
VÝROČNÍ  ZPRÁVA
Klubu dětských knihoven

SKIP ČR
2011

1



2



OBSAH

I. Úvod
 Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP
 Přehled klubek
 Konference Andersen
 Mozkový trust
 Valná hromada

II. Celostátní aktivity a projekty na podporu dětského čtenářství
 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
 SUK 2010 - Čteme všichni
 Noc s Andersenem
 Kde končí svět
 OKNA (O KNihovnických Aktivitách)
 Konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka
 Knihovnická dílna: Setkání s loutkou
 Kamarádka knihovna
 Den pro dětskou knihu
 Škola naruby
 Čtenářské pasy – Cesty za knihou

III. Přehled činnosti regionálních klubek 
 Regionální klubko Praha
 Regionální klubko Střední Čechy
 Regionální klubko Příbramsko
 Regionální klubko Jižní Čechy
 Regionální klubko Plzeňsko
 Regionální klubko Severní Čechy
 Regionální klubko Liberecko
 Regionální klubko Východní Čechy
 Regionální klubko Jižní Morava
 Regionální klubko Zlínského kraje
 Regionální klubko Severní Morava
 Regionální klubko Karlovarsko

IV. Závěr

3



I. ÚVOD

     Klub dětských knihoven SKIP ČR (dále jen KDK) je největší a nejaktivnější odbornou
sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Rok 2011 byl už 17. rokem jeho
činnosti. Náplň se v průběhu let ustálila 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

     V současné době má klub na 350 členů, tvoří ho 12 regionálních klubek, jeho vrcholným
orgánem je valná hromada, řídícím orgánem je tzv. „mozkový trust“, složený z předsedkyní
regionálních klubek a garantů celostátních klubových projektů. Čestným členem je výkonný
tajemník SKIP Mgr. Roman Giebisch, PhD.. V roli tajemnice působí Stanislava Benešová,
ředitelka  MěK  Nová  Paka.  Předsedkyní  KDK  byla  do  konce  října  2011  Mgr.  Lenka
Václavíková Antošová, ředitelka Knihovny města Hradce Králové, ta však po třech letech na
funkci rezignovala a 2. 11. 2011 byla na valné hromadě KDK v Lounech novou předsedkyní
35 platnými hlasy zvolena Mgr. Helena Šlesingerová, ředitelka Knihovny města Plzně.
     KDK má zásadní  význam pro činnost  a rozvoj  dětských oddělení  knihoven v České
republice. Vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci, úzkou spolupráci knihovnic, výměnu
nápadů,  zkušeností  i  metodických  textů  a  materiálů.  Organizuje  odborné  vzdělávání,
připravuje  společné  projekty,  navazuje  kontakty,  propaguje  a  prezentuje  práci  knihoven
s dětským čtenářem. 

PŘEHLED KLUBEK

Region Klubko Předsedkyně

01 Praha Magdaléna Řeřichová MěK Praha
02 Střední Čechy Michaela Baštecká MěK Lysá nad Labem
02 Příbramsko Mgr. Kateřina Pechová MěK Dobříš
03 Jižní Čechy Václava Vyhnalová MěK Planá nad Lužnicí  
04 Plzeňsko Mgr. Helena Šlesingerová Knihovna města Plzně

05 + 06 Severní Čechy Petra Haldová Knihovna K.H.M. Litoměřice          
07 Liberecko Eva Kordová MěK A. Marka Turnov
08 Východní Čechy Markéta Poživilová Knihovna města Hradce Králové
09 Jižní Morava Bc. Helena Selucká Knihovna J. Mahena v Brně
09 Zlínský kraj Miroslava Čápová Knihovna B.B.B. Uherské Hradiště   
10 Severní Morava Dana Kochová MěK Havířov-město
11 Karlovy Vary Mgr. Eva Novotná MěK Cheb

KONFERENCE ANDERSEN
     Knihovnice  dětských  oddělní  celé  republiky  využívají  pro vzájemnou  komunikaci
elektronickou  konferenci  Andersen.  Původně  byla  vytvořena  jako  komunikační  kanál  pro
„spáče“ první společné Noci s Andersenem v roce 2001, později byla otevřena všem, kteří
pracují s dětmi a mládeží v knihovnách. Je velmi užitečná, živá a neformální.

