


Měsíc březen byl po dlouhé roky zasvěcen knize. 
Pod heslem „Březen měsíc knihy“ se v temných 
časech stávaly dlouhé fronty na nové tituly knih 
a oblíbené autory. Celé hodiny, pro nejžhavější 
titul i den dovolené, dokázali čtenáři obětovat 
pro to, aby knihu získali do své knihovny. Dávno 
pryč je doba, kdy se rodina hodnotila podle veli-
kosti a obsahu domácí knihovny. Pro knihu, její 
obsah a pro čtenářství byla tato doba určitě 
kladná (což byla ovšem asi jediná výjimka těchto 
temných časů). Lidé četli. Měli na čtení více ča-
su, potřebovali se odreagovat. Čtením poznávali 
i nová prostředí a pro omezenost cestování se 
dostávali na zajímavá místa. 
 
Před dvaceti lety se pro knihu mnohé změnilo. 
Otevřely se hranice a lidé se na svých cestách 
dostávali na reálná místa nejrůznějších koutů na 
zeměkouli, nemuseli si o nich jen číst 
a představovat si tamní prostředí a život. Spo-
lečně s hranicemi se pro nás otevřel také svět 
techniky a technických vymožeností. Jako žhavá 
novinka přišel internet. A knihovny se rychle za-
pojily do jeho propagace, začaly pořádat kurzy 
pro širokou veřejnost a všechny věkové katego-
rie. A tak se v posledních patnácti letech stal 
z března – měsíce knihy měsíc internetu. 
 
Dnes, když už většina lidí zvládá práci 
s internetem, malé děti berou počítač jako na-
prostou samozřejmost a ti větší s monitorem 
a klávesnicí téměř srostli, se došlo k závěru, že 
se málo čte. Zjištění pro samotnou knihu hrozné 
a pro budoucnost nás všech hrůzné. Tak se 
z měsíce internetu stal březen měsícem čtenářů. 
V centru našeho zájmu jsou tentokráte čtenáři 
a čtení ve všech podobách. Čtenáři jako aktivní 
uživatelé veřejných knihoven, ale i čtenáři, kteří 
do knihoven nechodí. Tady si budeme klást otáz-
ku, jaké služby jim může knihovna nabídnout, 
aby se našimi čtenáři stali. Cílem této nové akce 
je propojit čtenáře, organizace a instituce zabý-
vající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím 
ke společné aktivitě a dát o sobě vědět. Stovky 
veřejných knihoven připravují na měsíc březen 
nové a zajímavé aktivity. 

E-KNIHY PRO NAŠE ČTENÁŘE 

     Knihovna si pro své čtenáře připravila 
novinku v podobě elektronických knih. 
Každý kdo preferuje elektronickou četbu 
nebo potřebuje mít více knih v jednom za-
řízení nebo chce jen vyzkoušet něco jiného 
než papírové knihy, si nyní může v našem 
on-line katalogu stáhnout e-knihu.   

     Všechny elektronické knihy nabízíme 
v několika různých formátech vhodných 
pro čtení v počítači, e-čtečce nebo 
v chytrém mobilním telefonu. Formát vy-
berete podle toho, jaký podporuje vaše za-
řízení.  Všechny nabízené e-knihy zdigitali-
zovala Městská knihovna v Praze a jsou 
pro čtenáře zcela zdarma. V on-line katalo-
gu naší knihovny stačí kliknout na E-knihy 
a zobrazí se vám všechny dostupné tituly. 
Pokud raději rovnou vyhledáváte, zvolte 
Vyhledávání jako u klasických knih a v 
podpoli Fond si zaškrtněte eKnihy MLP. Po-
kud byste si nevěděli rady, stačí se při ná-
vštěvě knihovny obrátit na pracovnice Stu-
dovny a ty vám rády pomohou.  





POZOR! Přihlášky na příměstské tá-
bory přijímáme pouze do 31. 3. 
2020 Turnusy se budou konat jen v případě 
naplnění celé kapacity. 

Správná odpověď za únor byla Zbraslav, 
kterou napsalo 22 luštitelů. Vylosována byla 

pí Jarmila Bongová, která si svou odměnu vy-
zvedne v oddělení pro dospělé. 

... BLÍŽÍÍÍÍÍ SE POHÁDKOVÁ 
NOC ...  NOC S ANDERSENEM 
27. 3. 2020 od 18:00 do 28. 3. do 8:00   
Jubilejní 20. ročník oblíbené celostátní a meziná-

rodní akce k podpoře dětského čtenářství. Bude-

me si hrát, soutěžit, číst a také trochu spát.  

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české kni-

hovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o 

zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dneš-

ní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy 

soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vy-

sedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. 

Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se 

zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho 

výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, 

ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného 

kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem 

čtenářských návyků. A přitom existuje docela jedno-

duchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr. 

V. Mertin) - dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že 

číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, 

nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda 

osobního vzoru v předčítání nás vedla k první noci v 

knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň oslavit 

Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná 

každoročně 2.dubna na celém světě v den narození zná-

mého dánského pohádkáře.  



Březnové novinky 





INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 




