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Úvod 
Klub dětských knihoven oslavil v roce 2009 patnácté narozeniny; novou sekcí 

SKIP se stal v roce 1994. Vznikl „zdola“, iniciativou skupiny zhruba dvou desítek 
pracovnic oddělení pro děti v knihovnách  
Za cíl si dal budování databanky nápadů a materiálů pro práci s dětmi, spolupráci 
knihoven a škol, rozšiřování nabídky služeb dětem v knihovnách a jejich inovaci a 
vzdělávání „děckářů“ 
§. Za 15 let své existence se stal platformou komunikace, výměny a přebírání 
zkušeností, vzdělávání, tvorby společných projektů, navazování domácích i 
mezinárodních kontaktů, prezentace služeb a aktivit knihoven pro děti 
Za léta své existence se stal největší a nejaktivnější odbornou sekcí Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků; v současné době má více než 300 členů a 
každoročně se tento počet zvyšuje. 

 
 
V roce 2009 se čestným členem KDK stal Mgr. Roman Giebisch, 
PhD.,  výkonný tajemník SKIP.  
Klub tak ocenil především jeho obětavou práci při vyhodnocování 
výsledků 2. ročníku soutěže Kamarádka knihovna. 

 
 
 
 

 
Okruhy činnosti KDK 
 

Náplň činnosti KDK se ustálila v průběhu patnáctileté existence do tří základních 
okruhů: 
 

� aktivity a projekty na podporu rozvoje dětského čtenářství 
� spolupráce a sdílení zkušeností, námětů a informací 
� podpora odborného vzdělávání knihovníků dětských oddělení 

 
Členy KDK sdružuje především úsilí o podporu dětského čtenářství,  hledání 

stále nových forem práce s dětskými čtenáři i nečtenáři a vlastně všechno, co 
přispívá k rozvoji a zlepšování služeb dětem v knihovnách. Všichni členové KDK 
vzájemně velmi úzce spolupracují, informují se o svých aktivitách, ochotně si 
vyměňují nápady, vymýšlejí nové projekty, účastní vzdělávacích aktivit a nabyté 
zkušenosti potom ihned praktikují při svých aktivitách s dětmi. 
 

 
Vrcholným koordinačním orgánem je Mozkový trust . Trust, čili vedení KDK,  

jsou to především předsedkyně regionálních klubek a garantky celostátních 
klubových projektů. 

S koncem roku 2009 Bobina Blažková se vzdala členství v Mozkovém trustu. 
Zůstává dál aktivní členkou KDK, aktivněji se však začne zabývat prací se seniory v 
knihovnách.  



 

 

Bobina Blažková je první předsedkyní  
KDK, v roce 1994 stála spolu s dalšími 21 
knihovnicemi u zrodu Klubu.  

Za práci, kterou za 40 let v děckařině 
vykonala,  získala z rukou předsedy SKIP PhDr. 
Víta Richtera na Valné hromadě KDK 2009 
Cenu českých knihovníků, tzv. Knihovnickou 
kapku; tu uděluje obvykle jednou za čtyři roky 
SKIP jako ocenění za přínos českému 
knihovnictví. 
 
 

Valná hromada KDK SKIP (dále VH) se koná pravidelně jedenkrát za rok; je 
příležitostí nejen pro zhodnocení práce za uplynulý rok a plánování aktivit na příští 
období, ale hlavně je místem pro osobní setkání děckařů angažovaných v Klubu. 
Program VH bývá doplněn odborným seminářem určeným pro děckaře.  

Valná hromada KDK 2009 se konala 3. 11. 2009 v Knihovně Jiřího Mahena 
v Brně. Zúčastnilo se jí 65 členek KDK. Hosty VH byli předseda SKIP PhDr. Vít 
Richter a čestný člen KDK Mgr. Roman Giebisch PhD. 

Program byl věnován nejenom hodnocení uplynulého roku, ale především byl 
ohlédnutím za patnáctiletou historií  KDK. Garantky informovaly o průběhu 
dlouhodobých projektů a předsedkyně přednesly zprávy za regionální klubka 
(podrobně viz Rok 2009 v regionech).  

Vyvrcholením programu byl společenský večer v atriu Knihovny Jiřího Mahena  
a slavnostní vyhodnocení 2. ročníku soutěže Kamarádka knihovna. 
 

 
Jedné z doprovodných aktivit VH se zúčastnila   Slavnostní vyhodnocení soutěže KK v atriu KJM; 
i bývalá předsedkyně KDK Eva Sedláčková   cenu za 2. místo přebírají knihovnice ze Dvora 

 
 

Společné celoklubové projekty a celorepublikové akce na 
podporu d ětského čtenářství  

KDK organizuje  či spolupořádá řadu celostátních aktivit, projektů a soutěží, 
jejichž hlavním cílem je podpora a rozvoj dětského čtenářství.  

Rok patnáctého výročí KDK měl být rokem, kdy se měla za každý rok činnosti uskutečnit jedna 
celoklubová akce. V plánu byly následující akce a projekty  (podle zápisu tajemnice KDK Stáni 
Benešové):  



 

 

 
1. Noc s Andersenem (tradiční mediálně nejúspěšnější a největší akce SKIP) 
2.  SUK (mnohaletá aktivita propojující děti, školy, knihovny a autory pro děti) 
3.  Knížka pro prvňáčka (nová aktivita, kde KDK a knihovny jsou partnery nejmenších čtenářů a 

škol) 
4.  Lektorské dovednosti 2 (dialogické formy  pro „děckaře“) - nová forma vzdělávání 
5. Loutkářská dílna v Chrudimi (vzdělávání formou výtvarně dramatické aktivity ) 
6. Kde končí svět (soutěžní aktivity dětí v knihovnách ve formě literární, výtvarné a dramatické) 
7.  Kamarádka knihovna (soutěž o nejlepší knihovnu pro děti - spolupráce s partnery, podpora 

zřizovatelů, zlepšování práce a vybavení knihoven ) 
8.  Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín - město pohádky (tradiční tvůrčí a vzdělávací aktivita) 
9.  Potulná pohádková země (putovní výstava po desítkách knihoven v ČR a SR - mezinárodní 

spolupráce) 
10. Valná hromada + seminář Biblioterapie (vzdělávání a spolková aktivita) 
11.  Kalendář České knihovny 2010 a jedno číslo časopisu Grand Biblio  věnované dětskému 

čtenářství (propagace činnosti KDK, byla uveřejněna i série článků v Bulletinu SKIP) 
12.  Projekt na MZV ČR „Poslali nás naši k vašim“ (perspektivy mezinárodní spolupráce KDK s 

kolegy v SR) 
13.  Inovace Loga KDK  
14.  Den pro dětskou knihu  (nová aktivita plánovaná na začátek adventu ve  spolupráci s 

vydavateli a knihkupci, pod záštitou sekce Veřejné knihovny ) 
15.  Databanka  bude mít elektronickou podobu 

 
Ne všechny výše jmenované  plánované aktivity se podařilo bezezbytku 

realizovat; ale ty, které v roce 2009 proběhly, byly velmi zdařilé. 
 