MOZKOVÝ TRUST
     V roce 2011 se tzv. „mozkový trust“ KDK sešel v Národní knihovně v Praze 2 x (8. 3.
a 27. 7.).  Na programu jednání byla zejména příprava celostátních projektů a celostátních
aktivit. 
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VALNÁ HROMADA
     Valná hromada KDK SKIP ČR se koná pravidelně jedenkrát za rok. Je příležitostí nejen
pro zhodnocení  práce za uplynulý rok a plánování aktivit  na příští  období,  ale především
místem  pro  osobní  setkání  knihovníků.  Letošní  valná  hromada  KDK  SKIP  ČR  se
uskutečnila  2.  11.  2011  v Městské  knihovně  Louny,  která  je  čerstvou  držitelkou  titulu
Městská knihovna roku 2011. Zúčastnilo se 36 členek. Přítomné přivítala ředitelka knihovny
Mgr. Dagmar Bahnerová. Po volbě nové předsedkyně byly na programu zprávy garantek o
průběhu  celostátních  projektů  a  zprávy  předsedkyní  o  činnosti  jednotlivých  regionálních
klubek  (viz  níže).  Na  valnou  hromadu  navázal  3.  a  4.  11.  odborný  seminář  na  téma
Dobrovolníci v knihovnách. 

II. CELOSTÁTNÍ AKTIVITY A PROJEKTY NA PODPORU DĚTSKÉHO
ČTENÁŘSTVÍ

UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 
     III. ročníkem pokračoval úspěšný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je  rozvoj  četby hned od prvních
měsíců  školní  docházky  dětí,  vytvoření  základů
návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro
získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny
i ostatní  kulturní  instituce  v místě  bydliště.  Do
projektu  přihlašovala  žáky  prvních  ročníků  ZŠ
škola, školní knihovna, nebo veřejná knihovna ve
spolupráci  se  školou.  Dospělí  měli  za  úkol
pracovat  se  žáky nad rámec školních  osnov,  od
listopadu  do  května  pro  ně  připravit  nejméně
jednu  návštěvu  knihovny  a  uspořádat  další  akci,  například  společné  čtení,  besedu  se
spisovatelem nebo ilustrátorem, výstavku knih apod. Odměnou za vynaloženou námahu pak
byla dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, vytvořená a vydaná výhradně pro
účastníky projektu (tzn. že nejméně po dobu tří let ji nelze koupit v běžné knihkupecké síti).
Ve školním roce 2010/2011 to byla knížka spisovatelky Daniely Krolupperové  Zmizelá
škola s ilustracemi  Evy  Sýkorové-Pekárkové. Vybraným  žákům  byla  knížka  předána
v červnu za přítomnosti zástupců MŠMT ČR, autorky a ilustrátorky v zrcadlovém sále MŠMT
a  pro  prvňáčky  ze  vzdálenějších  míst  v Knihovně  Jiřího  Mahena  v Brně,  rovněž  za
přítomnosti  autorky  a  ilustrátorky.  Ostatní  děti  ji  dostaly  v knihovně,  ve  škole  nebo  na
netradičním místě – na hradech a zámcích, v klášterech, na lodích i na obecních úřadech. Do
projektu se letos zapojilo přes 17.000 žáků 1. tříd z 358 škol, což je oproti prvnímu ročníku
nárůst o 30 %. Za tři roky trvání projektu jím prošlo na 34.000 prvňáčků. Projekt  byl  oceněn
Zlatou  stuhou  2009  za  nakladatelský  počin.  Akci  organizoval  Ústav  pro  informace  ve
vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského Praha ve spolupráci s KDK SKIP
ČR. Projekt finančně podpořilo MŠMT ČR v rámci programu Podpora čtenářské gramotnosti.
Garanty  byly  Iva  Hutařová  a  Anna  Kabzanová  (obě  Národní  pedagogická  knihovna
Komenského). 

