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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORG ANIZACI
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
Tylova 512
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ředitelka knihovny: Mgr. Marta Pešková Staníková
IČO: 71176861
ID datové schránky: xnrk5gj
mobil: 721 390 348, 606 531 153
telefon: 499 318 320-322
e-mail: knihovna@slavoj.cz
www.slavoj.cz

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem je základní knihovnou
s univerzálním fondem. Jejím zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.
Od roku 2003 je příspěvkovou organizací. U Ministerstva kultury České
republiky je evidována pod č. 114/2002.
Městská knihovna je součástí systému veřejných knihoven. Je kulturně výchovnou organizací, jejímž posláním je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb prostřednictvím svého knihovního fondu a dalších informačních médií. Zajišťuje služby pro všechny kategorie a skupiny čtenářů a uživatelů.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ KNIHOVNY
Knihovna je podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
povinna zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním
službám a dalším službám poskytovaným knihovnou.
Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 knihovního zákona
bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a – c
knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem poskytuje svým
uživatelům tyto služby:
půjčování dokumentů (knih, časopisů, AV médií),
půjčování elektronických knih i elektronických čtecích zařízení
půjčování stolních her a hlavolamů
meziknihovní výpůjční služby,
bibliograficko-informační služby,
Ptejte se knihovny
rešeršní služby poskytované z vlastního fondu,
zodpovídání faktografických dotazů regionálního charakteru,
rezervace zamluvených dokumentů,
možnost objednání knih přes katalog KOHA
reprografické služby,
přístup na veřejný internet,
nabídku besed a literárních lekcí určených pro školská a výchovná zařízení,
 přednášky, besedy, výstavy, kurzy a další kulturní a vzdělávací akce pro
veřejnost,
 jazykové kurzy, Virtuální univerzitu 3. věku
 donášku knihovních dokumentů zdravotně postiženým a starším
občanům do místa jejich bydliště.














Služby uživatelům poskytuje knihovna v pěti odděleních:
 oddělení pro dospělé čtenáře,
 oddělení pro děti do 15 let,
 čítárně periodik a studovně,
 hudebním oddělení a oddělení veřejného internetu,
 literární čajovně a internetové kavárně.
Od 22. 8. 2018 využívá knihovna otevřený automatizovaný knihovní systém
KOHA.
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M EZIKN IH O VN Í V Ý PŮ JČ NÍ SLU ŽB A (M V S)

Knihovna Slavoj poskytuje MVS převážně na národní úrovni, mezinárodní MVS
je vyžadována ojediněle. Jedná se o poskytování výpůjček originálů či kopií dokumentů z jiných než z vlastních fondů.
Knihy se v rámci MVS půjčují převážně z větších, nejčastěji vědeckých knihoven. MěK Slavoj spolupracuje především s SVK Hradec Králové, která poskytuje službu zdarma v rámci regionálních služeb. Výpůjčky z jiných vědeckých knihoven - SVK Ústí nad Labem, VK Olomouc, KVK Liberec atd. jsou zpoplatněny
částkou 50,- až 70,- Kč za 1 dokument.
V roce 2019 knihovna vyřizovala 51 požadavků od svých uživatelů, 49 z nich
bylo vyřízeno kladně. Uživatel, který požaduje tuto službu, se finančně spolupodílí na nákladech poštovného.
Požadavků služby MVS ze strany jiných knihoven bylo kladně vyřízeno
6 z celkového počtu 6 žádostí. V porovnání s minulým rokem došlo opět
ke snížení. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba nebyla v tomto roce požadována.

RE P RO G R AF IC K É S L UŽBY

V roce 2019 bylo v knihovně zhotoveno a poskytnuto uživatelům za úplatu 716
černobílých a 38 barevných kopií. Zájem o kopírování zůstává kolísavý. Uživatelé využívají spíše tisk dokumentů ze souborů uložených na vlastním flash disku nebo přímo z internetových stránek.

DO N ÁŠ K A K N IHO V NÍ CH D O KUM ENT Ů

Službu rozvozu knihovních dokumentů (knih, periodik, CD) do místa bydliště
poskytuje knihovna zdravotně postiženým a starším občanům od roku 2009.
Knihovna od samého začátku využívala možnost zapůjčení automobilu od
svého zřizovatele na základě Smlouvy o výpůjčce. První automobil ve
vlastnictví knihovny byl pořízen v červnu roku 2019 od Pečovatelské služby za
31.000,- Kč bez DPH.
V roce 2019 bylo rozvezeno do 9 domácností, 2 čtenářkám do Domu
s pečovatelskou službou Sadová a 8 lidem do DPP Elišky Krásnohorské.
Celkem jsme zapůjčili tímto způsobem 2.152 knih plus brožury Norden bez
přírůstkových čísel.
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O BJ E DN E J S I KN IH U

Služba byla zavedena v roce 2015. Je určena těm, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit osobně nebo nechtějí trávit čas vyhledáváním knih (nemoc, studia v jiném městě, časové zaneprázdnění apod.). Čtenář si vybere
z pohodlí domova knihy přes online katalog KOHA a seznam zašle na e-mail
knihovny. Knihovnice z oddělení pro dospělé knihy vyhledá a informuje čtenáře
v momentě, kdy jsou knihy připraveny k vyzvednutí. V průběhu roku 2019 službu opakovaně využívalo 37 uživatelů, kterým bylo připraveno k vyzvednutí 238
knih. Služba je poskytována bezplatně.

V EŘ E JNÝ I NT E RN ET

V knihovně je veřejností využíváno 12 počítačových stanic pro uživatele, z toho
11 stanic umožňuje využití internetu (10 PC v hudebním a internetovém oddělení, 1 PC v literární čajovně) a 1 PC slouží v oddělení pro dospělé pouze jako
on-line katalog. Uživatelé knihovny mají možnost bezplatného využití počítačových stanic, platí se pouze tisk (viz ceník). Pro vlastníky notebooků a chytrých
telefonů je v celé knihovně k dispozici wifi připojení.

MOJE ID

Služba validace MOJE ID byla v knihovně pro místní obyvatele zavedena v roce
2017. Ta od října roku 2010 umožňuje bezpečné přihlašování k různým
webovým službám pomocí jediné univerzální kombinace jména a hesla,
provozuje sdružení CZ.NIC, jako jeden z neziskových projektů určených
k podpoře uživatelů internetu. Používání mojeID je pro koncové uživatele
zdarma. O tuto službu v roce 2019 projevilo zájem pouze 8 uživatelů.

INT E RN ET O V É ST R ÁNKY W W W . SL AV O J .C Z

V roce 2019 zaznamenaly knihovnické stránky celkem 17.373 návštěvníků.
Nejvýznamnějšími zdroji provozu jsou vyhledávače Google a Seznam.
Registrovaní čtenáři vstupují na stránky knihovny přímým vstupem, tvoří téměř
60% ze všech webových návštěv knihovny.
Jednou z nejvyužívanějších elektronických služeb je on-line katalog. Dotazy na
dostupnost dokumentů činily v roce 2019 celkový počet 11.230 vstupů do
elektronického katalogu, čtenářské konto bylo využito 3.361x.
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ODDĚLENÍ KNIHOVNY
V knihovně je uživatelům k dispozici celkem pět oddělení: oddělení pro dospělé
čtenáře, oddělení pro děti, studovna s čítárnou, hudební oddělení s veřejným
internetem a literární čajovna. Mimo provozní dobu knihovny zde probíhá výuka
jazyků, Virtuální univerzita 3. věku, přednášky, semináře a jiné kulturněvzdělávací akce.
PŘ E HL E D PR O VO ZN Í DO B Y

Knihovna má pro veřejnost otevřeno 43 hodin týdně.
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 19.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00

Oddělení pro děti
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
9.00 - 11.00

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
12.00 - 17.00

V období školních prázdnin je provozní doba dětského oddělení shodná
s provozní dobou studovny.
Studovna a čítárna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00
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Hudební oddělení a Internet
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna
(leden – červen; září – prosinec)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
zavřeno
12.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna je v červenci a srpnu uzavřena.
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ČTENÁŘI A UŽIV ATELÉ
V roce 2019 knihovna evidovala 2.475 registrovaných čtenářů, z tohoto počtu
tvoří 883 registrovaných uživatelů mladších 15 let. Ve statistice je zahrnuto
195 rodinných průkazů, které jsou evidovány na jednoho dospělého člena
rodiny (viz tabulka č. 1).
Registrace celé rodiny v rámci tzv. rodinných průkazů podstatně zkresluje
reálný počet uživatelů navštěvujících knihovnu. Je dokázáno, že na jednu
rodinnou průkazku si půjčuje dokumenty 3 až 8 osob. Přesto knihovna
o zrušení rodinných průkazů neuvažuje.
Registrace čtenáře na dobu 1 roku činí: 50,- Kč děti do 15 let; 100,- Kč
snížená registrace pro matky na mateřské dovolené, seniory do 70 let a pro
držitele průkazu ZTP; 150,- Kč dospělý čtenář, 200,- Kč rodinný průkaz.

Registrovaní čtenáři celkem

2475

1

- z toho tzv. rodinní čtenáři
- z toho čtenáři do 15 let
Tabulka 1: Registrovaní uživatelé

195
883

V roce 2019 zaznamenala knihovna celkem 46.826 návštěv svých uživatelů,
z toho bylo evidováno 34.468 fyzických návštěv, u návštěvníků on-line služeb
bylo zaznamenáno 12.358. (viz tab. 2).

N ÁV ŠT Ě VN ÍC I

Návštěvníci celkem
Návštěvníci on-line služeb

46826
12358

- z toho vstup do el. katalogu

9674

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
- z toho návštěvníci půjčoven a studoven
- z toho návštěvníci využívající internet
- z toho návštěvníci kulturních akcí
- z toho návštěvníci vzdělávacích akcí
- z toho návštěvníci akcí, kde knihovna není hlavním
pořadatelem
Tabulka 2: Návštěvníci knihovny

1

34468

100%
26,4%
78,2%

73,6%
25441
1609
4484
1874

74,0%
4,6%
13,0%
5,4%

1060

3,0%

Existence tzv. rodinných čtenářů má zamezit zneužívání dětských průkazů (tj. nižší registrační
poplatek) dospělými čtenáři. Průkaz je registrován na dospělého zástupce rodiny. S tímto průkazem mohou využívat služeb všech oddělení knihovny všichni členové rodiny.
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VÝ PŮ JČ KY

Městská knihovna Slavoj nabízí svým registrovaným čtenářům nejen půjčování
klasických knih. V hudebním oddělení je možné si vypůjčit audioknihy, jejichž
počet neustále roste. Milovníci elektronických knih mohou využít jejich široké
nabídky v on-line katalogu knihovny. Pro jejich stažení je nutná registrace na
webových stránkách www.ereading.cz, kde uživatel zadá stejný kontaktní email jaký je zadán v jeho čtenářském kontu v knihovně. Tím dojde ke spárování
obou aplikací a e-knihu je tak možné stáhnout do aplikace s OS Android nebo
do čtečky firmy eReading. Momentálně je v elektronickém katalogu KOHA
k dispozici 4.742 titulů.
V čajovně má Slavoj k výběru nejen širokou nabídku černých, bílých a zelených
čajů, ale také několik desítek společenských her a hlavolamů. Hry mají výpůjční
dobu stejnou jako knihy, tedy jeden měsíc.
Celkový počet výpůjček v roce 2019 tvoří 107067 knihovních jednotek (viz tab.
3 a 4). Z tohoto počtu je 44359, který oproti roku 2018 opět rapidně stoupl (o
17795 prodloužených výpůjček). Důvodem je upozornění čtenáře v den, kdy má
poslední možnost vrátit zapůjčené knihy bez poplatku z prodlení.
Absenční výpůjčky knih tvoří 81% všech výpůjček.