Jubilejní rok 2009 je možné nazvat také „rokem nových projektů“: KDK se stal 

vedle Sekce veřejných knihoven spolupořadatelem 3. ročníku Dne pro dětskou knihu, 
velmi aktivně se zapojil do projektu, jehož řešitelem je ÚIV, Už jsem čtenář – kniha 
pro prvňáčka, získal finanční příspěvek MK ČR na zahájení projektu Potulná 
pohádková země. Členové KDK se významně angažovali v celostátní anketě Kniha 
mého srdce.  Řada nových projektů se zrealizovala v regionech: na Severní Moravě 
to byl například projekt Skvělá kniha, ve Východních Čechách soutěžní hra My 
všichni jsme Východočeši atd.  
 
 

V roce 2009 byl vyhodnocen 2. ročník soutěže o nejlepší českou knihovnu pro 
děti Kamarádka knihovna . 
Garant: Zlata Houšková – Národní knihovna ČR 

Řada dětských oddělení českých knihoven žila až do 3. listopadu 2009, kdy 
byly slavnostně vyhlášeny výsledky, v napjatém očekávání, která knihovna bude 
vybrána jako nejkamarádštější ze všech. 

Soutěže se zúčastnilo 113 knihoven. Do 15. 2. 2009 přišlo do Národní 
knihovny v Praze více než 17 000 vysvědčení, jejichž prostřednictvím děti hodnotily 
„své“ knihovny. K dětským „známkám“ byly připočteny další body podle stanovených 
soutěžních kritérií: 

1. Spokojenost dětí s knihovnou (uživatelů i ostatních).  
2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti.  
3. Procento registrovaných dětských čtenářů z počtu dětí v obci. 
4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele.  
5. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut.  
6. Počet stanic veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem.  
7. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok. 
8. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP. 



 

 

  Dále expert na webové stránky posuzoval kvalitu a vstřícnost webové stránky 
dětského oddělení. Ve finále, kam se podle počtu získaných bodů probojovalo 11 
knihoven, rozhodovala komise  podle doplňkových kritérií: 

1. Počet spolupracujících institucionálních partnerů. 
2. Prostředí knihovny.  
3. Rodinné aktivity (počet, typy a úroveň aktivit knihovny společných pro celou rodinu nebo pro 

více generací)  
4. Celkový dojem komise z oddělení pro děti a jeho činnosti.  

 
První místo a titul Kamarádka knihovna 2009 získala Městská knihovna 

v Sedlčanech, která v prvním ročníku skončila na druhém místě. 

Druhé místo obsadila velmi těsně Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové 
nad Labem, která se zároveň stala „skokanem“ soutěže. 

Na třetí příčce skončila stejně jako v předchozím ročníku tradičně vynikající 
Městská knihovna Havířov. 

Generálním partnerem byla i tentokrát firma 3M, která věnovala do 
soutěže nejenom velmi hodnotné ceny – vítězná knihovna získala 
Herbie box v hodnotě 150.000,- Kč, ale její zástupci putovali po 

Čechách a Moravě, aby na vlastní oči zhodnotili úroveň našich dětských knihoven a 
pomohli vybrat tu nejlepší.  
 
 Básnička kolegyně Marie Davidové z Obecní knihovny v Nové Včelnice, která 
se ve finále KK objevila už podruhé, je reportáží o průběhu hodnocení jedenácti 
finalistů soutěže: 
 
Naši milí kamarádi,    A co zítra? Nová Paka? 
vítáme vás tady rádi,    Vždyť je to všechno na draka. 
i ta naše knihovna,    Přivítá vás také Hradec 
vždyť je přece líbezná.       a je toho velký ranec. 
 
Že jsme mezi nejlepšími,   Dvůr Králové ten se těší, 
velice nás těší,     v Havířově čekaj děti. 
že jsme mezi nejhezčími,   A naposled Sedlčany, 
bylo mezi řečí.     a máte to hned za vámi. 
 
Přijeli jste z Kamenice,    Rozhodnutí důležité,  
co lze k tomu říci více,    dejte hlavy vaše chytré, 
to jsou naši kamarádi,    vítězem je každá z nás, 
my se máme všichni rádi.   každý tu má „náký“ hlas. 
 
Včera Louny, dneska Mokrá,  
Nová Role, Dobříš dobrá, 
kdo je lepší, těžko poznat,     
jak se toho konce dobrat.  
 
 
 
 
 
   



 

 

Mediální nejznámějším, nejmasovějším a pravděpodobně nejzdařilejším 
klubovým projektem je Noc s Andersenem. 
Garant: Hana Hanáčková, Mirka Čápová – Knihovna B. B. Buchlovana,  
Uherské Hradiště 

 
Noc s Andersenem proběhla pátek 3. dubna 2009 již podeváté, nepočítáme-li 

první noc v roce 2000, kdy se spalo pouze v Uherském Hradišti. 
Spalo se na 840 místech střední Evropy, z toho ve 118 slovenských „knižniciach“ a 
školách, ve 47 polských bibliotékách i ve 3 slovinských místech. Na vlastní kůži si jí 
letos užilo 28.239 dětí, pro něž program připravilo na 6.811 dospělých organizátorů; 
celkem se na Noci podílelo 35.050 účastníků. 
Na různých místech roste již tisícovka vzácných pohádkových stromků (druh 
Fabularius Anderseni), k nimž se nově zazelenají 273 zasazené pohádkovníky z roku 
2009. Pomáhali je sadit děti, knihovníci a knihovnice, primátoři, starostové, poslanci, 
herci. 

 
Účastníci Noci mohli číst z knížky, která v té 
době ještě nevyšla: spáči měli svolení Renaty 
Štulcové přečíst si speciálně upravenou 
kapitolku z její knihy “Mojmír – Cesta pravého 
krále”, která popisuje historické události na 
Moravě ve 13.století. Obrázek Renáty Fučíkové 
z připravované knížky byl i na speciálně vydané 
pohlednici, kterou nelze nikde koupit, jen si ji 
právě zasloužit nocováním s Andersenem. Na 
společnou četbu navazovala i soutěž – luštění v 
hlaholici.  

Děti soutěžily také s Alíkem, Čítárnami, 
ComputerPressem, záludnou otázku připravil 
jako obvykle podivný skřet Čtisibrýl Ušatý. Do 
půlnoci děti posílaly své hlasy nejlepší knížce 
roku 2008 do ankety SUK – Čteme všichni. A 
od půlnoci zase společně přemýšlely o své 
nejmilejší knížce, které mohly hlas v anketě 
Kniha mého srdce. Kromě hraní, zpívání, 
besedování se zajímavými hosty, malování, 
kouzlení, a návštěv nespočtu tajemných míst se 
především četlo.  