ANKETA SUK 2010 
     13.  dubna  2011  v Památníku  národního  písemnictví  v Praze  za  přítomnosti  dětí,
spisovatelů,  ilustrátorů  a  nakladatelů  slavnostně  vyvrcholil  už  XIX.
ročník  ankety  o  nejhezčí  a  nejoblíbenější  knihu  pro  děti,  vydanou
v předchozím roce, SUK – Čteme všichni. Název je odvozen od jména
Václava  Františka  Suka,  významného  teoretika  v oblasti  literatury  pro
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mládež a zakladatele jediné vědecké knihovny zaměřené na problematiku literatury pro děti a
mládež, Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Anketa probíhá vždy od ledna do
března,  v jejím  rámci  se  udělují  ceny  dětí,  ceny  knihovníků  a  Cena  Noci  s Andersenem,
zvláštní postavení má cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Za přínos k rozvoji
dětského čtenářství, kterou ministr uděluje na doporučení poroty učitelů českého jazyka, a to
pouze prvním vydáním nových českých titulů.  Jejím posláním je  upozornit  pedagogickou
veřejnost na nové tituly vhodné i pro výuku. Letos se zapojilo více než 4.500 dětí – žáků ZŠ.
Na  vyhodnocení  do  Památníku  přijeli  dětští  čtenáři  z  jedenácti  měst  celé  republiky,
nejvzdálenější až z moravsko-slovenského pomezí. Na závěr uspořádali přítomní autoři pro
děti velkou autogramiádu. Doplňující otázka na anketním lístku byla: „Kdo ti četl, když jsi
ještě  neuměl/a  číst?“  Anketu  organizovaly  Ústav  pro  informace ve  vzdělávání  –  Národní
pedagogická  knihovna  Komenského  Praha  ve  spolupráci  s  KDK  SKIP  ČR  za  finanční
podpory  MŠMT ČR v rámci  programu  Podpora  čtenářské  gramotnosti.  Garanty  byly  Iva
Hutařová a Anna Kabzanová (obě Národní pedagogická knihovna Komenského).


     VÝSLEDKY ANKETY:
Cena dětí:

1. Petra Braunová: Ema a kouzelná flétna (Albatros)
2. Jan Svěrák: Kuky se vrací (Mladá fronta)
3. Miloš Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků. Kouzláci (Mladá fronta)

Cena knihovníků:
1. Petra Braunová: Ema a kouzelná flétna (Albatros)
2. Pavel Brycz: Bílá paní na hlídání (Albatros)
3. Daniela Krolupperová: Zákeřné keře (Portál)

Cena ministra MŠMT ČR (bez rozlišení pořadí):
 Jan Jirků: Tlukot a bubnování (Albatros)
 Milada Motlová: Český rok od jara do zimy (Fortuna Libri)
 Anna Novotná: Balet nás baví (Práh)
 Renata Štulcová: Mojmír. Cesta pravého krále (Albatros)

Cena Noci s Andersenem:
 Miloš Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků. Kouzláci (Mladá fronta)



     20 nejčtenějších knih: 
1. Petra Braunová: Ema a kouzelná kniha (Albatros)
2. Jan Svěrák: Kuky se vrací (Mladá fronta)
3. Miloš Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků. Kouzláci (Mladá fronta)
4. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 3. díl. Poslední kapka (Albatros)
5. Jiří Kahoun: Legrační dům (Ústav pro informace ve vzdělávání)
6. Ivona Březinová: Ať žijí rytíři! (Česká televize)
7. Jiří Žáček: Krysáci (Česká televize)
8. Pavel Šrut: Lichožrouti se vracejí (Paseka)
9. L. J. Smith: Upíří deníky. Temné shledání (Fragment)
10. John Flanaghan: Hraničářův učeň. Kniha sedmá. Obléhání Macindawu (Egmont)
11. Renata Štulcová – Renáta Fučíková: Mojmír.Cesta pravého krále (Albatros)
12. Jim Davis: Garfield v plné parádě (Crew)
13. Jiří Kahoun: U všech čertů (Albatros)
14. Petra Braunová: Jak se Vojta ztratil (Albatros)
15. Anthony Horowitz: Horory na dobrou noc 2. díl (BB/art)
16. Jacqueline Wilsonová: Můj tajný deník (BB/art)
17. Thomas Brezina: Když zavyje pes ze záhrobí (Albatros)
18. Daniela Krolupperová: Josífkův pekelný týden (Albatros)
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19. Zdeněk Svěrák: Pan Buřtík a pan Špejlička (Albatros)
20. Jan Jirků: Tlukot a bubnování (Albatros)