Výpůjčky celkem

107067

- z toho prezenční
- z toho prolongace

Knihy
Naučná lit.
Krásná lit.
Periodika
AV média
Hry
Čtečky
E-knihy
Jiné

100%

2.591
44359

2,41%
41,43%

86863
13415
73448
15562
3563
676
25
149
229

81,12%
15,5%
84,5%
14,53%
3,32%
0,64%
0,03%
0,14%
0,22%

Tabulka 3: Výpůjčky podle druhu dokumentu
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KNIHOVNÍ FOND
Knihovní fond (viz tab. 4) představuje ke dni 31. 12. 2019 celkem 51702 knihovních jednotek, z toho je 16805 svazků naučné literatury a 29882 titulů tvoří
beletrie. V rámci obnovy knihovního fondu bylo při povinné revizi odepsáno na
2327 knihovních jednotek. Knihovní fond obsahuje 4886 audiovizuálních médií.
Kromě knih, periodik a AV médií půjčuje knihovna také společenské hry
a hlavolamy (129 titulů) a čtečky elektronických knih (3 ks)
48702 titulů je umístěno ve volném výběru. Pouze 3000 dokumentů je uloženo
ve skladech. Jedná se o vybrané výtisky dětské literatury a fond knihovny Literárního a čtenářského spolku Slavoj. S přestavbou interiéru oddělení pro dospělé jsme byli nuceni z prostorových důvodů vytvořit minisklad na dvorku knihovny
také pro knihy z tohoto oddělení.
Knihovní fond celkem
Knihy
z toho beletrie
z toho naučná literatura

51.702
46.687
29882
16805

AV Media
Hry

4.886
129

100,00%
90,3%
64,0%
36,0%

9,4%
0,3%

Tabulka 4: Knihovní fond

Knihovní fondy – aktualizace, obnova fondu, obrat fondu
Výdaj na nákup knihovního fondu činil 31,30 Kč na 1 obyvatele, obrat
knihovního fondu 2,07, což je v souladu se standardem pro dobrý knihovní
fond. Obnova knihovního fondu: bylo pořízeno 2261 knihovních jednotek tj.
7,2% roční obnovy (standard určuje 7%).

AK V I ZI C E

Náklady na pořízení knihovního fondu představovaly v roce 2019 částku
490.872,- Kč. Nejvyšší položkou byly knihy, celkem 387.855 Kč. AV média byla
pořízena v nákladu 15.987,- Kč, za nákup a předplatné periodik bylo vydáno
87.030,- Kč. Roční přírůstek v roce 2019 činil 2.261 knihovních jednotek.
Z projektu Česká knihovna, který je vyhlašován na podporu nákupu
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, knihovna získala 30 titulů
v celkové hodnotě 6.908,- Kč.
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NEJŽÁD ANĚJŠÍ TITULY V ROCE 201 9
KNIHY
CE L Á K NI HO VN A

V tabulce titulů TOP 10 (viz tab. 5) patří první tři příčky beletrii. První dvě knihy
patří do kategorie dětské beletrie. Ostatní pozice překvapivě obsadila naučná
literatura, která loňském roce nebyla v TOP 10 zastoupena jediným titulem.

Tabulka 5: Nejžádanější tituly oddělení pro dospělé – naučná literatura
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O DD ĚL E NÍ PRO D O S P ĚL É - B EL ET RI E

Tabulka nejpůjčovanější beletrie pro dospělé čtenáře až na několik výjimek odráží převážně povinnou četbu pro středoškoláky. Jedná se o Moliérova lakomce, od téhož autora titul Zdravý nemocný a od Charlotty Brönte kniha Jana Eyrová.
Velmi oblíbené jsou kromě českých autorů také detektivky, thrillery historické
romány a romantika.
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O DD ĚL E NÍ PRO D O S P ĚL É - N AU Č N Á LIT E R AT UR A

Nejpůjčovanější knihy z naučné literatury pro dospělé patří převážně pod MDT
5 – přírodní vědy (viz tab. 6).

Tabulka 6: Nejžádanější tituly oddělení pro dospělé – naučná literatura
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O DD ĚL E NÍ PRO D ĚT I - B EL ET RI E

U dětí do 15 let patří první místo povinné četbě žáků ZŠ Lovci mamutů. Další
tituly patří oddechové literatuře (viz tab. 7).

Tabulka 7: Nejžádanější tituly odd. pro děti – beletrie
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ODDĚLENÍ PRO DĚTI - NAUČNÁ LITERATURA
U naučné dětské literatury je zájem o tvořivé knihy, o tituly z oboru přírodních
věd, ale také knihy o češtině a pravopisu (viz tab. 8).

Tabulka 8: Nejžádanější tituly odd. pro děti – naučná literatura
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PERIODIKA
STUDOVNA A ČÍTÁRNA
Nejčtenějším denním tiskem jsou periodika Dnes, Právo a Krkonošský deník.
Z časopisů jsou nejčtenější pro ženy Květy a Vlasta, muži upřednostňují Téma,
Týden a Svět motorů.
V dětském oddělení je u mladších čtenářů nejčtenější Čtyřlístek, starší děti
dávají přednost časopisu ABC (viz tab. 11). V oblibě jsou také časopisy
zaměřené na koně, psi, kočky spod. Tyto časopisy nakupuje knihovna
z remitendy.

PŘ E HL E D T IT ULŮ P E RIO DI K K 3 1. 1 2. 20 1 9

Městská knihovna odebírala celkem 99 titulů periodik, z toho 24 z remitendy.
periodika v čítárně pro dospělé:
denní tisk, noviny
1. Hospodářské noviny
2. Krkonošský deník
3. Lidové noviny
4. Literární noviny
5. MF Dnes
6. Právo
7. Sport
regionální tisk
1. Noviny královédvorské radnice
2. Vlastivědné čtení o Královédvorsku
ostatní periodika
1. Burda
2. Bydlení
3. Cinema
4. Dekor
5. Diana
6. dTest
7. Dům a zahrada
8. 21. století
9. Ekonom
10. Gurmet
11. Chatař chalupář
12. Instinkt
13. Jezdectví
14. Katka
15. Katka speciál – Náš útulný byt
16. Koktejl
16

17. Krkonoše. Jizerské hory
18. Květy
19. Letectví + kosmonautika
20. Lidé a země
21. Marianne
22. Moje země
23. National Geographic
24. Ona ví
25. Pes
26. Počítač pro každého
27. RC modely
28. Receptář
29. Reflex
30. Reportér magazín
31. Revue 50plus
32. Rodina a škola
33. Rozmarýna
34. Rybářství
35. Sandra
36. 100+1 historie
37. 100+1 zahraničních zajímavostí
38. Story
39. Svět motorů
40. Téma
41. Týden
42. Týden historie
43. Udělej si sám
44. Včelařství
45. Vesmír
46. Vlasta
47. Zahrádkář
48. Zdraví
49. Žena a život
periodika v dětském oddělení:
1. ABC
2. Čtyřlístek
3. 21. století Junior
4. Mateřídouška
5. Méďa Pusík
6. Můj vláček
periodika v literární čajovně:
1. Enigma
2. Host
3. Jóga dnes
4. Meduňka
5. Regena
6. Regenerace
7. Šifra
17

periodika v knihovnické příručce:
1. Bulletin SKIP
2. Čtenář
3. KRUH – bulletin Střediska východočeských spisovatelů
4. U nás

remitenda:
1. Fakta & svědectví
2. Flóra na zahradě
3. Food
4. Kačer Donald
5. Koně&hříbata
6. Ledové království
7. Lego Star wars
8. Medvídek Pú
9. Military revue
10. Moje psychologie
11. Motocykl
12. Na cestu
13. Naše kočky
14. Praktik
15. Sluníčko
16. Sofie První
17. Star wars magazín
18. Svět koní
19. Svět koupelen
20. Svět kuchyní
21. Svět psů
22. Tajemství české minulosti
23. Válka revue
24. Živá historie
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AUDIOVIZUÁLNÍ DOKUME NTY
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ A V EŘEJNÝ INTERNET
Z audiovizuálních médií je nejžádanější mluvené slovo viz tab. 9. Tituly, které
jsou žádány v knižní podobě, jsou vydávány na CD téměř souběžně s vydáním
tištěné knihy.

Tabulka 9: Nejžádanější AV média
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PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2019
DV ŮR K R ÁL O V É N AD L AB EM V ER Š EM , T AKY O BR AZ EM , S N AD S ÁZ KO U A
S HUM O R EM !

Kniha byla vydaná v prosinci 2019 k oslavám 750. výročí první písemné zmínky
o našem městě.

Obrázek 1 – Obálka knihy
Dvůr Králové nad Labem : veršem, taky obrazem, s nadsázkou a humorem! / Jaroslav Kratěna ;
Rudolf Doulík - 51 stran : barevné ilustrace ; 21 x 26 cm
Vydáno k 750. výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem
ISBN: 9788090697744

Knihovna Slavoj
Kdo se stará o
postavu,
chodívá do
posilovny;
kdo chce mít v
pořádku hlavu,
ten zamíří do
knihovny

Obrázek 2 – Ilustrace k básni Knihovna Slavoj
20

Četbou člověk získá přehled
o světě, jak to v něm chodí,
není třeba být děd Vševěd,
lze si vybrat, co se hodí
Tištěné slovo je náboj,
knihovna k poznání most,
ta naše má jméno Slavoj,
stará se o vzdělanost!

Obrázek 3 – Ilustrace k básni Sonet přehradní

Obrázek 4 – Ilustrace k básni Šindelářská věž
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KULT U R N Í A V Z D ĚL ÁV AC Í AK C E

V roce 2019 knihovna zrealizovala celkem 570 výchovně vzdělávacích a kulturních akcí (293 kulturních; 277 vzdělávacích), jichž se zúčastnilo 8.404 osob.
Podrobný výčet a popis vybraných akcí společně s popsanými fotografiemi je
uveden v příloze č. 1 „Akce v knihovně“.
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J AZY KO V É KU RZY

V roce 2019 byl otevřen 1 kurz angličtiny pro předškolní děti „Playing English“,
pro dospělé byl otevřen 1 kurz francouzštiny, 1 kurz italštiny, 1 kurz angličtiny
pro mírně pokročilé a 1 kurz angličtiny pro seniory.
Kurzy probíhají od října do května v odpoledních hodinách, angličtina pro
seniory v pondělí dopoledne. Doba trvání jedné lekce je u dětí 75 minut,
u dospělých 90 minut. Lektorkou malých angličtinářů je Šárka Antoňáková.
Francouzštinu pro dospělé vede Mgr. Jana Hojná, lektorem italštiny je Jana
Saifrtová a aj pro mírně pokročilé vyučoval Tomáš Hajnyš. Angličtinu pro
seniory vede Ing. Libuše Bělovská. S lektory byly uzavřeny Dohody o provedení
práce.
Kurzovné u lekcí pro děti je 1.500,- Kč, u kurzů pro dospělé 2.100,- Kč (říjen květen).