V roce 2009 oslavili významná výročí 
Ondřej Sekora, František Kožík a František 
Nepil. Noc 2009 byla věnována především jim. 

 
 

Autorkou pohlednice pro Noc s Andersenem 2009 byla Renáta Fučíková  
  
 Svou návštěvou poctili andersenovská spáčská místa spisovatelé, ilustrátoři, 
herci, zkrátka všichni ti, kteří knihy pro děti tvoří a mají je rádi. A tak jste např. mohli 
potkat ve Žďáře nad Sázavou spisovatelku Ivonu Březinovou. Jako překvapení pro 
děti přišla na pražskou Hanspaulku paní Daniela Krolupperová.  



 

 

 Do Kamenice nad Lipou přivezla výborný borůvkový koláč ilustrátorka 
Renáta Fučíková a během večera spolu se spisovatelkou Renatou Štulcovou, která 
s dětmi nocovala v Litoměřicích, pozdravily v poselství textem i telefonicky další 
spáče. V Jičíně si s dětmi a  Evou Bílkovou povídal režisér Tomáš Váňa, který zde 
před týdnem natáčel dokument o Václavu Čtvrtkovi do cyklu pořadů ČT Předčasná 
úmrtí.  
 Celodenně i nočně naživo vysílal Slovenský rozhlas, kde byl hostem Daniel 
Hevier. „Deti využili možnosť napísať mu sms a veľmi pochvalne odopsal, že učitelky 
v pyžamkách sú naj rozprávkou,“ napsali ve své zprávě o Noci s Andersenem ze 
slovenského Drienova.  
 Dobšice navštívil polabský literát pan Řehounek, autor ze Slovácka Jiří Jilík 
besedoval s dětmi místní knihovny v Ořechově a ZŠ Za Alejí v Uherském Hradišti, 
v Častolovicích četl Josef Lukášek. Ostrava-Chrustova zase uvádí, že kapitolku 
z knihy Františka Nepila přednesla moderátorka Českého rozhlasu Kateřina 
Huberová a dále zde četli básník Břetislav Uhlář a spisovatel Miroslav Sehnal.  
Zdiby hlásily návštěvu ilustrátora Jiřího Fixla a spisovatelky Reginy Andrásové. Z 
televizního zpravodajství stanice Prima zamávali dětem Lukáš Hejlík a Lenka 
Janíková.  
 Pražská ZŠ Generála Janouška má patrona knihovny Václava Vydru, který 
dětem pomohl zasadit pohádkovník a večer předčítal z jeho oblíbené knihy Medvídek 
Pú, z níž mu četla i jeho maminka Dana Medřická. Knihovna města Ostravy hlásí, že 
na pobočce Vietnamská četl dětem z knihy Ferda Mravenec držitel ceny Thálie 
Norbert Lichý. Spisovatelka Marie Kšajtová zase znala osobně Ondřeje Sekoru a o 
něm i o práci dramaturgyně večerníčků dětem vyprávěla,  když navštívila 
v pohádkovou noc své rodné Nepolisy.   
 Další vzácné noční návštěvy VIP hostů na Noci s Andersenem 2009 
dokumentují kroniky knihoven i škol.  

 
 
Za všechny alespoň jeden 
andersenovský pozdrav:  
„Zdraví vás děti z knihovny 
v Radslavicích! Před chvílí za námi 
přišel kouzelník a ukázal nám několik 
triků. Moc se nám to líbilo! Celý večer a 
celou noc si povídáme o knížkách 
Ondřeje Sekory a z knihovny se stalo 
jedno velké mraveniště – máme tady 12 
Ferdů Mravenců. Taky jsme pořádali 
závody vlastnoručně vyrobených 
berušek. Ještě nás čeká výroba 
polštářků a možná nějaké noční 
překvapení“. 

 
Tradičně se nezapomínalo ani na charitu: na konto prvního dětského hospicu 

v Malejovicích byla vybrána částka 23.012 Kč. 
 
Každoročně se ukazuje, že podpora zřizovatelů, primátorů, starostů, členů 

zastupitelstev obcí i měst, ředitelů knihoven i škol je pro organizátory Noci důležitá a 
považují si jí: Zpráva z  Nového Jáchymova je toho jasným dokladem: „…paní 



 

 

starostka nás všechny přivítala rozhlasem, pak zavítala mezi nás a četla nám u táboráku 
pohádky pana Nepila, za což jí děti opekly buřta. Když se setmělo, rozsvítili jsme lampióny a 
za doprovodu dětských písní z místního rozhlasu jsme se vydali na průvod obcí. Někde nás 
čekali před domy a babičky měly slzy dojetí v očích…“ 

 
Projekt Kde kon čí svět, který zastřešuje stávající aktivity dětských 

oddělení, motivuje knihovníky k jejich inovaci a zároveň propaguje dětské čtenářství i 
činnost dětských oddělení vznikl v roce 2000.  
Garant: Helena Šlesingerová – Knihovna města Plzně, Jana Hladíková – Městská 
knihovna Jindřichův Hradec, Eva Kordová – Městská knihovna A. Marka, Turnov 
 

Knihovny se zapojují jednotlivými akce nebo se v regionu spojují do 
společných projektů. Mohou se účastnit v několika kategoriích:  

a) oblast dětského čtenářství (aktivity podporující dětské čtenářství),  
b) oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní,  
c) oblast výtvarných soutěží,  
d) oblast literárně-dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace apod.).  
 

 V sedmém ročníku projektu, který byl opět koncipován jako dvouletý projekt, jt. 
na roky 2009 - 2010 se spolu s dětmi ptáme JAKOU BARVU MÁ SV ĚT? 
     Svět není černobílý jako šachovnice. A není přísně jednoznačný tak jako dobro a 
zlo, pravda a lež. Je různorodý, barevný… Je krásný! Klene se nad námi v oblouku 
duhy a děti černé, žluté, bílé v něm mohou zažít pestrá dobrodružství.  
     Někdo miluje černý humor, jiný čte rád červenou knihovnu. Jeden má rád 
Červenou Karkulku, druhému zčervenají tváře vzrušením nad stránkami O Bílé paní, 
O Bílé Karolíně a Černé Karolíně, O Zlatovlásce, O zlaté rybce či O růžovém 
kocourovi. Třetí je celý zelený strachem ze Zeleného paprsku Julese Verna… 
Pomůže Anna ze Zeleného domu rozluštit Enid Blytonové Záhadu zelené rukavice? 
Píše si do deníku kocour Modroočko příběhy O hnědém medvědu ze zeleného údolí, 
nebo pohádky O modrém ptáčkovi? Nepopíchá se Violka, fialová víla o Fialové ježky 
Karla Hvížďaly?  
     Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. 
Mohou si prostě hrát se štětcem a barvami. Mohou si pohrát s barvami v názvech 
knížek, ve jménech spisovatelů. Zamyslet se nad symbolikou barev. Položit dětem 
otázku: Mají slova barvu? A mohou barvy léčit? Umíte napsat modrou báseň? 
Přijdete na Zelený čtvrtek oblečení do zelené? Co je bílého na Bílé sobotě? Jakou 
barvou si vymalovat knihovnu? Jaké to je být barvoslepý? A jaké vidět svět očima 
psa? Jaké je vůbec nevidět? Mohou ublížit růžové brýle? A černé myšlenky? Jsou 
horší černé díry ve vesmíru než bílá místa naší (literární) paměti…? 
 Projekt byl vyhlášen 15. 2. 2009; zapojeno je 71 knihoven se 145 projekty: 48 
v oblasti dětského čtenářství, 45 v oblasti tvůrčího psaní, 47 výtvarných projektů a 5 
v oblasti literárně-dramatické. 