NOC S ANDERSENEM 
     Letošní,  už  XI. ročník Noci  s Andersenem se uskutečnil  1. dubna 2011. Kromě
České republiky se spalo také na Slovensku, v Polsku a Slovinsku,
připojily  se  České  školy  bez  hranic  v  Londýně,  Drážďanech,
Ženevě, Paříži a v americkém Baltimore, Česká a slovenská škola
v  australském  Sydney  a  Český  kroužek  v  Kodani,  Mediatéka
Francouzského institutu v Praze aj. Celkem bylo evidováno 1.065
míst, celkový počet účastníků dosáhl rekordního počtu 40.957
dětí  a  12.200  dospělých  organizátorů –  knihovníků,  učitelů,
ředitelů,  ale i hasičů, záchranářů,  autorů dětských knih, starostů,
herců,  hvězdářů,  myslivců,  chovatelů  drobné  zvěře  a  dalších
profesí. Na min. 292 míst zavítal v převleku dánský pohádkář H. Ch. Andersen, největší čtecí
maratón z jeho díla zaznamenali v novém pražském knihkupectví Fantazie Ivony Březinové,
kde od 18:00 do 6:00 přečetli studenti, spisovatelé a redaktoři 240 stran 1. dílu Pohádek a
povídek. Na min. 572 místech se věnovali postavičkám a pohádkám Václava Čtvrtka k 100.
výročí spisovatelova narození.  Byli  evidováni Rumcajsové,  vodníci,  víla Amálka,  Maková
panenka, Křemílek s Vochomůrkou aj. Řada knihoven šla zas ve stopách jubilujícího českého
básníka K. J. Erbena. Všude se četlo, malovalo, povídalo, rýmovalo, hrálo a zpívalo, soutěžilo
a luštilo, nechyběly dobroty všeho druhu, pohádkové kostýmy, hrůza z hororů a ani humor a
legrácky  (vždyť  1.  duben  je  svátkem  svatého  Apríla!).  Některé  knihovny  vypluly  na
pirátských  lodích,  jiné  se  vypravily  na  noční  procházku  s lampióny,  baterkami  či
dalekohledem. Český rozhlas připravil program pro všechny děti. Proběhlo několik nočních
sbírek pro první dětský hospic v Malejovicích či pro děti zemětřesením postiženého Japonska
a celkem bylo vybráno a odesláno 30.075,- Kč. V průběhu noci bylo zasazeno 223 nových
pohádkových stromků – pohádkovníků. Garanty akce jsou Mirka Čápová a Hana Hanáčková
(Knihovna  B.  B.  Buchlovana  Uherské  Hradiště).  Podrobnější  informace  o  průběhu  a
programu Noci s Andersenem viz http://www.kdk.munovapaka.cz. 


NOCI S ANDERSENEM – PŘEHLED

 Rok Místa Děti Dospělí Celkem
2000 1 25 8 33
2001 39 780 195 975
2002 72 1.500 300 1.800
2003 151 3.494 842 4.336
2004 264 7.639 1.555 9.194
2005 408 12.270 2.246 14.516
2006 487 14.669 2.590 17.259
2007 590 19.886 3.655 23.541
2008 664 22.073 5.036 27.109
2009 839 26.948 5.419 32.367
2010 905 31.256 9.984 41.240
2011 1.065 40.957 12.200 54.222

KDE KONČÍ SVĚT 
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     V roce  2011  byl  zahájen  už  VIII.  ročník  projektu  Kde  končí  svět?,  tentokrát
s podtitulem Český rok. Děti dostaly netypický
úkol  –  prožít  jeden docela  běžný rok v České
republice, napsat a namalovat o tom knihu, která
pak  bude  vydána  a  prostřednictvím  českého
občanského  sdružení  BlueLand  doručena
vrstevníkům v Malém Himaláji. Vybrané dětské
práce  sjednotí  profesionální  autor  a  výsledný
text  bude  přeložen  do  angličtiny,  možná  do
španělštiny. O počtu výtisků se bude následně jednat. Aby byl celý rok pokryt rovnoměrně,
převzala jednotlivá regionální klubka ručení za jednotlivé měsíce:
 

Leden Regionální klubko Liberecko
Únor Regionální klubko Karlovy Vary
Březen Regionální klubko Jižní Čechy
Duben Regionální klubko Zlínský kraj
Květen Regionální klubko Severní Čechy
Červen Regionální klubko Severní Morava
Červenec Regionální klubko Příbramsko
Srpen Regionální klubko Jižní Morava
Září Regionální klubko Praha
Říjen Regionální klubko Východní Čechy
Listopad Regionální klubko Plzeňsko
Prosinec Regionální klubko Střední Čechy

