práci knihoven

Národní knihovna vydala KNIHOVNY A SKUPINY 
OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. Metodická 
příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučený-
mi a sociálním vyloučením ohroženými skupinami 
uživatelů. Autorky: Jarmila Burešová, Miroslava Sa-
belová. Publikace je součástí řady "Rovný přístup", 
byla vydána ve spolupráci s Knihovnou města Os-
travy a s podporou Ministerstva kultury ČR. Publi-
kace bude distribuována prostřednictvím krajských 
knihoven. 
Elektronická verze je k dispozici na https://ipk.nkp.
cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovny-
pristupvylouceninaweb.pdf.

Vít Richter, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Publikace o bezpečnosti na PC a online

Knihovnický institut získal pro knihovny omezený 
počet publikací CyberCrime, které vydalo sdružení 
CZ.NIC a vrací se k problematice bezpečnosti. Jan 
Kolouch ve své knize zúročil své bohaté zkušenos-
ti pedagoga, právníka i odborníka na počítačovou 
bezpečnost a napsal knihu, která bude ozdobou 
všech knihoven. Čtenářům pomůže v orientaci ve 
světě malware, phishingu, darknetu, bornetů a dal-
ších neznámých pojmů. Kniha obsahuje i právní vý-
klad, analyzuje kybernetickou kriminalitu z pohle-
du jednotlivých paragrafů, umožňuje získat velké 
množství cenných informací i těm čtenářům, kteří 
se neorientují ve světě právních klasifikací.
Pokud máte zájem o tuto publikaci, napište na Ro-
man.Giebisch@nkp.cz, je k dispozici v Klementinu. 
Z finančních důvodů není možné publikace zasílat 
poštou.

Roman Giebisch, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Nebojme se psát do Wikipedie

Popiš památku je název soutěže pro nové i zkušené 
wikipedisty, která probíhá v termínu od 15. ledna 
do 15. března 2019. Druhý ročník soutěže pořádá 
opět spolek Wikimedia Česká republika. Partnerem 
soutěže je portál PROPAMÁTKY.
Cílem soutěže je popsat encyklopedicky významné 
kulturní památky České republiky. Z celkového po-
čtu 40 000 jich stále zůstává několik tisícovek, které 
na Wikipedii svůj článek nemají!
Nenapadá vás teď, o čem psát? Zkuste si zobrazit 
kulturní památky na mapě. Všechny památky, o kte-
rých by se podle nás určitě dal napsat článek, jsou 
také v seznamu v rámci odkazovaného článku. Upo-
zorňujeme, že tento seznam kulturních památek 
bez článku je orientační, proto doporučujeme ově-
řit na Wikipedii, zda článek o dané kulturní památ-
ce již není založen pod podobným názvem. Články, 
které v rámci soutěže vytvoříte, zapište i do rozhra-
ní Nástěnka.
V případě dotazů týkající se soutěže můžete napsat 
na diskusní stránku Wikipedie.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Po-
pi%C5%A1_pam%C3%A1tku

https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf
https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf
https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf
CZ.NIC
mailto:Roman.Giebisch@nkp.cz
mailto:Roman.Giebisch@nkp.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie
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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

 

BIBLIOWEB 2019

SKIP vyhlašuje jubilejní 20. ročník soutěže o nejlepší 
webové stránky BIBLIOWEB 2019.
Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplně-
ním přihlášky na https://www.skipcr.cz/akce-a-pro-
jekty/akce-skip/biblioweb/. Součástí přihlášky je 
i stručná koncepce webu. Přihlášky zašlete do 28. 
února 2019. 
Porota stránky vyhodnotí ve dnech od  4. 3. 2019 
do 15. 3. 2019. 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na 
konferenci ISSS 2019 (Internet ve státní správě a sa-
mosprávě) v Hradci Králové dne 1. dubna 2019, kde 
budou také předány ceny soutěže o nejlepší inter-
netovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český 
zavináč".
Podrobná pravidla soutěže a informace o minulých 
ročnících najdete na https://www.skipcr.cz/akce-a
-projekty/akce-skip/biblioweb/.

Vít Richter, SKIP, NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Země knihoven

Televize Nova odvysílala v pořadu Víkend reportáž 
věnovanou knihovnám. Rozhodně stojí za vidění. 
Najdete ji na https://www.facebook.com/knihov-
naspk/videos/2266951823337881/UzpfSTEwM-
DAwMDQwNjU0Njc5NzoyMTE1ODY3NTk1MTAzN-
DM4/.

Zdroj: e-konference SKIP

 

Konverzace v anglickém jazyce

Nemáte s kým procvičit angličtinu? Dobrovolníci  
z ICM vám jednou za 14 dní umožní konverzovat  
v tomto jazyce zcela zadarmo.
Oba lektoři přijeli z Arménie, z města Jerevanu. Na 
Kladně budou v rámci projektu Erasmus+ dobrovol-
ničit v místní organizaci ICM Kladno. Shahe Petro-
syan je výtvarně nadaný a Araqs Yesaian je úžasná 
fotografka. V případě vašeho zájmu vám mohou na-
bídnout i konverzaci v ruském a německém jazyce.
Přijďte si s nimi popovídat a sami zjistíte, jak moc 
je právě běžná konverzace účinná v prohlubování 
znalosti jazyka.
Zájemci o konverzaci se pravidelně schází v malé 
studovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Zdroj: https://www.svkkl.cz/akce/270
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