Obrázek 5 - Angličtina pro seniory – v popředí s lektorkou Ing. Bělovskou
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Letní semestr 2018/2019 navštěvovalo 49 studentů. Zvolená temata byla:
Klenoty barokního sochařství v českých zemích (33 studentů) a České dějiny a
jejich souvislosti II. (16 studentů).
V zimním semestru 2019/2020 studovalo celkem 55 studentů. Téma Dějiny
oděvní kultury oslovilo 21 seniorů, téma Křesťanská ikonografie a hagiografie
34 studentů.
Na promoci mělo nárok celkem 8 studentů (1 studentka promovala v lednu,
10 studentů 17. května 2019)

Obrázek 6 – Promoce v aule ČZU

Obrázek 7 – Je nám spolu dobře
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Obrázek 8 – Závěrečný seminář v Rychnově nad Kněžnou

Ve čtvrtek 23. května jsme se společně zúčastnili závěrečného semináře
v Rychnově nad Kněžnou. Někteří studenti projevili zájem o exkurzy do firmy
Škoda auto Kvasiny, jiní navštívili muzeum hraček či Kolowratský zámek.
Celkem 11 studentek se vydalo v rámci VU3V v termínu 28.5. – 29.5.2019 na
dobrodružný výlet do Kroměříže. Chtěly se tak na vlastní oči přesvědčit
o krásách tamní zahrady. V pořádku se vrátily a společně plánují další cesty za
poznáváním.
Společné vánoční posezení proběhlo ve čtvrtek 12. prosince 2019 v Penzionu
Za Vodou.
ČTENÁŘ ROKU 2018 – Milan Krykorka
Knihovny v celé republice vyhlašují každoročně v Březnu – měsíci čtenářů
svého nejlepšího čtenáře. Po jakém čtenáři mají knihovny pátrat, určuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků. Tentokrát jsme pátrali po Mistru četby.
Čtenářský titul Mistr četby obdržel Milan Krykorka, který si dvakrát do týdne
půjčuje knihy, denní tisk a časopisy. V průměru odnese z knihovny měsíčně na
350 dokumentů (4200 ročně). Jak se nám svěřil, do královédvorské knihovny
dochází téměř nepřetržitě od roku 1967. Dva roky abstinence způsobila tehdy
povinná vojenská služba. Smekáme klobouk a gratulujeme.

Obrázek 9 – Mistr četby 2018

.
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DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ
V roce 2019 jsme aktivně pokračovali v započatém celostátním projektu z roku
2018 - Bookstart, který oslovuje rodiče s dětmi ve věku od 0 do 6 let. Na tento
projekt navazujeme Knížkou pro prvňáčka, Pasováním na čtenáře knihovny a
projektem Škola naruby. Učíme tak lásce ke knize děti od narození až po
ukončení 2. ročníku ZŠ.

Obrázek 10 – Dubnový bookstart

Obrázek 11 - Předčítání
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HOSPODAŘENÍ
V roce 2019 hospodařila Městská knihovna Slavoj s celkovým rozpočtem
5.759.556,- Kč. Příspěvek na provoz z rozpočtu obce činil 5.167.400,- Kč;
vlastní výnosy z hlavní činnosti ve výši 570.791,- Kč; výnosy z hospodářské
činnosti 69.181,- Kč. Příjmy z hlavní činnosti jsou tvořeny z poplatků od čtenářů
a uživatelů. Další příjmy z hlavní činnosti představují placené jazykové kurzy,
organizace vzdělávání pro seniory (VU3V) a příjmy za služby knihovny, které
v souladu s ustanovením zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných informačních
službách, může knihovna zpoplatnit. Jedná se zejména o reprografické služby,
tisk dokumentů a vstupné na vzdělávací akce. Do příjmů z hlavní činnosti je
započítán také prodej knih, které knihovna vydala. Za rok 2019 byly prodány
knihy v celkové hodnotě 60.061,- Kč.
Za prodej reklamních předmětů – placek utržila knihovna částku 19.845,- Kč.

ZAMĚSTNANCI
Městská knihovna Slavoj měla v roce 2019 celkem 7 odborných pracovníků knihovníků ve stálém pracovním poměru, 0,5 THP (úklid prostor knihovny).
DPČ byly uzavřeny s: obsluhou literární čajovny, DPP s lektorkami jazykových
kurzů a s lektory přednášek a seminářů pořádaných knihovnou.

PŘ E HL E D Z AM Ě ST N ANC Ů V E ST ÁL ÉM P R ACO VN ÍM PO M ĚR U

Mgr. Marta Pešková Staníková: ředitelka knihovny
Hana Horáčková: zástupkyně ředitelky, oddělení pro dospělé čtenáře
Mgr. Věra Bukovská: čítárna a studovna, MVS
Bc. Jana Karlovská: oddělení pro dospělé čtenáře, správa Instagramu
Mgr. Ivana Kelemenová: hudební oddělení a internet, správa webových stránek,
facebook
DiS. Martina Voňková: oddělení pro děti
Šárka Antoňáková: oddělení pro dospělé
Martina Lexová Kozáková: uklízečka
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PŘÍLOHY:

1. KNIHOVNA V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍC H

KNIHOVNA V JEDNOTIVÝCH MĚSÍCÍCH

AKCE KNIHOVNY - VÝBĚR

Obrázek 12 - Pohádkoterapie

II

Knihovna v lednu
9. 1. od 17.00 hodin
Mediální gramotnost aneb vaše děti na síti
Vanda Vaníčková
Přednáška je zaměřena na vybrané tendence v chování dětí ve virtuálním prostoru,
cílovou skupinou jsou rodiče právě těchto dětí. Cílem přednášky je přiblížit dospělým
obecně vybrané problémy, které s sebou nese pohyb dětí ve virtuálním světě
v návaznosti na pojem mediální gramotnost. Zvláštní pozornost je věnována serveru
YouTube a sociálním sítím. Přednáška je doplněna o konkrétní příklady upozorňující
na problematiku mediální manipulace, fake news, kyberšikany, zneužívání virtuální
identity atd. Koná se v sálku knihovny, vstup volný.
11. 1. od 13:45 hodin
Pohádkoterapie
Levou zadní
Hořeli jste někdy nedočkavostí? Dali jste si do trumpety? Co znamenají tato zvláštně
znějící slovní spojení, se dozvíte na našem odpoledním setkání s knihou. Program je
určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
19. 1. od 15. 00 hodin
Loutkové divadlo Klíček
Kašpárek a ježibaba
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč dospělí, 20,Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
22. 1. od 9. 30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát nás Knihovníček zavede do říše pohádek.
29. a 30. 1. od 10.00 hodin
Virtuální univerzita 3. věku
Zahájení studia Virtuální univerzity 3. věku pod patronací České zemědělské univerzity
v Praze. Pokud jste v seniorském věku, máte chuť načerpat nové informace a poznat
nové lidi, přidejte se. Témata pro LS 2018/19: České dějiny od husitství po konec 19.
století a Klenoty barokního sochařství v českých zemích. Přihlášky přijímáme
v oddělení pro dospělé do 19. ledna. Pro podrobnější informace volejte na telefon
721 390 348 nebo pište na e-mail: knihovna@slavoj.cz.
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Mediální gramotnost aneb vaše děti na síti
Přednáška byla zaměřena na vybrané tendence v chování dětí ve virtuálním prostoru.
Cílovou skupinou byli rodiče právě těchto dětí. Cílem přednášky bylo přiblížit dospělým
obecně vybrané problémy, které s sebou nese pohyb dětí ve virtuálním světě
v návaznosti na pojem mediální gramotnost. Zvláštní pozornost se věnovála serveru
YouTube a sociálním sítím. Přednášku lektorka doplnila o konkrétní příklady
upozorňující na problematiku mediální manipulace, fake news, kyberšikany, zneužívání
virtuální identity atd.

Obrázek 13 – Lektorka přednášky Vanda Vaníčková

Obrázek 14 – Vanda Vaníčková byla také lektorkou pořadu o seriálu Most
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Knihovna v únoru
11. 2. – 22. 2.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní
ceremoniál za účasti krále Abecedníka I. a jeho pohádkových pomocníků bude
probíhat v sálku knihovny. Termín je nutné předem domluvit osobně v oddělení pro děti
nebo na tel. 499 318 321.
15. 2., 22. 2. a 1. 3. od 17.00 hod
Jak získávat přátele a působit na lidi
Mgr. Jiří Koun
Ve třech přednáškách bude lektor mluvit o tom, jak mít lepší vztahy doma i na
pracovišti. Bude přitom čerpat ze stejnojmenného světového bestselleru Dalea
Carnegieho. Přednášky na sebe volně navazují. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
dobrovolné.
20. 2. od 9.30 a 10.30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát si s Knihovníčkem užijeme zimních radovánek a
sportů.
20. 2. od 18.00 hodin
LiStOVáNí.cz: Legenda Z+H (Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka)
PAN MIROSLAV ZIKMUND SLAVÍ 100 LET!!!
účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela
Představení pro dospělé, které ale potěší i školáky. LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné
žánrové palety jednu výjimku - cestopis. Navíc, jeho autory jsou opravdové legendy,
Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Popasovat se s knihami, které více než po padesáti
letech upravil Miroslav Zikmund, je opravdová výzva. Právě v únoru 2019 oslaví
Miroslav Zikmund 100 let a tohle představení má strašně moc rád. Cílem tohoto
LiStOVáNí bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit dnešním generacím, kterým vše
připadá tak samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a navždy budou opravdoví "frajeři".
Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy nepomine. A jak už to s LiStOVáNím bývá, dá
se s tím očekávat i spousta legrace. Koná se v městském muzeu, vstupné 120,- Kč.
Předprodej v oddělení pro dospělé.
22. 2. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Sportovní pohádky
V pohádkách se většinou nesportuje, a to je chyba, kterou napravuje tato vtipná
knížka. Tady platí - co pohádka, to jeden sport. A my se zaměříme na ty zimní.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
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23. 2. od 15.00 hodin
Zimní pohádky
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 30,- Kč dospělí, 20,- Kč děti.
do 28. 2.
Příjem přihlášek na Internet pro začátečníky/mírně pokročilé
Jak na internet pro úplné začátečníky/mírně pokročilé. Využití internetu a moderních
komunikačních technologií. Od 5. 3. do 27. 3. proběhne celkem osm dvouhodinových
lekcí. Výuka bude probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu 9.00 do 11.00 hodin.
Kurzovné 200,- Kč. Počet míst je omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně
v hudebním oddělení. Více informací na tel. číslech 499 318 320 a 721 390 348.