Regionální kola proběhnou do 30. dubna 2010, slavnostní zakončení a 
vyhodnocení projektu je plánováno na 1. června 2010. 

 
 
 
 
 



 

 

SUK Čteme všichni 
Garant: Ivana Hutařová, Anna Kabzanová, Sukova studijní knihovna, NPKK Praha 

Anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu uplynulého roku probíhá 
každoročně od ledna do března. Organizátorem je Sukova studijní knihovna literatury 
pro mládež ve spolupráci s KDK.  

V rámci akce se udělují následující ceny: Cena dětí;  Cena knihovníků; Cena 
Noci s Andersene; Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za přínos k rozvoji 
dětského čtenářství. První tři ceny jsou anketní, cena ministra je udělována na 
základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka. Děti a knihovníci mohou 
hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů 
posuzuje pouze novinky českých autorů. Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a 
nakladatelé. 
Slavnostní vyhodnocení probíhá v Památníku národního písemnictví na Strahově za 
přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je 
autogramiáda tvůrců. 

Ve čtvrtek 9. dubna 2009  proběhlo v Památníku národního písemnictví 
vyhlášení 17. ročníku ankety dětí, učitelů a knihovníků o nejoblíbenější dětské knize 
roku 2008.  
 
Výsledky ankety SUK za rok 2008 jsou:  
Cena dětí: 
1. místo: Joan K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti. (Albatros) 
2. místo: Ivona Březinová: Kozí příběh. (Daranus) 
a 
Alena Ježková: Prahou kráčí lev. (Práh) 
3. místo: Gabriela Futová: Naše máma je bosorka. (Albatros) 
Cena ministra školství, mládeže a t ělovýchovy (uděluje se bez rozlišení pořadí): 
Renáta Fučíková: Jan Amos Komenský – Comenius. (Práh) 
Josef Krček: Špalíček lidových písní. (Albatros) 
Anna Novotná: Divadlo nás baví. (Práh) 
Pavel Šrut: Lichožrouti. (Paseka) 
Václav Vokolek: Příběhy ze Staré Říše. (Mladá fronta) 
Cena knihovník ů Klubu d ětských knihoven SKIP: 
1. místo: Pavel Šrut. Lichožrouti. (Paseka) 
2. místo: Renáta Fučíková: Jan Amos Komenský – Comenius. (Práh) 
3. místo: Alena Ježková: Prahou kráčí lev. (Práh) 
 

Cenu Noci s Andersenem získali Lichožrouti autora Pavla Šruta. 
 
 

Novým projektem, na kterém v roce 2009 participoval i Klub    
dětských knihoven, byl projekt ÚIV - Národní pedagogické knihovny         
Komenského v Praze s názvem Už jsem čtenář – kniha pro 
prvňáčka. 
 

Garant: Ivana Hutařová, Sukova studijní knihovna, NPKK Praha 
 

Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní 
docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím 



 

 

faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i 
pozdější uplatnění v životě. 

Projekt chce podchytit zájem nejmenších žáků o četbu tím, že jim dospělí, 
kteří jim četbu ve výuce zprostředkují tzn. učitelé a knihovníci dají najevo, že 
úspěšným zvládnutím čtení dosáhli něčeho opravdu mimořádného, za co si zaslouží 
uznání i odměnu nejen ve formě jedničky na vysvědčení.  

Knížka pro prvňáčka je kniha, kterou napíše renomovaný český autor 
speciálně pro prvňáčky určitého školního roku a která se nebude moci získat volně 
v knihkupectvích. Knížku zdarma obdrží děti přihlášené do projektu na slavnostní 
akci.  

Žáky prvních tříd mohla do projektu škola, školní knihovna nebo dětské 
oddělení veřejné knihovny do 28. 2. 2009. Do 30. 4. 2009 měly přihlášené knihovny 
či školy odeslat informace, jaké aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti byly v místě 
pro žáky prvních tříd připraveny a kolik dětí se jich účastnilo. Byly to zejména 
tématicky zaměřené návštěvy dětských oddělení knihoven,  společná čtení 
dospělých s dětmi, besedy se spisovateli nebo ilustrátory apod. Nejpozději do 30. 6. 
2009 dostali prvňáčci svou knížku. 

Knihou pro prvňáčka, kterou  dostaly děti přihlášené do prvního ročníku 
projektu, byla knížka  Okno do komína Ivony Březinové, s ilustracemi Vlasty 
Baránkové.  

První ročník proběhl úspěšně; účastnilo se ho 8.534 prvňáků z 232 škol. Na 
projektu spolupracovalo více než 80 knihoven. 
 

V listopadu 2009 se v ÚIV v Praze uskutečnil seminář pro knihovny 
zúčastněné v prvním ročníku projektu, na kterém byla kromě hodnocení projektu 
projednávána  kritéria pro další ročníky. 

 
Ve dnech 9. – 11. září 2009 se 

konala v pořadí již 14. Knihovnická 
dílna  pořádaná v rámci festivalu Jičín – 
město pohádky .  
Garant: Alena Pospíšilová, KVČ Jičín 

 
Pohádkový festival proběhl ve dnech 

8. – 13. 9. 2009 na téma Krajina v pohádce 
– pohádka v krajině. 

Dílny se zúčastnilo celkem 40 
knihovnic  včetně delegace polských 

knihovnic ze Świdnice. Slavnostního zahájení se zúčastnila dcera Václava Čtvrtka 
Markéta Tengbom se synem Paulem, dramaturgyně ČT Anna Jurásková a tisková 
mluvčí ostravské televize Jolanta Pilařová. Důvodem k pozvání těchto vzácných 
hostů bylo předpremiérové uvedení nového dokumentárního filmu o Václavu 
Čtvrtkovi „STREJDA ČTVRTEK“ z televizního cyklu Předčasná úmrtí. 
 