Kategorie  byly  oproti  předchozím ročníkům zúženy  na  dvě  –  na  oblast  literární  a  oblast
výtvarnou vč. fotografií. Těžiště projektu v tomto roce spočívalo v práci knihoven na místní
úrovni. Regionální kola proběhnou v březnu a dubnu 2012, slavnostní vyvrcholení, zakončené
pasováním nejlepších dětí a vybraných dospělých na rytíře Řádu Krásného slova, se uskuteční
dle harmonogramu 1. 6. 2012 v Praze.  Do projektu se dosud zapojilo 68 knihoven. Cílem
projektu  je  zastřešení  a  inovace  aktivit  dětských  oddělení  veřejných  knihoven,  rozvoj  a
podpora  dětského  čtenářství,  propagace  čtenářství  na  veřejnosti  a  propagace  činnosti
knihoven. Organizátorem je KDK SKIP ČR za podpory SKIP a MK ČR.Garanty projektu
jsou Jana Hladíková (Městská knihovna Jindřichův Hradec), Eva Kordová (Městská knihovna
A. Marka Turnov) a  Helena Šlesingerová (Knihovna města Plzně). 
            
OKNA (O KNihovnických Aktivitách)
     Zcela novu aktivitou KDK byla v roce 2011 celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a
originálních  knihovnických  besed  a  pořadů  s názvem OKNA  (O  KNihovnických
Aktivitách).  Nultý  ročník zahájil  novou  tradici  každoročních  přehlídek  věnovaných
významným  spisovatelům,  literárním  dílům,  žánrům  apod.  s  cílem  prezentovat  a  ocenit
nejlepší programy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro
ostatní knihovny. Jako prolog říjnové odborné konference u příležitosti 100. výročí narození
Václava Čtvrtka byl zaměřený na pořady o Václavu Čtvrtkovi a jeho díle pro děti 1. stupně
ZŠ a uskutečnil se ve dnech 7. – 8. dubna 2011 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Celkem
soutěžilo 9 knihovnic (ze 7 knihoven) s 8 pořady. Na přehlídce vládla vzrušená a trochu
napjatá  atmosféra.  Knihovnice  pracovaly  před  diváky  a  porotou  s  místními  dětmi,  které
neznaly.  Výsledky  hodnotila  pětičlenná  mezinárodní  porota,  ve  které  byli  zastoupeni
knihovníci a pedagogové se zaměřením na dramatickou výchovu a český jazyk. Cenu diváků
převzala z rukou starosty Jičína Ing. Martina Puše knihovnice Lenka Macháčková z Městské
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knihovny Nová Paka, hlavní cenu přehlídky pak Stanislava Najmanová z Městské knihovny
Hořice.  Po předání všech cen a gratulacích se sešla porota se soutěžícími a probrala s nimi
jejich vystoupení  – silné stránky i  slabiny.  Součástí  programu byla též vypravěčská dílna
jednoho z porotců – MgA. Martina Haka. Během slavnostního večera v knihovně se křtila
dosud nepublikovaná kniha Václava Čtvrtka  „O Kačence a tlustém dědečkovi“ z produkce
nakladatelství Albatros. Kmotry jí byli paní Markéta Tengbom (dcera Václava Čtvrtka, která
kvůli  křtu  přiletěla  ze  Švédska  se svou  rodinou),  dále  spisovatelka  Petra  Braunová,
místostarosta města Jičína Bc. Tomáš Frýba a ředitel jičínské pobočky Komerční banky Ing.
Jiří Kačer. Milým hostem byl i ilustrátor Tomáš Řízek. Přehlídku organizoval KDK SKIP ČR
ve  spolupráci  s Knihovnou  Václava  Čtvrtka  v Jičíně  a  regionální  organizací  SKIP  08  –
Východní Čechy. Akci finančně podpořily SKIP ČR, Ministerstvo kultury ČR a SKANSKA.
Garanty ročníku byly Jana Benešová (Knihovna V. Čtvrtka Jičín) a Iveta Novotná (Městská
knihovna Chrudim).