Obrázek 15 – Co se děje v trávě, pořad pro MŠ

Obrázek 16 – O červené karkulce
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Listování
Velmi oblíbené scénické čtení, jehož původcem je herec Lukáš Hejlík. Pořady
trvají 60 minut a vystupují v nich herci pražských a brněnských divadel. Jedná
se o velmi profesionální představení knih, většinou beletrie. Tentokrát bylo
Listování věnováno 100. výročí narození cestovatele Miroslava Zikmunda.

Obrázek 17 – Plakát na pořad Listování
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Loutkové pohádky pro děti
Loutkový soubor Klíček každoročně zahajuje svou sezónu v říjnu a končí
v květnu následujícího roku.

Obrázek 18 – Plakát Klíčku
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Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny je už dlouholetou tradicí. V roce 2019
proběhlo od 5. 2. do 16. 2.

Obrázek 19 – Prvňáčci dokazují své dovednosti

Obrázek 20 – Král pasujeprvňáčka na čtenáře
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Knihovna v březnu - měsíci čtenářů
Čtenář roku 2018 – Mistr Četby
V rámci Března – měsíce čtenářů, vyberou knihovnice Čtenáře roku – Mistra četby.
Tentokrát hledáme muže. Výsledky pátrání budou sděleny v sobotu 16. 3. ve 14.00
hodin před pořadem Listování.
Od 1. 3.
Prodej vyřazených knih
Vyřazené knihy z fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny. Knihy jsou
umístěné ve venkovním skladu knihovny. O svém zájmu informujte službu v čajovně
nebo v oddělení pro dospělé. Přístupné v provozní době knihovny.
1. 3. – 27. 6.
Nejstarší kniha v naší rodině
Soutěž pro všechny věkové kategorie
Projděte své rodinné knihovničky a vyberte nejstarší knihu. Výsledkem soutěžního příspěvku by mělo být jakékoliv umělecké zpracování nalezené knihy (obrázek, příběh,
komiks, fotografie, film), procesu hledání knihy či čehokoliv dalšího, co s hledáním nejstarší knihy souvisí. Ničím se neomezujte. Svá díla odevzdejte v oddělení pro děti do
27. 6., vyhlášení výsledků proběhne v říjnu v Týdnu knihoven. Soutěž je vyhlášena
v rámci oslav 100. výročí prvního knihovnického zákona.
1. 3. – 15. 11.
Lovci perel - soutěž
Zahájení 6. ročníku soutěže na podporu čtenářské gramotnosti. Vyhlášení výsledků
a ocenění nejúspěšnějších lovců proběhne při akci Den pro dětskou knihu. Podrobná
pravidla jsou k dispozici v oddělení pro děti nebo na www.slavoj.cz.
6. 3. od 17.00 hodin
Karel Jaromír Erben. Mistr české mytologické balady
Jan Rain
V evropských folklórních tradicích přetrvávaly do 19. století takzvané mytologické
balady, které líčily konflikt člověka s přírodou. Přednáška nabídne pohled na tematiku
vodníka v české literatuře 19. století a zaměří se na zpracování v Erbenově Kytici
z pověstí národních. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.

13. 3. od 18.00 hodin
Největší tajemství Třetí říše
Milan Zacha Kučera
Na přednášce se setkáte se spisovatelem a kreativním ředitelem televizí Kinosvět
a WAR, který se zabývá nejen literaturou faktu. Dozvíte se o neznámé části historie
II. světové války. Po největší tankové bitvě dějin u Kurska se válečné štěstí obrátilo
X

v neprospěch nacistů. Od té chvíle začínají obrovské podzemní práce v oblasti
nedaleko Broumova, dnes již na polském území. Třetí největší polský zámek Ksiaž je
přebudováván na poslední hlavní stan Adolfa Hitlera. Můžete se těšit také na dva
krátké filmy. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.

15. 3. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie - Cesta kolem světa
Naše putování nebude trvat 80 dní, jako známému anglickému džentlmenovi Foggovi,
nýbrž pouhých 45 minut. Přesto navštívíme 11 známých světových památek.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
16. 3. od 14.00 hodin
LiStOVáNí - Lichožrouti (Pavel Šrut a Galina Miklínová)
Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl dopaden. Možná i vám se
včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný
tvor, který žere ponožky a z párů dělá licháče. Jejich tajemný svět zrcadlí napínavý
a vtipný příběh jedné lichožroutí rodinky, starého mládence pana Vavřince a malého
nešiky lichožrouta Hihlíka. A tento příběh potěší, jak je v projektu LiStOVáNí zvykem,
všechny generace, protože přiznejme si - komu doma nechybí vždycky jedna
ponožka?! Lichožrouti se stali v ocenění Magnesie Litery Dětskou knihou desetiletí! účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram a Tomáš Drápela. Koná se v Městském muzeu.
Vstupné: dospělí 120,- Kč, děti 60,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
20. 3. od 9:30 a od 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát s Knihovníčkem přivítáme jaro. Koná se v sálku
knihovny.
20. 3. od 18.00 hodin
Miskohraní
Věra Radoňová
Srdečně Vás zvu na relaxační procházku s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong,
šamanský buben, dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás
dovede ke klidu a pohodě. Koná se v sálku knihovny. Počet míst omezen. Předprodej
v oddělení pro dospělé. Vstupné 50,- Kč.
23. 3. od 15.00 hodin
Pejsek a kočička
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč dospělí, 20,Kč děti.
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Listování pro děti i dospělé - Lichožrouti

Obrázek 21 – Plakát na Listování; Lichožrouti

Obrázek 22 – Lichožrouti Věra Hollá a Tomáš Drápela
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Noc s Andersenem 2019
20 dětí, 1 paní učitelka, 2 knihovnice
19. pohádková Noc s Andersenem proběhla v letošním roce v pátek 29. března 2019
na 1775 místech. V Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale také na Slovensku či v Polsku, ve Slovinsku, v USA, Chorvatsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku,
Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, na Novém Zélandu či na Maltě, v Austrálii, Francii, Bulharsku i Rakousku, ve Španělsku a Portugalsku - tedy v 21 zemích světa zažilo pohádkové dobrodružství mezi knížkami 98.853 malých i velkých účastníků
V pátek 29. 3. 2019 spala v MěK Slavoj ve Dvoře Králové n. L. v rámci Noci
s Andersenem 3. třída ze ZŠ Podharť .
Noci nazvané „Hasiči – záchranáři“ se zúčastnilo 20 dětí + 1 paní učitelka + 2
knihovnice.
Sraz byl v 18.00 hod na dětském oddělení knihovny a hned na začátku jsme se
rozdělili do 4 družstev. Na začátku jsme si vysvětlili, proč je noc věnována Andersenovi
a upozornili jsme i na 70. výročí
nakladatelství Albatros. A zábava mohla začít…
Celým večerem nás provázel příběh „Černý pracant“ – příběh hasiče Franty a jeho
kolegy Tondy, kteří hasili nedalekou továrnu a evakuovali jednoho ze zaměstnanců,
který se nadýchal kouře, nestihl utéct a zřítil se na něho strop.
Týmy mezi sebou soutěžily v několika disciplínách:
- rovnání sirek jednou rukou do krabičky
- poskytnutí 1. pomoci
- telefonní čísla záchranářských složek
- orientace v mapě – plánování tras
- přetahování lanem
- kimovka
Poté nás čekala večerní výprava do Hasičské stanice ve Dvoře Králové n. L., kde jsme
měli možnost vidět profesionální hasiče a jejich výstroj. Cestou zpátky do knihovny
jsme vystoupili na věž kostela sv. Jana Křtitele a kochali se pohledem na svítící noční
město. Někteří měli problém se ve tmě orientovat.
A pak už jsme se vrátili zpátky do knihovny, vyhodnotili nejlepší, napsali pohlednice
z NsA a hurá do peřin. Vlastně do spacáků.
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Knihovna v dubnu
6. 4. od 15.00 hodin
Medvědí snídaně a jiné pohádky
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,Kč děti.
10. 4. od 18.00 hodin
Skandinávie & Pobaltí
Jirka a Alena Márovi
Pestrá projekce Aleny a Jirky Márových vás zavede na sever Evropy. Na expedici jsme
ujeli celkem deset tisíc kilometrů přes devět zemí. Vyzkoušeli jsme cyklistiku
v překrásných švédských lesích a viděli slavnou halu Globen. V Norsku a na ostrovech
Lofoty jsme si do sytosti užili jezer, fjordů, vodopádů a ochutnali skvělé dary moře. A ve
Finsku se nám dokonce do cesty připletl Santa Claus.Také Pobaltí nám nabídlo mnoho
krásných přírodních scenérií či architektonických skvostů. V estonských bažinách
rostou masožravé rostliny, v Lotyšsku jsme našli kopii slavného zámku Versailles
a v Litvě nás okouzlili čápi a ostrovní hrad Trakai. Jiří Mára je autorem dvaceti
cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 50,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
12. 4. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Velikonoční příběh
Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Vedle toho jsou
i nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Proč? Tak to se dozvíte na našem
pravidelném čtenářském odpoledni. Kdo bude šikovný, odnese si jarní dekoraci.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
17. 4. od 9.30 a 10.30 hodin
Královédvorské knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Se skřítkem Knihovníčkem se tentokrát vydáme na koledu
a vyrobíme si velikonoční dekoraci. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.

17. 4. od 17.00 hodin
Abecední hrátky se zvířátky
Jaroslav Kratěna a Rudolf Doulík
Představení nové knihy pro děti, spojené s besedou i autogramiádou autora a také
ilustrátora. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.
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Městská knihovna Slavoj
pořádá cestovatelskou přednášku

Skandinávie
& Pobaltí
středa 10.4.2019
18. hodin, sálek knihovny Slavoj
Pestrá projekce Aleny a Jirky Márových vás zavede
na sever Evropy. Na expedici jsme ujeli celkem
deset tisíc kilometrů přes devět zemí. Vyzkoušeli
jsme cyklistiku v překrásných švédských lesích a
viděli slavnou halu Globen. V Norsku a na ostrovech
Lofoty jsme si do sytosti užili jezer, fjordů,
vodopádů a ochutnali skvělé dary moře. A ve Finsku
se nám dokonce do cesty připletl Santa Claus.
Také Pobaltí nám nabídlo mnoho krásných
přírodních scenérií či architektonických skvostů.
V estonských bažinách rostou masožravé rostliny, v
Lotyšsku jsme našli kopii slavného zámku Versailles a
v Litvě nás okouzlili čápi a ostrovní hrad Trakai.
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a
dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz
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Knihovna v květnu

7. 5. od 9.30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
od 10.30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Královédvorské knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát s Knihovníčkem oslavíme svátek maminek. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.