 
Na programu dílny byl mimo jiné zážitkový seminář s názvem „Cesta životním 

labyrintem“ s výtvarnicí Jitkou Beringovou nebo setkání s „Labyrintem příběhů a 
barev“ malířky Renáty Fučíkové v Porotním sále zámku a rovněž setkání s tvůrci 



 

 

pohádkových příběhů O čertu Pepiášovi Janem Sobotkou, Jiřím Fixlem. 
Účastnice dílny se také vydaly hledat „Pohádku v krajině Českého ráje“. 

Návštěvě sochaře Petra Kavana na Malé Lhotě, předcházela prohlídka Šolcova 
statku v Sobotce, kde je instalována v nové Galerii Karla Samšiňáka výstava loutek, 
objektů a soch toho zajímavého umělce. 
 

Knihovnická dílna Setkání s loutkou  v Chrudimi se konala 2. a 3. 7. 2009 
již počtvrté.  
Garant: Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim 
 Dílna, která si získává stále větší popularitu mezi „děckaři“ se konala tradičně 
v Městské knihovně v Chrudimi. Účastnily se jí knihovnice z celé republiky i 
zahraničí.  Celý seminář byl věnovaný biblioterapii a vedly jej lektorky za Slovenské 
republiky PhDr. Timotea Vráblová a Mgr. Gabriela Futová.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na programu dílny byly také návštěvy divadelních představeních a 
doprovodného programu Festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim. 
 Projekt knihovnické dílny je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury 
ČR a SKIP ČR. 
 
 

Klub se v roce 2009 stal spoluorganizátorem celostátní akce Den pro 
dětskou knihu  vyhlašované Sekcí veřejných knihoven SKIP. 

 
Termín 3. ročníku byl stanoven na 28. listopadu 2009, tj. 

sobotu před 1. nedělí adventní.  
Do 3. ročníku Dne pro dětskou knihu se zapojilo 155 knihoven. 

V knihovnách, které se přihlásily do projektu, se konala řada akcí 
zaměřených především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu, jako 
například výstavy knih nebo jejich prodej, výstavy výtvarných prací na základě četby, 
znalostní soutěže (s využitím knih), besedy s autory.  

Hlavní organizátorkou, která Den pro dětskou knihu poprvé zorganizovala, 
byla i pro rok 2009 paní Eva Kubšová z dětského oddělení Městské knihovny 
v Děčíně. 
 

Potulná pohádková zem ě je putovní výstava loutek spisovatelky a 
malířky Vítězslavy Klimtové vytvořených na základě ilustrací z jejích dětských knížek.  
Garant: Lenka Václavíková Antošová, Knihovna města Hradce Králové 
 



 

 

 Potulná pohádková země je novým projektem KDK SKIP. V roce 2009 se do 
něj zapojilo 43 knihoven z celé ČR, výstavu  si prohlédlo 12.900 dětí a 450 
dospělých.  

Projekt zahrnuje tři putující výstavní soubory. Součástí 
každého souboru je: 15 figurek a jmenovitý seznam figurek 
s jejich fotografiemi, putovní návštěvní kniha, informační a 
propagační materiály o spisovatelce, malířce a strašidloložce 
Vítězslavě Klimtové a její Pohádkové zemi v Pičíně. 
 
Projekt byl zahájen v 11. 5. 2009 v Knihovně města Hradce 
Králové výtvarným seminářem pro knihovníky z celé ČR. 
V Knihovně J. Mahena v Brně začínalo 18. 5. 2009 putování 
druhé trasy, třetí pohádková trasa začínala 26. 5. 2009 

v Obecní knihovně Staňkovice. 
 

Každá z přihlášených knihoven má podle svých možností a podmínek výstavu 
zapůjčenou na dva týdny; výjimku tvoří období letních prázdnin a vánočních svátků, 
kdy je doba setrvání výstavy v jednou místě delší. 

Součástí putovní výstavy jsou i setkání se spisovatelkou V. Klimtovou: besedy, 
autorská čtení, výtvarné dílny. V průběhu roku 2009 proběhla setkání s paní 
Klimtovou ve třech knihovnách: 11. – 13. 5. 2009 v Knihovně města Hradce 
Králové,1. 10. 2009 v Městské knihovně v Šumperku,23. 11. 2009 v Městské 
knihovně v Chrudimi. Pořadů s Vítězslavou Klimtovou se zúčastnilo 338 návštěvníků. 
 
 

Spolupráce a sdílení zkušeností 
 Databanka nápad ů 
 Databanka je v papírové podobě uložena v Městské knihovně v Praze; nové 
materiály se do ní již neukládají a databanka má spíše charakter archivu. Na 
vyžádání jsou materiály zasílány zájemcům z řad členů KDK; zájem o tištěné 
materiály však stále klesá.  
 Plánovou elektronickou podobu klubové databanky se v roce 2009 nepodařilo 
vytvořit. 
 
Elektronická konference Andersen 
 Vznikla v roce 2001 nejprve jako komunikační kanál pro první společnou Noc 
s Andersenem. Dnes je otevřenou elektronickou konferencí pro „děckaře“. Andersen 
je  pravděpodobně je nejživější a nejkreativnější českou oborovou e-konferencí 
vůbec.  

Konference Andersen je nástroj pro sdílení: knihovníci si jejím prostřednictvím 
vyměňují zkušenosti, předávají tipy na zajímavé akce pro děti i knihovníky, zjišťují a 
předávají informace, je jedinečným zdrojem informací o dění v oboru. 
Mnoho dětských knihoven si bez ní nedovede svou práci s dětským čtenářem už 
vůbec představit. 
 
 
 
 



 

 

Podpora odborného vzd ělávání  
Garant: Zlata Houšková, Národní knihovna ČR 
Lektorské dovednosti 2 

Pod záštitou SKIP pořádala Národní knihovna ČR seminář lektorských 
dovedností určený pracovníkům dětských oddělení knihoven. 
 
Informa ční vzdělávání ve ve řejných knihovnách 

21. a 22. 4. 2009  se ve Studijní vědecké knihovně v Hradci Králové konal 1. 
odborný  seminář s názvem  Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách. 
Seminář spolupořádala SVK Hradec Králové a Moravská zemská knihovna v Brně.  
 
Biblioterapie v práci ve řejných knihoven 

Součástí Valné hromady KDK v roce 2009  byl odborný seminář s názvem 
Biblioterapie v práci veřejných knihoven, který  proběhl 4. a 5. 11. 2009. Organizaci 
tohoto semináře zaštítila Moravská zemská knihovna (MZK) v Brně a Ústav 
bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v 
Opavě. Místem konání byly budovy MZK a KJM v Brně. Hlavním cílem programu 
odborného semináře bylo přiblížení problematiky psychoterapie a biblioterapie jako 
jednoho ze způsobů práce s dětmi či dospělými, zdravými i handicapovanými.  
 