KONFERENCE POHÁDKOVÉ VZKÁZÁNÍ VÁCLAVA ČTVRTKA 
     Ve dnech  20. – 22. 10. 2011 se v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje  Lubomíra France a starosty města  Jičína Martina Puše
uskutečnila  odborná konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka u příležitosti 100.
výročí narození a 35. výročí úmrtí oblíbeného spisovatele. Program konference byl pestrý a
velmi bohatý.  S řadou s příspěvků vystoupily knihovnice,  členky KDK. Prezentovány zde
také  byly  oba  vítězné  pořady  z přehlídky  OKNA.  Mezi  dvěma  desítkami  pořadatelů  a
organizátorů konference (např.: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, město Jičín a Kulturní
zařízení města Jičína, Lepařovo gymnázium v Jičíně, Regionální muzeum a galerie v Jičíně,
Státní  oblastní  archiv  v  Zámrsku  –  Státní  okresní  archiv  Jičín,  Základní  umělecká  škola
v Jičíně,  Albatros  Media  a.s.,  Česká  sekce  IBBY,  Katedra  české  literatury  Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty
Univerzity  Hradec  Králové,  Katedra  českého  jazyka  a  literatury  s didaktikou  a  Kabinet
literatury  pro  mládež,  jazykové  a  literární  komunikace  Pedagogické  fakulty  Ostravské
univerzity  v Ostravě,  Památník  národního písemnictví,  Pekařova společnost  Českého ráje,
Spolek Svatobor, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i.) byl i KDK SKIP ČR,
Garantem byla Jana Benešová a Věra Trybenekrová. 

SETKÁNÍ S LOUTKOU
     Ve dnech  30. 6. – 2. 7. 2011 se v Městské knihovně v Chrudimi v rámci Festivalu
amatérského  loutkářství  Loutkářská  Chrudim uskutečnil  už  VII.  ročník  tvůrčí  dílny pro
knihovníky  Setkání  s loutkou.  Tentokrát  byl  pod  vedením  lektorky  MgA.  Václavy
Křesadlové  zaměřený  na  výrobu loutky a  její  následné  využití  v praxi.  Cílem dílny  bylo
vytvořit  divadelní  představení  s tématem  lidových  písní.  V autorské  části  se  pracovalo
s textem lidové písně, úkolem účastníků bylo uvědomit si její dramatický potenciál a naučit se
vytvářet situaci a drobný divadelní tvar na základě symbolického textu. Obsahem výtvarné
části  byla  teorie  o  loutkách  a  práci  s nimi,  výroba  loutek,  jejich  vodění  a  vytvoření
divadelního představení.  Hostem letošní dílny byla kolegyně z knihovny v polské Olešnici
Ewa Budziszevská,  která  představila  projekt  Akademia  Malucha.  V rámci  dílny  účastnice
navštívily  festivalová  divadelní  představení  Prcek  Tom a Dlouhán Tom  (Divadelní  studio
Kampak,  ZUŠ Praha)  a  JAN ZA CHRTA DÁN  (ZUŠ Chlumec  nad  Cidlinou  a  LS  Ahoj
Chrudim). Organizátorem projektu je KDK SKIP ČR ve spolupráci s Městskou knihovnou
Chrudim. Akci finančně podpořil SKIP ČR a Ministerstvo kultury ČR. Garantem projektu je
Iveta Novotná (Městská knihovna Chrudim).