13. 5. od 19.00 hodin
LiStOVáNí.cz: Můj příběh: 9,58 (Usain Bolt)
LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou: do sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi
- nejrychlejším člověku na světě. “Tohle mě vážně nikdy neomrzí poslouchat,“ libuje si
trojnásobný olympijský vítěz v úvodu jedné z nejlepších sportovních knih, jaká v poslední době vyšla. Dobře ilustruje, proč je jamajský šampion jedním z nejsympatičtějších lidí mezi světovou sportovní špičkou. Málokomu se podařilo v knižní podobě zachytit duši a přemýšlení špičkového sportovce tak důkladně a podrobně. LiStOVáNí.cz
společně s Usainem zaběhne nejrychlejší závod své kariéry, ale nebojte, bude to trochu delší než 9.58. Můžete se těšit na 2000 vtipů na metr čtvereční!
účinkují: Lukáš Hejlík a Alan Novotný. Koná se v Městském muzeu. Vstupné: 120,Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.

17. 5. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Hasičský příběh
Hasiči se vždycky snaží, aby i ten nejžhavější průšvih měl dobrý konec a tak si svoje
příběhy rozhodně zaslouží. Zároveň si děti připomenou jedno moudré přísloví, že oheň
je dobrý sluha, ale zlý pán. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
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Listování

Obrázek 23 – Plakát Listování – Můj příběh
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Knihovna v červnu
10. – 21. 6.
Škola naruby aneb ani den bez čtení
Vyhodnocení celoročního projektu, ve kterém jsou prioritou kromě čtení také příjemně
strávené chvíle dětí se svými rodiči a prarodiči. Odměnou všem zúčastněným bude
knížka s názvem Kde se nosí krky od Miroslava Tvrze s ilustracemi Aleny Schulz.
Kniha byla vydána v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Rezervace
termínů je možná osobně v oddělení pro děti nebo telefonicky na 499 318 321.
14. 6. od 13.45 hod
Pohádkoterapie
Příběhy z letního tábora
Konec školního roku se blíží a prázdniny už klepou na dveře. Děti chystající se na
tábor určitě ocení několik rad ze skautské praxe či lesní moudrosti.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
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Vyhodnocení Školy naruby – 2018/2019
V červnu 2019 se vyhodnocení projektu Škola naruby zúčastnily tyto školy:
škola
1.tř., ZŠ Strž
1. tř. ZŠ 5. květen
1. B ZŠ Podharť
1. A ZŠ Podharť
1. B ZŠ Schulzovy sady
1. A ZŠ Schulzovy sady
1. C ZŠ Schulzovy sady
2.C ZŠ Schulzovy sady
Celkem:
(59% návratnost)

počet dětí
24
28
18
18
22
22
20
22
174 dětí

Obrázek 24 – Propagační plakát

Obrázek 25 – Program k vyhodnocení projektu Škola naruby
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vrácené deníčky
23
18
7
9
7
0
19
20
103 deníčků

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019
11. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku
školní docházky. 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.
Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi
pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností.
V období od listopadu 2018 do května 2019 připraví
pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti
knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která
byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky
projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.
Knihovnám a školám je nabídnuta možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu (20 Kč).
Harmonogram projektu:
Vyhlášení projektu listopad - 2018
Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2019
Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4.
2019
Distribuce knih - 2. polovina května 2019
Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu
2019
Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2019

Obrázek 26 – Obálka ke knize Kde se nosí krky
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Knihovna o prázdninách
1. 7. – 10. 8.
Venkovní bazar knih
Bazar vyřazených knih bude k dispozici v provozní době na dvorku knihovny. Knihy
budete moci zakoupit za symbolickou cenu u obsluhy v oddělení pro dospělé.
23. 7. od 9:30 hod
Pohádkoterapie
Dobrodružství na hradě
Během letních prázdnin téměř každý navštíví alespoň jeden hrad nebo zámek
opředený tajemstvím či nevysvětlitelnou záhadou. A jinak tomu nebude ani v našem
příběhu. Vyřešíme-li záhadné kvízy a hlavolamy, dozvíme se, kdo řádí v podzemí
tajuplného
hradu.
Na
závěr
si
vyrobíme
prázdninovou
pohlednici.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
1. 7. – 31. 8.
Vzdělávání v knihovně - příjem přihlášek
Na vzdělávací aktivity, které budou probíhat ve školním roce 2019/20, se lze přihlásit
osobně v oddělení pro dospělé do 10. 8. 2019 nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz do
31. 8. 2019.
Nabídka vzdělávání v knihovně ve školním roce 2019/20
Knihovna nabízí pro všechny zájemce o neformální vzdělávání níže uvedené kurzy:
Děti:
Angličtina pro děti od 4 do 7 let. Lektorka: Šárka Antoňáková
Dospělí:
Italština pro začátečníky. Lektorka: Mgr. Jana Saifrtová
Italská konverzace. Lektorka: Mgr. Jana Saifrtová
Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná
Angličtina. Konverzace pro mírně pokročilé a stálé začátečníky. Lektor: Ing. Tomáš
Hajnyš
Senioři (55 + )
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing. Libuše Bělovská
Virtuální univerzita 3. věku. Téma: Dějiny oděvní kultury (4. kurz bude otevřen pouze
v případě přihlášení 8 nových studentů)
Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách
www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.
12. 8. – 1. 9.
Všechna oddělení knihovny jsou z důvodu oprav oddělení pro dospělé uzavřena.
Výpůjčky lze prodloužit on-line prostřednictvím čtenářského konta, telefonicky na
číslech 499 318 320-322 nebo e-mailem na adresu prolongace@slavoj.cz.
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Uzavření knihovny z důvodu úprav interiéru oddělení pro dospělé.

Obrázek 27 – Oddělení pro dospělé před úpravami I.

Obrázek 28 – Oddělení pro dospělé před úpravami II.
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Obrázek 29 – Vyklízení knih …

Obrázek 30 - … a regálů

Obrázek 31 – knihy uložené v čajovně

Elektřina, podlahy
XXIII 32 – knihy byly uložené také v oddělení naučné literatury
Obrázek

Obrázek 33 – pracovalo se na novém rozvodu elektřiny v dospělém …

Obrázek 34 – i na chodbě v suterénu

… a regály

Obrázek 35 – byla položena nová podlahová krytina
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Obrázek 36 – nové regály

Obrázek 37 – Oddělení pro dospělé po úpravách
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Knihovna v září
Od 1. 9.
Přihlášky na kurz internetu
Internet pro začátečníky a mírně pokročilé bude probíhat od 1. 10. do 23. 10. Účastníci
absolvují celkem osm dvouhodinových lekcí. Kurz bude probíhat 4 týdny vždy v úterý a
ve středu od 9.00 do 11.00 hodin. Počet míst je omezen. Rezervace probíhá přímo
proti platbě v hudebním oddělení. Kurzovné činí 200,- Kč. Uzávěrka přihlášek je 27. 9.
2019.
1. 9. – 8.11.
Mít své místo
Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku je vyhlášena v rámci 6. ročníku
charitativní akce Noc venku, která proběhne 21. 11. 2019. Motto ročníku vyjadřuje
jakousi hluboce zakořeněnou touhu každého člověka mít své místo. Mít své místo
v životě, mít své místo, kde by hlavu složil, mít své místo, na které se rád vrací, mít své
místo, kde se cítí v bezpečí… Vybrané práce, odevzdané do dětského oddělení
knihovny do 8. 11., budou vystaveny v den konání akce v předsálí Hankova domu.
3. 9. od 19.00 hodin
LiStOVáNí.cz: ČESKÝ RÁJ (Jaroslav Rudiš)
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše.
Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Jejich sebestředný svět rámují tragikomické vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní budoucnosti. Novela o současných
mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná
obývají ženy…Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný (alt. Lukáš Hejlík). Koná se v městském muzeu, vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
16. 9. – 27. 9.
Slavnost Klíčování
Zábavný program pro čerstvé druháčky, který volně navazuje na slavnost Pasování
prvňáčků na čtenáře knihovny. Rezervace a bližší informace v dětském oddělení
knihovny nebo na tel. čísle 499 318 321.
20. 9. od 13:30 hod
Pohádkoterapie
Pušíci letí do školy
Nejen školáci, ale i pušíci nastupují v září do školy. Co je to za stvoření a jak jim to ve
škole půjde, se dozvíte při našem pravidelném odpoledním setkání s knihou v ruce.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
24. 9. od 9.30 hodin pro děti ve věku 0 – 2; od 10.30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let

Královédvorské knihomrně
Program pro rodiče s dětmi v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života –
Bookstart. Tentokrát se s Knihovníčkem podíváme, co se děje v trávě. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
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Obrázek 39 - Zloduch Nečterád opravdu nečte rád

Obrázek 38 – Princ Komiks je na tom o poznání lépe

XXVII

Obrázek 40 – Listování:Rudiš, Český ráj
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Knihovna v říjnu
Týden knihoven (30. 9. – 6. 10. 2019)
1. 10. od 20.00 hodin
Ivo Jahelka
Koncert populárního zpívajícího právníka s ojedinělým smyslem pro humor. Koná se
v městském muzeu, vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
1. 9. – 8.11.
Mít své místo
Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku je vyhlášena v rámci 6. ročníku
charitativní akce Noc venku, která proběhne 21. 11. 2019. Motto ročníku vyjadřuje
jakousi hluboce zakořeněnou touhu každého člověka mít své místo. Mít své místo
v životě, mít své místo, kde by hlavu složil, mít své místo, na které se rád vrací, mít své
místo, kde se cítí v bezpečí… Vybrané práce, odevzdané do dětského oddělení
knihovny do 8. 11., budou vystaveny v den konání akce v předsálí Hankova domu.
30. 9. – 6. 10.
Registrace do knihovny zdarma
Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu Týdne
knihoven.
1. 10. – 30. 10.
Konzerva místo zpozdného
Již třetím rokem se knihovna připojuje k benefičnímu projektu Noc venku. Za upomínky
lze v říjnu opět zaplatit také v naturáliích. Říjnové platidlo: konzervy s hotovými jídly,
polévky v sáčku apod. Připojit se může i ten, kdo vrací knihy včas a rád pomůže dobré
věci. Vybrané trvanlivé potraviny budou 21. listopadu předány na akci Noc venku 2019
organizačnímu týmu projektu.
Od 1. 10.
Výstava k 100. výročí knihovnického zákona
V roce 1919 byl vydán zákon, díky kterému má ČR jednu z nejhustších sítí knihoven na
světě. Výstava v prostorách knihovny zachycuje zlomek z historie královédvorské
knihovny z let 1919 – 2019.
1. 10. - 23. 10.
Kurz internetu pro začátečníky/mírně pokročilé
Základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je omezen. Přihlášky přijímáme
v hudebním oddělení.
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8. 10. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Pamatujete si telefonní číslo svého blízkého známého? Znáte datum narození alespoň
tří svých příbuzných? Podle posledních průzkumů se společně se zvyšováním
koncentrace elektroniky v našem životě snižuje kvalita naší paměti.
Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním paměťových strategií
jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť
je nejen funkční, ale dokáže zvládnout mnohem více, než čekali. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 30,- Kč.
12. 10. od 15.00 hodin
O ztraceném zajíčkovi
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč
dospělí.
16. 10. od 18.00 hodin
Tibetské mísy
Věra Radoňová
Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben,
dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás dovede ke klidu a
pohodě. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. Počet míst je omezen, předprodej
je možný v oddělení pro dospělé.
18. 10. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie – Mortina
Mortina je holčička trochu jiná než ostatní. Je strašidlo. Velice touží po kamarádech, se
kterými by si mohla hrát, ale má přísný zákaz komukoliv se ukazovat. Mohli by se jí
totiž leknout. Avšak jednoho dne konečně nastane ta správná příležitost k seznámení svátek Halloween. Jak to všechno dopadne? Tak to se dozvíte na našem pravidelném
odpoledním setkání s knížkou v ruce. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
23. 10. od 18.00 hodin
LISTOVÁNÍ
Mé dětství v socialismu
U příležitosti 25. výročí Listopadu ´89 desítky známých osobností připravily mozaiku
příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období socialismu. Vykreslují
mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás.
Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla trvat na věčné časy. Děti dokážou být
mimořádně citlivé na věci, s nimiž se dospělí už dávno smířili. Dokážou ze své
perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte také
mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně
vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se
narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče
museli každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního.
Účinkují: Pavel Oubram (alt. Jiří Ressler) a Věra Hollá. Koná se v městském muzeu.
Vstupné 120,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.
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25. 10. od 9.30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
od 10.30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Speciální program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu
S knížkou do života – Bookstart. Co
vás čeká? Říkanky, hry, hudební
nástroje,
knížky
a
to
vše
v příjemném prostoru knihovny.
Vstup zdarma.