 
 
 Zajímavé zkušenosti mají  
  s biblioterapií mají      
 v knihovnách v Polsku;  
  Bozena Klosewicz, Chorzowo 
 
 
 
 

 
 Kromě pořádání celostátních vzdělávacích aktivit  „děckařů“ se velmi aktivně 
této oblasti věnují i v řadě regionů.  
 V roce 2009 to byly např. projekty: projekt klubka Libereckého kraje podpořený 
finančními prostředky MK ČR Vzdělaný knihovník – dobrá investice, přednáška dr. 
Škyříka pro knihovníky z Východních Čech nebo seminář o problematice Vyhoření v 
zaměstnání, který pro své členy uspořádalo klubko Severní Moravy (více o 
regionálních aktivitách v Rok 2009 v regionech). 
 
 

Rok 2009 v regionech 
KDK tvoří v současnosti 12 regionálních klubek ; fungují na krajovém 

principu, ale zohledňují také zájem a počtu členů KDK v jednotlivých oblastech. 
Regionální klubka KDK jsou: Regionální klubko Praha, Regionální klubko Střední 
Čechy, Regionální klubko Plzeňsko, Regionální klubko Jižní Čechy, Regionální 
klubko Východní Čechy (Královehradecký a Pardubický kraj a část kraje Vysočina), 
Regionální klubko Severní Čechy, Regionální klubko Karlovarska, Regionální klubko 



 

 

Liberecka, Regionální klubko Jižní Morava, Regionální klubko Zlínského kraje, 
Regionální klubko Severní Morava a Regionální klubko Příbramska.  

Na konci roku 2009 odstoupila předsedkyně středočeského klubka Helena 
Liptáková. 

Kontaktní údaje na jednotlivá regionální klubka jsou k dispozici na stránkách 
KDK: http://www.futuranp.eu/kdk/Kontakty. 
 
Regionální klubko Praha 
 Regionální klubko hlavního města Prahy je tvořeno jedinou knihovnou – 
Městskou knihovnou v Praze. Knihovna je institucionálním členem KDK.  
V průběhu roku 2009 se MKP zapojila do většiny celostátních projektů pořádaných 
pod záštitou KDK SKIP.  

Největší ohlas měla jako v minulých letech Noc s Andersenem a projekt Kde 
končí svět.  Neméně úspěšná byla Kamarádka knihovna. MKP se zapojila i 
do projektů  Už jsem čtenář,  Den pro dětskou knihu a zúčastnila se hlasování 
v anketě SUK.  
 
Regionální klubko St řední Čechy 
 V roce 2009 bylo připraveno dvoudenní setkání klubka  15.-16.května 2009 v 
Dobříši, kde program zaštítila Městská knihovna v Dobříši. Účastnice setkání 
absolvovaly víkend s Karlem Čapkem a využily připraveného programu dobříšské 
knihovny s návštěvou památníku K. Čapka ve Strži. 
 19.října 2009 se sešlo klubko na pracovním setkání v Knihovně Eduarda 
Petišky v Brandýse n. L. Brandýská knihovna se postarala o doplňující program, a 
zajistila prohlídku zámku. Na programu pracovního setkání byla zejména činnost 
klubka na rok 2010, vzájemná spolupráce jednotlivých knihoven, zapojení do 
klubových akcí jako je např. noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Kde končí 
svět, ale i další akce jako jsou Celé Česko čte dětem, Den pro dětskou knihu, a další 
zajímavé akce, do kterých se jednotlivé knihovny zapojují. Byl projednán plán 
činnosti klubka do dalších let a návrhy na větší spolupráci. 
 Středočeské klubko je složeno ze zástupců knihoven ve Středočeském a 
Severočeském kraji.  Pro příští období si klubko uložilo úkol rozšířit řady klubka a 
získat pro spolupráci v KDK zástupce některých větších  knihoven  v obou krajích. 
 K 31. 12. 2009 skončila ve funkci předsedkyně středočeského klubka Helena 
Liptáková, která předala štafetu kolegyni Michaele Baštecké z Městské knihovny v 
Lysé nad Labem. 
 
Regionální klubko Plze ňsko   
 Během posledního roku se plzeňskému klubku podařilo významně zvýšit svou 
členskou základnu; počet členů KDK vzrostl z dvanácti na sedmnáct.  
 Všechny členky klubka jsou přihlášené do konference Andersen, odkud čerpají 
základní informace. Klubko se schází na pravidelných schůzkách. Od ledna do 
prosince 2009 se konaly 4 společné schůzky. Na programu byly informace z jednání 
Mozkového trustu KDK, informace a zážitky z celostátních akcí KDK, výměna 
zkušeností, materiálů apod., nově příprava společných akcí – regionálního kola 
projektu Kde končí svět 2010 s plánovanou exkurzí dětí do zákulisí Divadla dětí Alfa, 
TV ZAK v Plzni aj.  



 

 

 Plzeňské knihovny se individuálně zapojily do celostátních akcí Noc 
s Andersenem, anketa SUK 2008, Den pro dětskou knihu, Týden knihoven, Škola 
naruby, pasování dětí na čtenáře, Kamarádka knihovna aj.  
  Regionální klubko Plzeňska se zapojilo do projektu Kde končí svět 
2009/2010. Přihlášeno je 9 knihoven s literárními, výtvarnými, případně dramatickými 
projekty. Knihovny nyní pracují s dětmi v místech. Finanční podpora krajského kola 
byla domluvena s Knihovnou města Plzně a regionálním výborem SKIP.  
 
Regionální klubko Jižní Čechy 
 Jihočešky se v rámci svého klubka sešly na jaře a na podzim. Svá setkání 
věnovaly prezentacím úspěšných aktivit jednotlivých knihoven kraje.  
 V Jihočeském kraji se kromě mnoha jiných aktivit knihovny zapojily do již 
tradičních akcí - BMI, Týden čtení,  Noc s Andersenem, pasování prvňáčků, Týden 
knihoven atd. 
 Vyhlášení nejoblíbenější knihy pro děti a mládež se v Praze zúčastnily děti a 
knihovnice z Kardašovy Řečice, Kamenice nad Lipou a Nové Včelnice. Ostatní se 
zapojily alespoň do hlasování v anketě SUK. 
 Do projektu Kde končí svět je přihlášeno šest knihoven a společný projekt 
připravily knihovny Jindřichohradecka. Kamarádka knihovna nalákala většinu 
jihočeských knihoven. Všechny jihočeské knihovny, které jsou organizovány v KDK 
využily možnosti spolupracovat na projektu Kniha pro prvňáčka. 
 Putovní výstava Potulná pohádková země nepobrala všechny knihovny, 
přesto se s kouzelnými bytostmi Vítězslavy Klimtové seznámily děti  ve většině 
jihočeských knihoven. 
 Zatím nemá větší odezvu pořádání významnějších akcí ke Světovému dni 
knihy. 
 Některé z jihočeských knihovnic se opět účastnily akcí  pořádaných nejen KDK 
SKIP (Loutkářská Chrudim, knižní veletrhy, semináře atp.) 
 