KAMARÁDKA KNIHOVNA 

9



     III. ročníkem pokračovala soutěž o nejlepší veřejnou knihovnu pro děti s názvem
Kamarádka  knihovna.  Do  soutěže  se  přihlásily  102
knihovny, do konečné fáze jich však postoupilo jen 89, do
finále  soutěže  bylo  vybráno  10  knihoven, které  získaly  v
celkovém bodování více než 30 bodů. Jednalo se o knihovny
ve  Dvoře  Králové  nad  Labem,  Dobříši,  Hradci  Králové,
Chrudimi, Lounech, Nové Pace, Nové Včelnici, Plzni, Praze a
Uherském Hradišti.  Dětem bylo celkem distribuováno 30.000
vysvědčení,  vyplněných  se  vrátilo  cca  17.000.  Nejvíce
vysvědčení (902) získala od dětí ve městě Městská knihovna Uherský Brod. Děti dostávaly za
odměnu  papírový  model  biblioboxu  Herbie,  který  na  trh  v  ČR  uvádí  generální  partner
soutěže, firma 3M, a mohly se grafickým návrhem svého modelu zapojit do další soutěže.
Této možnosti využily děti z cca 20 knihoven. Sešlo se kolem 100 návrhů, z nichž porota
vybrala  3  vítězné.  Některé  knihovny  dosáhly  skvělých  výsledků  pouze  v některých
parametrech,  např.  Knihovna  U Mokřinky  v Mokrém,  kde  všechny  děti  z  obce  jsou
registrovanými čtenáři. Nejvstřícnější provozní dobu dětem nabízí Městská knihovna v Praze
(51  hodin  týdně).  V  počtu  výpůjček  na  jednoho  čtenáře  kraluje  suverénně  Knihovna  F.
Bartoše ve Zlíně (100 knih). Nejvíce knih svým dětským čtenářům v loňském roce nakoupila
Městská  knihovna  v Praze  a  zde  byl  dětem  k dispozici  také  největší  počet  počítačů
s internetem (200) apod.  Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny ve středu 1.  června
2011 v Městské knihovně v Praze – pobočce Smíchov. Hlavní cenu (Bibliobox Herbie) získala a
Kamarádkou knihovnou za rok 2010 se stala Městská knihovna Chrudim. Následovala dvě druhá
místa s odměnou 15.000,- pro Knihovnu B.B,Buchlovana Uherské Hradiště a Městskou knihovnu
Slavoj Dvůr Králové nad Labem. 
     Městská knihovna v Chrudimi zaujala odbornou porotu nejen bohatě zásobeným fondem
knih a příjemným estetickým prostředím, ale hlavně množstvím a kvalitou pořádaných akcí
pro  děti.  Děti  si  mohou  užívat  „Prázdniny  v knihovně“,  zapojit  se  do  akce  „Pomáháme
pohádkou aneb Děti dětem“. Chrudimští také spolupracují s dětskými knihovnami v Polsku a
na Slovensku. Odborná porota ocenila jasnou vizi  a rozvojové plány knihovny, vynikající
spolupráci  s partnery v obci  i  snahu o propojení  dětí  a seniorů.  Výborný knihovní fond a
útulné, příjemné prostředí nabízejí také knihovny v Uherském Hradišti a ve Dvoře Králové.
Právě v Uherském Hradišti se zrodila „Noc s Andersenem“, která letos probíhala již na třech
kontinentech. Ročně pořádá knihovna více než dvě stovky akcí pro celou rodinu. Inspirativní
činnosti  nabízí  také Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové.  Děti  mohou navštěvovat
kurzy angličtiny pro předškoláky, nebo se zapojit od geocachingu s literárním přesahem. Obě
knihovny se mohou pochlubit vysokou návštěvností. K jejich čtenářům patří polovina dětí ve
městě. Nositelkami titulu z předchozích let jsou Městská knihovna Tišnov (2006) a Městská
knihovna Sedlčany (2008).
     Organizátorem projektu  je  KDK SKIP ČR,  generálním partnerem firma 3M Česko.
Garantem je Zlata Houšková (NK ČR). Více informací na www.kamaradkaknihovna.cz  
 
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
     Den pro dětskou knihu v letošním roce připadl na  26. 11.  2011 (sobota před první
adventní  nedělí).  Cílem  je  propagace  knih  pro  děti  a  čtení,  hlavní  atrakcí  pak  mnohde
předvánoční prodej knih.  Projekt zaštiťuje  Sekce veřejných knihoven SKIP ČR a Klubem
dětských knihoven je aktivně podporován. Opět se zapojilo na 100 veřejných knihoven. 

ŠKOLA NARUBY 
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     Cílem projektu je podpora čtení v rodině, oživení každodenního kontaktu s knihou formou
večerního předčítání.  Škola  naruby – Deníček pro děti  a  rodiče  je
obdobou žákovské knížky, role jsou zde však obráceny. Ten, který
předčítá (maminka, tatínek, babička apod.), je žákem, dítě je tím, kdo
známkuje a hodnotí, co, jak a jak dlouho četli.  Nechybí ani místo pro
obrázky,  poznámky  nebo  pochvaly.  Knihovny  připravují  několikrát
ročně „třídní schůzky“ pro zapojené rodiny, kde si povídají o přečtených
knihách  a  vybírají  si  další  vhodné  tituly  ke  čtení.  Projekt  běžel  už
třetím  rokem,  zapojilo  se  více  než  100  knihoven  a  celkem  bylo
distribuováno 25.000 deníčků. V roce 2011 jich bylo nově vytištěno
10.000.  Členské knihovny SKIP je získávají zdarma.  Organizátorem je
Městská knihovna Český Těšín ve spolupráci s KDK SKIP ČR – Severní
Morava, za finanční podpory SKANSKA.  