Obrázek 41 – Mít své místo; K. Ježková 6.B Sch. sady

Obrázek 42 – Bezdomovec
u Kauflandu; J. Novák
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100 let od schválení 1. knihovnického zákona
Článek k výročí byl publikován ve Vlastivědném čtení v prosinci 2019;
prezentace naší knihovny na toto téma proběhla na Královéhradecké konferenci
Knihovny v proudu času dne 5. listopadu 2019.
Níže uvedená data zobrazují vývoj Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové
nad Labem od přijetí prvního zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne
22. července 1919 až po rok 2019. Nelze však aspoň krátce nezmínit rok 1881,
kdy byl založen Literární a čtenářský spolek Slavoj, protože se vznikem veřejné
knihovny přímo souvisí.
Spolek byl založen 15. dubna. 1881. V té době obsahoval 110 knih a předplatné
na 6 periodik (Květy, Osvěta, Lumír, Světozor, Paleček, Věstník bibliografický),
pro 115 registrovaných čtenářů. Od 2. října 1881 byla knihovna čtenářům
zpřístupněna pravidelně každou neděli. Už 6. listopadu téhož roku spolek
uspořádal v dlouhé síni Hankova domu první večerní zábavu, na které zazněla
přednáška o národní literatuře a písně v podání okteta Slavoje.
Před přijetím knihovnického zákona, který měl zabezpečit přístup celé
společnosti ke vzdělání, informacím i k zábavě prostřednictvím tištěného slova,
veřejná knihovna v našem městě neexistovala, zato knihovna spolku Slavoj už
měla téměř čtyřicetiletou tradici. Aby města splnila svou zákonnou povinnost,
snažila se často o přeměnu některé spolkové knihovny v obecní. Stejně tak
tomu bylo i v našem městě. Od září roku 1919 vedlo v tomto směru vedení
města se zástupci Slavoje jednání. Přeměna knihovny spolkové v obecní byla
dokonána dne 21. ledna 1921, kdy se obecní zastupitelstvo na své schůzi
jednohlasně usneslo převzít knihovnu Slavoje a zřídit tak Veřejnou obecní
knihovnu Slavoj města Dvora Králové nad Labem.
1921 Knihovna byla nejprve umístěna v zasedací síni Hankova domu, později jí
byly přiděleny prostory bývalých městských kanceláří na východní straně
Hankova domu. Čítárna však zůstala i nadále v 1. patře hasičské zbrojnice.
Bezplatným knihovníkem byl určen ředitel gymnázia Tomáš Halík, který byl
zároveň předsedou knihovní rady, jež nadále knihovnu řídila. Jeho placeným
pomocníkem, který vykonával manuální práci knihovníka za roční plat 10 512,Kč, zvolilo zastupitelstvo Osvalda Treybala. Ten byl zároveň autorem první
historie Slavoje, která byla později otiskována na pokračování v časopise
Slavoj.
1922 První inspekce Úřadu státního instruktora knihovnického v Praze (6. února
1922) dopadla dobře. Bylo vysloveno uznání obsahovému vybavení a řádnému
vykonávání činnosti. Bylo však doporučeno změnit systém uspořádání a
evidence a požadováno vedení jednotného přírůstkového seznamu. Do té doby
existovaly pouze jakési oborové soupisy.
1927 Byla zřízena první pobočka knihovny a to v okresní nemocnici, kam byly
předány vhodné knihy, které byly ve Slavoji zachovány ve třech exemplářích.
Zůstaly i nadále majetkem Slavoje (jednalo se o 50 knih).
1935 Vlastní budovu získala knihovna v roce 1935, kdy byla přemístěna do
kanceláří bývalé Mayerovy továrny v Tylově ulici. V roce 1936 k ní byla
přistěhována také čítárna. Zde knihovna sídlí dodnes.
1939 26. října 1939 předložila knihovní rada státnímu instruktorovi knihovnímu
v Praze návrh knihovního řádu pro mládež. Jsme tak svědky počátků dětského
oddělení ve Dvoře Králové nad Labem. Oddělení pro mládež bylo skutečně do
konce roku 1939 uvedeno v provoz a obsahovalo 588 knih.
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1940 Počátkem 40. let došlo v knihovně ke třídění naučné literatury do skupin
na základě již platného MDT. Na každý titul byly tvořeny autorské, názvové a
obsahové katalogizační lístky. Postupně tak v knihovně vznikaly lístkové
katalogy, které si návštěvníci knihovny pamatují až do přechodu knihovní
agendy na automatizovaný knihovní systém. Ani po čas války se nezastavila
práce na rozvoji knihovny. U příležitosti „Českého hudebního máje“ v roce 1940
zahájilo svou činnost také hudební oddělení.
1941 K 60. výročí založení spolku Slavoj byl vydán 1. sborník o historii knihovny
Slavoj 1881 – 1941.
1945 V čítárně knihovny byly shromažďovány knihy, které se nacházely
v domácnostech německých občanů a českých kolaborantů. V konečném
součtu bylo prohlédnuto, vytříděno a do Národní a univerzitní knihovny v Praze
odvezeno na 400 tisíc svazků (celkem 42 tun). Po válce ceny knih mimořádně
stouply (o 200 – 300%). Příspěvek obce na nákup literatury se však stejnou
měrou nezvýšil. Knihovní rada a správa Veřejné městské knihovny Slavoj
žádaly královédvorské firmy o mimořádný příspěvek na nákup knih a časopisů
do knihovny a studovny. Zaměstnancům firem bylo na oplátku poskytnuto
bezplatné členství a půjčování knih.
1948 Mezníkem ve vývoji českého knihovnictví se stal I. celostátní sjezd
knihovnických pracovníků konaný v Brně ve dnech 13. a 14. května 1948.
Ministerstvo informací zde předložilo návrh jednotné organizace českého
knihovnictví. Knihovny všech druhů tak měly být spojeny v jednotnou soustavu
a umožnit čtenářům, aby si mohli půjčit jakýkoliv dokument bez ohledu na to,
v které knihovně je k dispozici (počátek meziknihovní výpůjční služby). V návrhu
se objevují i první náznaky metodického řízení knihoven.
1949 Na základě zkušeností z Ústřední knihovny v Praze rozeslalo Ministerstvo
informací 18. září 1948 oběžník o povinnosti zřídit ve všech veřejných
městských knihovnách ve městech nad 10.000 obyvatel Klub čtenářů. Jeho
úkolem bylo pečovat o čtenáře, propagovat knihovnu a dobrou pokrokovou
četbu. V našem městě byl Klub založen v únoru 1949.
1949 Od 1. září 1949 byl v knihovně zaveden volný výběr knih.
1952 Královédvorská knihovna se stala Okresní lidovou knihovnou. Kromě
metodické funkce pro lidové knihovny spádového obvodu byla také knihovnou
doplňovací pro venkovské knihovny (od roku 1946). Za svou činnost obdržela
knihovna diplom „Vzorná lidová knihovna“ (1956).
1960 Od počátku 60. let knihovna provozovala agitační středisko Národní
fronty, které bylo zrušeno až v roce 1989. Konala se zde nejen setkání s voliči,
ale také besedy a pořady pro čtenáře. Knihovna vyhlašovala také výtvarné
soutěže. Čtenáři, kteří již nebyli delší dobu v knihovně, dostávali zvací dopisy
se seznamy literatury. V roce 1969 byly rozesílány vánoční pozdravy čtenářům,
kteří v tom roce neprodloužili svou registraci.
1970 Docházelo k prověrkám knižního fondu ve všech knihovnách trutnovského
okresu. Tzv. nevhodné tituly musely být staženy z půjčovního procesu, noviny a
časopisy z let 1968-69 se nesměly půjčovat vůbec.
1970 S nástupem Emila Pokorného do funkce ředitele bylo v roce 1970
otevřeno oddělení pro dospívající mládež.
1988 Za ředitelky Věry Jirouskové bylo otevřeno oddělení politické literatury.
1996 Došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy. Byla vyměněna střešní krytina a
demontována dřevěná veranda. Vytápění párou bylo nahrazeno plynofikací
objektu, byla opravena elektroinstalace, kanalizace a vodovod. Fasáda v průčelí
budovy byla opravena se zřetelem k původnímu slohu podle historicky
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dochované dokumentace. V původních plánech byla do rekonstrukce zahrnuta
také oprava půdy, kde by vznikl prostor k pronájmu různým spolkům a
organizacím. Z tohoto plánu však sešlo pro nedostatek financí.
Tehdejší ředitelka knihovny Vladislava Lustigová zažádala o navrácení
původního názvu knihovny. Od 27. května 1996 tak nese královédvorská
knihovna opět ve svém názvu jméno jedné z literárních postav Rukopisu
královédvorského, Slavoj.
1997 Postupně byl do provozu zaváděn automatizovaný knihovní systém
Lanius.
1998 Koncem roku byla zprovozněna internetová linka a zpřístupněna za mírný
poplatek každému čtenáři, který o tuto službu projevil zájem.
2000 Bylo zahájeno půjčování knih pomocí čárového kódu.
2002 Rozvoj Městské knihovny Slavoj pokračoval s nástupem Lenky Antošové
do funkce ředitelky organizace. Kromě svých ředitelských povinností se úzce
specializovala na rozvoj dětského čtenářství. Projektu z handicapu přednost,
který byl mimo jiné představen na semináři „Netradiční metody práce ve čtení“,
vyjádřil svůj obdiv osobně také prof. Zdeněk Matějček. Proběhlo také historicky
první spaní v knihovně. Nejednalo se o Noc s Andersenem, ale o
Princeznovskou noc, na kterou přijala pozvání také první královna věnných
měst Eva Kvasničková ze Dvora Králové nad Labem. Knihovna uspořádala
první jazykové kurzy.
2003 Dne 1. července 2003 došlo ke změně právní formy knihovny.
Z organizační složky města se stala příspěvkovou organizací s právní
subjektivitou. V říjnu byly zprovozněny historicky první samostatné internetové
stránky knihovny. Zároveň s nimi byl požádán malíř František Kalenský o
vytvoření loga, které by graficky spojovalo současnou knihovnu s jejím
předchůdcem Čtenářským a literárním spolkem Slavoj.
2004 V březnu bylo otevřeno hudební oddělení s veřejným internetem. V říjnu
se uskutečnil slavnostní křest prvního souborného vydání regionálních pověstí
„Pověsti Královédvorska“.
2005 Zahájila svou činnost literární čajovna.
2009 Už v roce 1971 plánovala knihovna donášku imobilním čtenářům do místa
jejich bydliště, v roce 1973 se měla uskutečnit donáška knih do domova
důchodců. Zda se tyto plány realizovaly, není v archivních dokumentech
zmínka. V březnu 2009 byl však tento nápad zrealizován a od té doby vyjíždějí
knihovnice každou první středu v měsíci za svými imobilními čtenáři do jejich
domovů.
2010 Propagace knihovny byla důležitá v každém jejím období. S rozvojem
techniky se však nabízí daleko více možností. Knihovna se k tomuto účelu
rozhodla využít hru geocaching. Knihovnická mystery keš, zpřístupněná 24.
května 2010, obsahuje pamětní kartičku, knihy o cestování a knihovnické CWG.
K 30. září 2019 jsme zaznamenali na webových stránkách hry 506 logů.
Městská knihovna Slavoj má svou stránku na Facebooku.
2014 Knihovna byla obohacena o nové obyvatele. V dětském oddělení si děti
mohou prohlédnout agamu vousatou a felzumy madagaskarské. Na chodbě
před vstupem do studovny je umístěno akvárium s rybičkami a v průchodu do
hudebního oddělení se nachází prosklený úl s včelím společenstvím. Knihovna
začala půjčovat e-knihy. Seniorům bylo nabídnuto studium Virtuální univerzity 3.
věku.
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2017 První parkoviště určené pouze pro návštěvníky knihovny se nachází hned
vedle budovy. Někomu se tato skutečnost může jevit jako triviální věc, pro
knihovnice a návštěvníky knihy to bylo splnění dlouho očekávaného snu.
2018 Městská knihovna Slavoj má svou stránku na Instagramu.
2019 První automobil ve vlastnictví knihovny byl pořízen od Pečovatelské
služby za 31.000,- Kč bez DPH. Je sice starší, ale je náš.
Na závěr bych si dovolila citovat slova Františka Kozy ze sborníku Slavoj 1881
– 1941.
„… Z malých začátků vznikla velká knihovna, a vznikla z prostředků sebraných
dobrovolnými dary, a když založena byla knihovna obecní, převedli odpovědní
činitelé Slavoje ochotně celou svou knižní pokladnici do této nové instituce a tak
umožnili vybudování knihovny dnešní. Kolik pracovníků se vystřídalo v práci
v knihovně… . Jim všem z doby minulé i přítomné patří vřelý dík a uznání nás
všech.“ (Slavoj, 1941, str.6)