Regionální klubko Východní Čechy  
 Klubko soustřeďuje členy KDK ze tří krajů: Královéhradecký a Pardubický kraj 
a část Kraje Vysočina. V současné době má 61 aktivních členů. Od začátku roku 
2009 má klubko vlastní logo a razítko. 
 Kromě celostátních aktivit, do kterých se klubko aktivně zapojuje, připravilo na 
rok 2009  soutěžní hru s kulturně vlastivědným a historickým zaměřením My všichni 
jsme Východočeši. Hlavními cíli tohoto projektu bylo seznámení se sousedními 
regiony – Pardubickým a Královéhradeckým, vzájemné poznávání přírodních, 
zeměpisných a turistických zajímavostí, poznání kulturní historie obou regionů - 
významných  historických událostí, osobností z historie a kultury.  
 Soutěžní se konala 29. - 30. 5. 2009 v Městské knihovně ve Svitavách, 
účastnilo se jí 15 knihoven.  
 Východočeské klubko se velmi aktivně zapojilo do projektu Potulná pohádková 
země. V Hradci Králové se 11. - 13. 5. 2009 konal výtvarný seminář spojený s 
několika workshopy a doprovodným programem (autorské čtení, komponovaný 
hudební pořad), kterým byl projekt zahájen. Výtvarné dílny vedla Vítězslava Klimtová.  
   Klubko se podílelo na pořádání  přednášky s diskusí s názvem KNIHOVNA, 
ADAM A AIDA: OD BOHA K VERDIMU? 30. 9. 2009 v KMHK přednášel  a s 
účastníky diskutoval idol knihovnic a vizionář knihovnictví, jinak vedoucí Kabinetu 



 

 

informačních studií a knihovnictví FF Masarykovy univerzity v Brně, PhDr. Petr 
Škyřík. 
 
Regionální klubko Severní Čechy 

Klubko Ústeckého kraje vzniklo v roce 2004; má 15 členů. Úkolem klubka je 
pomáhat pracovníkům dětských oddělení knihoven v Severočeském kraji při jejich 
každodenní práci. Klubko pořádá pro své členy odborné semináře, tvořivé dílny, 
ukázkové besedy a burzy nápadů. 

V roce 2009 se klubko sešlo pouze na jednom společném setkání, ale aktivně 
se zapojilo do celostátních akcí: Noc s Andersenem, Kde končí svět, Den pro 
dětskou knihu, Týden knihoven, Kamarádka knihovna, Pasování prvňáčků, Celé 
Česko čte dětem, Týden mobility.  

Vlajkovou lodí Severočechů je  Den pro dětskou knihu. Akce vznikla v Děčíně, 
který je členem Regionální klubka Severní Čechy. 
 
Regionální klubko Karlovarsko 

Čtrnáctičlenné regionální klubko Karlovarského kraje se v průběhu roku 2009 
sešlo na třech společných setkáních.  

Kromě účasti na společných celostátních projektech se na Karlovarsku konaly 
Hry bez hranic. Již 3. ročník se konal v Královském Poříčí na statku řemesel Bernard. 
Hry se týkaly starých řemesel našeho kraje. Děti soutěžily v 11-ti disciplínách 
(poznávaly byliny, stará řemesla a předměty, které dřívější řemeslníci používali, 
zdobily perníčky, pletly vánočku, drátovaly, doplňovaly lidová přísloví). Her se 
zúčastnilo celkem 12 šestičlenných knihovnických družstev. Kromě tří pěkných 
prvních cen si každé dítě odneslo nějakou maličkost a nejen to, odměnou pro 
všechny byl pěkně strávený den. Cílem her je přiblížit dětem kraj, ve kterém žijí, měly 
by se dozvědět informace a zajímavosti o jeho historii, přírodě, současnosti a 
zároveň tím, že se hry konají pokaždé jinde, jim chceme umožnit i poznání různých 
koutů Karlovarského kraje. Hry proběhly za finanční podpory SKIPu a Ministerstva 
kultury ČR. 

Dalším regionálním projektem byla Knihovna snů. Úkolem jednotlivých 
knihoven bylo vytvořit s dětmi jejich „knihovnu  snů“, tak jak by si děti představovaly, 
že by knihovna měla vypadat, fungovat, co by v ní mělo být. Zúčastnilo se 9 
knihoven, ze kterých byly vybrány a odměněny tři nejlepší práce. 
 
Regionální klubko Liberecko 
 Liberecké aktiv bylo i v roce 2009 velmi aktivní nejenom v práci s dětmi, ale 
také v oblasti vzdělávání.  
 V roce 2009 klubko uspořádalo v rámci projektu Vzdělaný knihovník – dobrá 
investice čtyři setkání spojená se semináři pro knihovnice dětských oddělení 
knihoven z celé ČR. Součástí tohoto projektu byl 28. a 29. 8. 2009 dvoudenní 
seminář dramatické výchovy – Dialogické rozhovory a jednání. Lektorkou byla 
Václava Křesadlová. V listopadu pořádalo klubko zajímavý celodenní seminář 
Židovská otázka včera a dnes.       
 V únoru se uskutečnilo pracovní setkání KDK SKIP LBC kraje, spojené 
s inspiromatem pro práci s dětmi a mládeží v oblasti výchovy ke čtenářství. 

Z dalších aktivit libereckého klubka v roce 2009: výstava z regionální 
fotografické a výtvarné soutěže Příroda kolem nás – v rámci projektu ekologické 
výchovy Planeta Země, literární a výtvarná soutěž k 80.nedožitým narozeninám 



 

 

spisovatele Františka Nepila – Dobrá a ještě lepší pohádka aneb Hledání radosti, 
regionální přehlídka vypravěčů Čteme všichni – vypráví jen někdo   
 
Regionální klubko Jižní Morava 
 Jihomoravské klubko organizačně zaštiťovalo v roce 2009 Valnou hromadu 
KDK.  
 Kromě zapojení klubka do celostátních projektů KDK se věnovalo vzdělávání 
pracovníků knihoven pro děti. 
 V Knihovně Jiřího Mahena  v Brně začalo pracovat Centrum dětského 
čtenářství. 
 