Vyhodnocení soutěže Nejstarší kniha v naší rodině
(březen – červen 2019)
Soutěž byla vyhlášena v rámci oslav 100. výročí prvního knihovnického zákona
v březnu 2019.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo před koncertem Iva Jahelky 1. října 2019.
1. místo vyhrála Mgr. Jana Hronešová /viz text str. XXXVI)
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HLEDALA JSEM KNIHU, NAŠLA JSEM MNOHEM VÍC ...
Začátky jsou vždycky těžké. Když se do něčeho pouštím, tak většinou dlouho
přemýšlím a nevím, jak začít. Měla jsem obavu, že to samé bude i tady. Co napsat v
úvodu o hledání nejstarší knížky? Ale nahrála mi situace z nedávné doby. Uklízela
jsem a můj mladší syn zavolal: ,,Mami, v televizi dávají něco pro tebe!" Zvědavě jsem
nakoukla do obýváku a běžel černobílý pořad. Desetiletý syn pozval svoji matku k
filmu pro pamětníky. Mělo se mě to dotknout? Ani ne. Kdysi jsem mu totiž vyprávěla,
jak jsem v jeho letech sledovala černobílou televizi. Nevěřil a nedokázal si to
představit. A vždy, když dnes vidí pohádku, která je sice vtipná, hezká, ale ,,jen" jí
chybí barvy, tak od televize odchází. Já jsem si naopak navzdory nedokončenému
úklidu na chvíli sedla a film sledovala. A zjistila jsem, že bych ho i ráda dokoukala.
Znovu mě utvrdila pravdivost rčení, že co je staré, nemusí být zákonitě špatné.
A tak to bylo i s hledáním nejstarší knížky. Nejdříve se mi téma nezdálo. Proč
popisovat, jak něco hledám? Čím může být zajímavá kniha, kterou dávno nikdo nečetl?
Chci se vůbec dozvědět, která z našich knih je nejstarší? A najednou jsem zjistila, že to
chci zkusit. Když jsem se ale rozhlédla kolem, uvědomila jsem si, že to nebude jen tak.
Milujeme knížky a leží nám snad všude. Moje velké hledání začalo tedy v malých
prostorách toalety. Ano, literaturu máme i na WC. Avšak COMEBACK LANCE
ARMSTRONGA ani 1 100 RAD, JAK BÝT ŠPIČKOVÝM CYKLISTOU asi nejsou to
pravé, co hledám. V koupelně někdo odložil na automatickou pračku Babišův
bestseller O ČEM SNÍM, KDYŽ NÁHODOU SPÍM. Z obálky se na mě směje Andrej a
já marně vzpomínám, jak se u nás doma objevil. Adeptem na knihu s nejstarším datem
však také nebude. Přesouvám se do kuchyně. Tady vím, kam sáhnout. Na lednici mám
tři KUCHAŘKY. Když si je prohlížím, zjišťuji, že nevím, co budu vařit. Pár obrázků se
mi líbí, ale můj problém nevyřeší. Rok vydání napovídá, že nejstarší kuchařce je letos
pouhých dvacet roků. Holka jedna, už mě tolikrát zachránila! V obýváku jde do tuhého.
V policích pod televizorem máme domácí knihovničku. Tady začíná pravé hledání.
Jsou tu hlavně detektivky, romány, pak trocha historie a humoru. VELKÁ KNIHA O
RUMU, DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA, MLČENÍ JEHŇÁTEK, ... , nevím, kde začít.
Na jedné straně starosti blogera a otce na mateřské, co uvařit batoleti, na straně druhé
Hannibal Lecter, který pochybnosti o jídle rozhodně nemá. Že naší knihovničce chybí
koncept a pořádek, to nemusím asi psát. Ale nejsme v knihovně. Přední řady
automaticky vytahuji a ani neprohlížím, to jsou kousky, které sem přibyly ještě v tomto
století. Vzadu by to už mohlo být zajímavější. Přesto pár knížek podržím chvíli v ruce a
prolistuji - ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ, BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA, BÍLÁ MASAJKA ... To
jsou moje poklady, jedny z mála, které jsem četla i dvakrát. Všechny knihy jsem
vyskládala z poliček a zdá se, že mám vítěze - veterána obýváku - NÁZORY NA
VRAŽDU od Michala Viewegha. Autorova prvotina vydaná v roce 1990, tedy kniha
téměř třicetiletá. No, žádná sláva. Čekala jsem od průzkumu v přízemí trochu více.
Rovnám knihy zpátky. Najednou zjišťuji, že se mi do polic nevejdou. Neměla jsem v
nich pedantský pořádek, to znamená hřbet vedle hřbetu, a pravděpodobně jsem zvolila
i chybnou strategii úklidu. Vztekám se a hubeňoučké Svěrákovy POVÍDKY doslova
mezi ostatní knížky narvu. K této fázi hledání musím ještě připsat, že k obědu byla ten
den telefonicky objednaná pizza. Stydím se, ale jinak bych tu literaturu do kupy nedala.
V 1. patře máme ložnici a dětský pokoj. Ložnice moc možností nenabízí. Vím jen o
jedné knížce. Koupila jsem ji mladšímu synovi k narozeninám jako dárek a zatím leží
schovaná ve skříni. Zato pokojík kluků bude ,,oříšek". Obrovská čtyřpatrová police,
jejíž nosnost testujeme novými a novými přírůstky, se prohýbá, ale zatím statečně drží.
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V horních patrech má knihy starší, letos maturující Filip, dole zase mladší Štěpán. Je
úsměvné, jaké tituly se tu vedle sebe sešly. Drsná HRA O TRŮNY, důmyslný
SHERLOCK HOLMES, infantilní SPONGEBOB, či PIVRNCŮV INTIMNÍ DENÍČEK.
Vítězem se ale stávají nenápadné KOČIČINY KOCOURKA DAMIÁNA. Jsou vydané
roku 1971, takže slaví 48. narozeniny a jako malý je poslouchal od své maminky můj
manžel. Pousmála jsem se nad cenou, protože příběhy kočičího čtyřnožce stály tehdy
14,- Kčs. Zběžně jsem spočítala, kolik kousků kluci v pokoji mají. Skoro dvěstě. A to
jsem věděla, že ještě není konec. Na půdě máme ve dvou velkých proutěných kufrech
knížky, které již starší syn četl, ale pro mladšího ještě nejsou. Tedy literatura teprve
čekající na svou chvíli. Vylezla jsem po dřevěných schodech. V podkrovní místnosti je
chladno a neútulno. Mám chuť hledání ukončit. Najednou objevím album se svatebními
fotografiemi. Zavolám mladšího Štěpána. Ukazuju mu všechny příbuzné, jeho ale
nejvíc zajímá, proč má taťka na fotce ze svatby tolik vlasů a teď už ne. Starší syn
zjišťuje, zda je to dědičné a bezděčně si prohrábne svoji bujnou kštici. Album znovu
schovávám a vida, vedle něj jsou momentky z mého středoškolského života. Ty dětem
neukazuji. (To by bylo otázek!) Pohled padne na několik knížek vedle, nápadně se
lišících od ostatních. Staré brožované vazby, obtížně čitelný, zlatě vyskládaný nadpis,
nezvyklý rukopis. Myslím, že jsem u cíle. Listuji a koukám na rok vydání - 1900. V ruce
držím soubor povídek s názvem LIBUŠE. Stránky jsou hodně zažloutlé, jména autorů
však ani po tak dlouhé době neztratila zvuk - GABRIELA PREISSOVÁ nebo JAKUB
ARBES. Tak to je ona, naše nejstarší knížka. Zůstala tu po prarodičích mého manžela,
kteří bydleli v domku ještě před námi. Děda si poctivě vedl svoji osobní knihovničku,
knížky
si
popisoval
značkami
složenými
z
písmen
a
čísel.
Vím, že bude výsledek mého hledání mnohokrát překonán. A třeba bude tato téměř
stodvacetiletá kniha v porovnání s vítězným kouskem pouze ,,dámou ve zralém věku".
Vůbec mi to ale nevadí. Opatrně sfoukávám ze hřbetu zbytky prachové peřiny a beru
knížku s sebou dolů, do obývacího pokoje, do literární civilizace. Zasouvám ji vedle
mého oblíbeného PATRIKA HARTLA. Myslím, že je v dobré společnosti a má právo
na své ,,okamžiky štěstí".