Regionální klubko Zlínského kraje 

Klubko má 29 evidovaných členek, má své  webové stránky KDK ZK, 
kde se zájemci dočtou o všem, co už proběhlo i co se chystá a má 
vlastní logo, které bylo vybráno v soutěži z prací dětí Zlínského kraje. 
 První společná schůzka KDK ZK v roce 2009 se konala 

v Uherském Hradišti, kde si společně členky připomněly výročí nedožitých 
osmdesátin českého spisovatele Františka Nepila.  Ivana Hutařová z NPKK v Praze 
společně s paní Zdenou Nepilovou představily autora jako vzácného člověka.  
Setkání bylo nevšedním zážitkem pro knihovnice Zlínského kraje i jižní Moravy a 
mezi početným obecenstvem byly také paní učitelky, které se s Františkem Nepilem 
osobně setkaly.  
 Další schůzka členek KDK ZK se uskutečnila v druhém pololetí v Krajské 
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 9.9.2009, kde se setkaly knihovnice místních, 
městských, střediskových i obecních knihoven na semináři s výměnou zkušeností.   
 Do desátého jubilejního ročníku krajského kola tradiční literární soutěže přišlo 
881 prací dětí, odborné poroty ve čtyřech knihovnách kraje je hodnotily bodovým 
systémem v pěti kategoriích podle věku dětí a na vyhlášení výsledků se do 
Kroměříže sjeli mladí literáti celého Zlínského kraje. 30 nejlepších pak zde bylo 
oceněno a jejich práce jsou otištěny ve sborníčku Můj malý velký svět.  
 Čtyři knihovny Zlínského kraje spojily své síly a ve společném projektu k 
podpoře dětského čtenářství připravily projekt Čtením lákáme děti do knihoven 
Zlínského kraje.  
 Součástí projektu Čtením lákáme děti do knihoven Zlínského kraje 
zrealizovalo klubko v Týdnu knihoven sérii besed s přední českou ilustrátorku, 
autorku mnoha knih  Renátou Fučíkovou. Její vyprávění směřovalo tentokrát na 
starší posluchače. O spanilé jízdě ilustrátorky Renáty Fučíkové po knihovnách 
Zlínského kraje se mohli dovědět i posluchači Českého rozhlasu na stanici Vltava i z 
živého vysílání.  Pozitivní ohlasy zúčastněných knihovníků, učitelů, posluchačů i dětí 
ukazují, že je užitečné efektivně spojit síly i finanční náklady a dětem neobyčejným 
způsobem představit svět knih, literatury i zážitkového čtení. Všem účastníkům 
besed byly zároveň představeny knihovny jako důležité komunitní místo, kde mohou 
najít kromě čtení i prostor k setkávání a smysluplně zde trávit volný čas. 
 V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala  další regionální 
kola literárních soutěží v rámci projektu Kde končí svět, které ukončí v příštím roce 
krajská přehlídka mladých autorů,  tentokrát ve Zlíně. 
 Poslední společnou akcí roku 2009 byl seminář ve Vsetíně s názvem 
Knihovna a náctiletí. Konal se ve středu 25.listopadu ve Zlíně.  
 



 

 

Regionální klubko Severní Morava 
 Severomoravské klubko sdružuje knihovny Moravskoslezského a 
Olomouckého kraje. 
 Jarní společné setkání klubka se konalo 29.dubna 2009 ve Vřesině u Ostravy. 
Na programu byl workshop na trošku netradiční téma, a to Vyhoření v práci. 
Účastníci se dozvěděli, jak se vyhoření projevuje, které osoby nejvíc postihuje a jak 
se proti němu účinně bránit. Vyzkoušeli si i některá cvičení.  

 Podzimní setkání klubka se konalo 21. 10. 2009 v Uničově. Účastnilo se ho 
22 knihovnic a dokonce 2 knihovníci. Na programu byla tvůrčí dílna na téma 
čtenářství, kterou připravila Božena Blažková.  
 Na setkání se členové klubka seznámili s projektem havířovské knihovny 
Cesty za knihou i s projektem Skvělá kniha, který je pokračováním projektu 
severomoravského klubka Škola naruby. Projekt měl původně skončit v roce 2008, 
ale pro velký zájem pokračuje dál. Do dnešního dne bylo vytištěno a rozesláno asi 
8000 čtenářských deníčků.Hlásí se další a další zájemci.  
 Projekt Skvělá kniha je, na rozdíl od Školy naruby, určen žákům 2. stupně ZŠ 
a není tak náročný finančně. Stačí jen nakopírovat formulář, který je vystaven ve 
škole nebo v knihovně na viditelném místě a děti do něj zapisují knihy, které je 
nadchly a daly by jim 10 bodů, tj. nejvyšší počet. Na konci školního roku se zápisy 
vyhodnotí. Tak je možné  a zjistit, které knihy a kteří autoři u dětí jednotlivých tříd 
„bodují“. Knihovnám by měl projekt pomoci při doplňování fondu, učitelům při 
zadávání doporučené četby. 
 
Regionální klubko P říbramsko 

Nejmladší z regionálních klubek – Klubko Příbramska  - za první rok své 
existence ukázalo, že  je klubkem životaschopným a že se  bude dál rozvíjet a sílit. 
 Vznik klubka byl oficiálně vyhlášen 4. 11. 2008 na VH KDK ve Svitavách.   
V současnosti má 9 členských knihoven, které se během roku sešly na dvou 
společných klubkových setkáních. 

 V průběhu roku 2009 se klubko sešlo na dvou společných setkáních. 
Na březnovém v Březových Horách byla vyhlášena regionální soutěž s názvem 
Osobnosti našeho kraje. Podzimní schůzka byla dvoudenní, konala se 23. - 24. 10. 
2009 v Městské knihovně v Sedlčanech; zaměřená byla na informační vzdělávání 
  
 

Závěr 
O tom, jaký bude Klub dětských knihoven, co bude dělat, jaké aktivity nabídne 

svým členům a jejich prostřednictvím dětským čtenářům v letech příštích, 
rozhodujeme my, všichni členové KDK. Máme úplně jiné podmínky, než měl Klub 
před oněmi patnácti lety, kdy jej tvořily dvě desítky nadšených knihovnic. Knihovny 
pro děti přestávají děsit přecpanými knižními regály a začínají více vypadat jako 
pohodlné pokojíčky lákající k četbě, jsou barevnější a veselejší.  

 
Logo KDK získalo v roce 2009 novou grafickou podobu, 

také je lákavější,  barevnější a veselejší. 
 
 
 



 

 

Dramaticky se změnily informační technologie v knihovnách. V každé 
knihovně svítí monitory počítačů. My si bez nich svou práci už nedokážeme ani 
představit, a pro děti jsou nesrovnatelně větším lákadlem než knížka. Přesto ale děti 
stále čtou. Mezi nejaktivnější uživatele dětských knihoven v Česku ale často patří 
vietnamští školáci. I knížky jsou jiné. Organizovaný zločin už prorostl i do komunity 
pojídačů ponožek a hrdinou čtenářských deníků není hrdý náčelník Apačů, ale 
krásný, bohatý,  a k tomu ještě charakterní upír. 

 
Použiji na závěr slova bývalé předsedkyně KDK Evy Sedláčkové, která mohou 

být i přáním Klubu k jeho patnáctým narozeninám: „Základním předpokladem pro 
úspěšnou existenci KDK je ochota, či dokonce až vnitřní potřeba sdílet – sdílet 
zkušenosti, nápady, náměty či informace – podpořená ochotou jednotlivých knihovnic 
dávat (ze sebe) něco navíc s pocitem, že přispívají k rozvoji oboru. Věřím, že nám 
vydrží i do dalších let.“   
 
 
 