Jana Hronešová
hronesova@centrum.cz
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Mgr. Jana Hronešová se svou 1. třídou ZŠ Strž odevzdala do soutěže
také společnou práci.

Obrázek 43 – Práce dětí z 1. třídy ZŠ Strž
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100. výročí od vydání knihovnického zákona - akce

Obrázek 44 – Plakát na koncert Iva Jahelky
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Ivo Jahelka se narodil 18.7.1954 v Dačicích a od roku 1978 žije v Jindřichově Hradci.
Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze a získal i titul JUDr. Protože měl vždy
sklony k psaní písniček, vysloužil si také další neformální titul "zpívající právník". Začal
se totiž věnovat zhudebňování soudních případů a příběhů ze života a jejich
prozpěvování při různých příležitostech, přičemž stranou nezůstaly ani různé zajímavé
zápisy obsažené v soudních spisech, policejních protokolech i jiných úředních
dokumentech. Poprvé tyto výtvory slýchalo publikum v klubu Rubín na Malostranském
náměstí v Praze v pořadech známého recitátora Mirka Kováříka "Zelené peří", odtud
byl už jenom krok na Porty a dále do divadel a všemožných kulturních stánků…
Zpívajícího právníka Iva Jahelku jsme oslovili v souvislosti s výročím 100. výročí
knihovnického zákona, aby knihovnám složil k této vzpomínce písničku. Zde jsou slova
písně, kterou přijel osobně zazpívat 1. října 2019.
KNIHOVNICKÝ

SONG

1. Jako dítě byl jsem chlapec tuze živý,
zároveň však taky čtenář náruživý,
ten důvod je celkem prostý-a to sice:
moje máti byla totiž knihovnice!
V práci byla od oběda do večera,
a vidím to jakoby to bylo včera,
nosila mi Májovky i Verneovky,
tak se stalo, že jsem knížek přečet
stovky.
Refr:
Ať se každý jak chce
vydovádí
já si čtu a knížky jsou mí
kamarádi
Někdo chvátá do hospody
z posilovny
a já chodím posílit se
do knihovny,do knihovny!!
2.Zákony se řídit musí život lidský,
Obrázek 45 – Ivo Jahelka v muzeu
před sto lety přijat byl ten knihovnický,
a k tomu se nepochybně sluší říciže od těch dob jsou knihovny a knihovníci!
Co ví přesně která kniha komu sedne
ať jste kmeti nebo děti neposedné,
a když si jdu půjčit třeba Kámasutru,
dají mi kód a kouknou se do kompjútru!
Refr.
3.Detektívky,beletrie,cestopisyA,B,C,D-funguje to jako kdysi!
Dnes už bez těch co jim není dáno shůry,
bez trezorů,bez stoupy a bez cenzůry.
Někdo dává přednost base,někdo bicím,
já zpívám všem knihovníkům,knihovnicím,
že život je bestceler i poezie,
že i díky jim se na tom světě lépe žije!/
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Listování: Mé dětství v socialismu

Obrázek 46 – Listování: Mé dětství v socialismu
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Knihovna v listopadu
1. 11., 8. 11. od 17.30 hodin
Jak se zbavit starostí
Jiří Koun
Stres ničí naše životy a způsobuje většinu smrtelných civilizačních onemocnění. V sérii
tří přednášek lektor poradí, jak se škodlivého stresu zbavit. Přednáška čerpá ze
světového bestselleru Dalea Carnegieho „Jak se zbavit starostí a začít žít“. Koná se
v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
5. 11. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Další lekce na procvičování paměti. Účastníci si prostřednictvím koncentračních
cvičení a používáním paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s
paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je nejen funkční, ale dokáže zvládnout
mnohem více, než čekali. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
6. 11. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Krční páteř
Jana Saifrtová
Jak pečovat o své tělo když bolí a jak bolesti předcházet? Musíte ve Vašem
zaměstnání dlouho stát nebo sedět u počítače, řídit auto, jste kadeřnice nebo zubař?
Přijďte se naučit, jak svému tělu můžete pomoci se správně hýbat. Vezměte si
pohodlné oblečení a přineste s sebou karimatku. Vstupné 100,- Kč. Počet míst
omezen, nutná rezervace v oddělení pro dospělé. V prosinci se lektorka bude zabývat
problémy s bederní páteří.
7. 11. od 18.00 hodin
30 let od sametové revoluce
Jiří Dědeček – Tereza Brdečková
„Byli jsme při tom!“ Spíše veselý večer autorského čtení dvou literátů prokládaný
písničkami. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč. Počet míst je omezený,
předprodej lístků v oddělení pro dospělé.
12. 11. od 18.00 hodin
Listování
Holčička a cigareta
LiStOVáNí přináší na jeviště další skvělou knihu jednoho z nejzajímavějších
současných francouzských spisovatelů. Proti světu plovoucímu v katastrofálně
znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými zákazy, proti vládě
nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník zaměstnaný na
magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají vykouřit cigaretu. Je
přistižen pětiletou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věznění
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a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show. Účinkují Lukáš
Hejlík a Petra Bučková. Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,-Kč. Předprodej
v oddělení pro dospělé.
13. 11. od 18.00 hodin
Hodinky – křest knihy
Veronika Jonešová
Beseda a křest knihy Hodinky, psychologicko-společenského románu, která je literární
prvotinou královédvorské autorky. Využijte prodeje knihy za sníženou cenu. Koná se
v sálku knihovny. Vstup volný.
15. 11. od 9.30 a 10.30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Se skřítkem Knihovníčkem tentokrát přivítáme podzim. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
20. 11. od 17.00 hodin
Írán – pohled do zákulisí
Jiří Sladký
Jak se žije v Íránu. Neobvyklý a humornou formou podávaný pohled za oponu země
větší než celá střední Evropa nabízí autor dvou knih o současném Íránu, přírodovědec
a cestovatel RNDr. Jiří Sladký. Záběr na všední život 75milionové, prudce se rozvíjející
země – jak se baví mladí a jak starší, co smějí anebo nesmějí ženy a co muži. Co pro
Íránce znamenají děti. Jak by se měl a naopak neměl chovat návštěvník z ciziny.
Máme se v Íránu bát? Írán, jak ho možná neznáte. Jak se kouří opium. Pojďme se
podívat na to, co běžný návštěvník nezahlédne. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
30,- Kč.
22. 11. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie – Listopad v pranostikách
„Přijel Martin na bílém koni“ nebo „Kateřina věší housle do komína.“ To jsou pořekadla,
která často v listopadu slýcháváme. Význam těchto pranostik si vysvětlíme na našem
pravidelném odpoledním setkání s knížkou v ruce. Program je určen pro děti od 7 let.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
30. 11. od 15.00 hodin
Kašpárek a ježibaba
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny v rámci Dne pro dětskou
knihu. Vstup zdarma.
30. 11. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Výtvarné dílny, knížky za příjemné ceny, divadlo a pro lovce perel obchůdek, ve kterém
lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude připraveno občerstvení jak pro děti, tak
pro dospělé. Podrobný program je k dispozici na www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně
zváni.
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Listování – Holčička a cigareta

Obrázek 47 – Olakát na Listování: Holčička a cigareta
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Křest knihy hodinky

Obrázek 48 – Autorka knihy Veronika Jonešová s manželem

Obrázek 49 – Hodinkový dort obdrželaVeronika od knihovny
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Knihovna v prosinci
3. 12. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Další lekce na procvičování paměti. Účastníci si prostřednictvím koncentračních
cvičení a používáním paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s
paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je nejen funkční, ale dokáže zvládnout
mnohem více, než čekali. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
4. 12. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Bederní páteř
Jana Saifrtová
Jak pečovat o své tělo když bolí a jak bolesti předcházet? Naučíte se technikám a
cvikům, které vám mohou pomoci váš pohybový problém zlepšit nebo se ho zcela
zbavit. Vezměte si pohodlné oblečení, přineste s sebou karimatku. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 100,- Kč.
Počet míst omezen, nutná rezervace v oddělení pro dospělé. V lednu se lektorka bude
zabývat problémy s břišními svaly a s dýcháním.
7. 12. od 15.00 hodin
Čert a Káča
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Vstupné děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč. Koná se v sálku
knihovny.
11. 12. od 17.00 hodin
Norsko
Michal Přikryl
Netradiční putování divokou a nevyzpytatelnou přírodou Norska. Od nejjižnějších částí
za polární kruh na nejsevernější místa Evropy. Územím Sámů do zapadlých arktických
vesnic v jedné z nejméně obydlených oblastí světa, kde se tradiční kultura prolíná
digitální dobou. Můžete se těšit na fotografie, videa, rady a tipy na cestu. Koná se
v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
17. 12. od 12.45 hod
Pohádkoterapie
Vánoční příběh a tradice
Vánoce jsou křesťanské svátky spojené s legendou o narození Ježíše Krista. Pojí se
s mnoha vánočními zvyky a tradicemi. Přijďte si některé z nich vyzkoušet. Na závěr si
děti odnesou i malou vánoční dekoraci. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
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18. 12. od 9.30 a 10.30 hodin
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Se skřítkem Knihovníčkem přivítáme vánoční čas. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
18. 12. od 17.00 hodin
Workshop o kávě
Roman Vyšanský
Milujete kávu? Chcete se naučit připravovat výbornou kávu i u Vás doma? Naučit se
rozlišovat jedinečnou chuť a vůni jednotlivých druhů tohoto nápoje? Přijďte prožít
příjemné odpoledne v přátelské atmosféře. V rámci workshopu si můžete zakoupit
skvělou kávu a udělat tak radost sobě i svým blízkým. Koná se v sálku knihovny.
Vzhledem k omezené kapacitě sálku prosíme o rezervaci míst v oddělení pro dospělé
nebo na tel. 499 318 322. Vstupné dobrovolné.

Obrázek 50 – Woskshop o kávě

23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Všechna oddělení knihovny uzavřena.
Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a radosti do
nového roku a těšíme se na shledání s vámi opět v roce 2020.
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Obrázek 51 – PF 2020
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Obrázek 52 – Knihovnický pohádkovník po 14 letech (vysazen 2.4.2005)