ČTENÁŘSKÉ PASY – CESTY ZA KNIHOU 
     Projekt  Cesty za knihou – vydání Čtenářských pasů volně navazuje na projekt Škola
naruby. Je určen pro žáky 1. stupně ZŠ, jeho cílem je podpora dětského
čtenářství  a  čtenářské  gramotnosti  i  u  dětí,  které  do  knihovny  dosud
nechodí,  a  dále  navázání  a  prohloubení  spolupráce  knihovny  a  školy.
Projekt původně vznikl v Městské knihovně Havířov, odkud se rozšířil do
knihoven po celé republice. Děti si pravidelně potichu čtou, každé ve své
knize  a  každé  svým tempem.  Po přečtení  knihy si  zapíší  její  základní
údaje do čtenářského pasu, který na začátku projektu dostaly v knihovně.
Kromě toho zodpoví několik otázek,  aby bylo jasné, jak pozorně knihu
četly, a přidělí knize body od 0 do 10 podle toho, jak se jim líbila. Za to
dostanou  od  paní  knihovnice  či  učitelky  do  pasu  razítko,  které  je
opravňuje  k  cestě  za  další  knihou.  Čtení  doprovází  řada  dalších  akcí,
besedy, soutěže, vyhodnocení nejpilnějších čtenářů a nejoblíbenějších knih apod. V roce 2011
bylo  nově  vytištěno  a  distribuováno  10.000  pasů.  Organizátorem  projektu  je  Městská
knihovna  Havířov  ve  spolupráci  s KDK  SKIP  ČR,  za  finanční  podpory  SKANSKA.
Garantem je Dana Kochová (Městská knihovna Havířov).

III. PŘEHLED ČINNOSTI REGIONÁLNÍCH KLUBEK 

REGIONÁLNÍ KLUBKO PRAHA
     Regionální klubko Praha má vzhledem k působení v hlavním městě v rámci ostatních
klubek netypické postavení.  Nepořádá žádné vlastní akce, zapojilo se však do celostátních
projektů  Kamarádka knihovna,  Kde  končí  svět,  Den  pro  dětskou  knihu,  SUK  2010  aj.
Největší zájem ze strany pražských knihovníků i dětí tradičně vyvolala Noc s Andersenem –
v jedné z poboček byl nočním hostem šéf ČEZ, v další například dánský velvyslanec. Městská
knihovna  Praha se  rovněž  probojovala  do  první  desítky  finalistů  soutěže  Kamarádka
knihovna.  Předsedkyní  a  kontaktní  osobou  je  Magdaléna  Řeřichová  (Městská  knihovna
Praha). Zapojené knihovnice nejsou v KDK jmenovitě zaregistrovány.   

REGIONÁLNÍ KLUBKO STŘEDNÍ ČECHY
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     Regionální klubko Střední Čechy v roce 2011 tradičně uskutečnilo 2 společná setkání. Ve
dnech  27.  –  28.  5.  proběhl  dvoudenní  pracovní  seminář  na téma  „Doteky  historie  a
tradiční  řemesla“. Hostitelem  byla  Knihovna  města  Mladá  Boleslav  spolu  s knihovnou
v Bakově nad Jizerou. Součástí byla první den výměna zkušeností, burza nápadů pro práci
s dětskými čtenáři, informace o klubových aktivitách, řešení zapojení jednotlivých knihoven
do celostátních  akcí  KDK a prohlídka  mladoboleslavské  knihovny a Židovského hřbitova
s odborným výkladem PhDr. Karla  Hercoka.  Druhý den potom proběhl deštivý výstup na
zříceninu hradu Michalovice s věží Putna,  dominantou okolních lesů,  a návštěva pobočky
Habeš, kde na sídlišti funguje další dětské oddělení knihovny. Poté se účastníci přesunuli do
knihovny  v Bakově  nad  Jizerou,  která  se  stala  v letošním  roce  členem SKIP  a  současně
klubka KDK SKIP 02 – Střední Čechy. Tam čekala účastníky prohlídka městské knihovny a
muzea.  V rámci  semináře  proběhla  také  krátká  výuka  typického  regionálního  řemesla  –
pletení z orobince pod vedením lektorky Ivety Dandové, která v roce 2007 získala ocenění
ministra kultury Nositel tradice. Při neformálním posezení v bakovské knihovně se jednalo o
zapojení jednotlivých středočeských knihoven do akcí jako Noc s Andersenem, Kamarádka
knihovna, Knížka pro prvňáčka, Den pro dětskou knihu, Kde končí svět i soutěžní přehlídky
OKNA; projednával se plán činnosti klubka v dalších letech a podzimní setkání v Městské
knihovně Kladno.
     Dne 12. října 2011 se knihovnice sešly na podzimním pracovním setkání v Městské
knihovně Kladno – Sítná. Kolegyně z místního dětského oddělení připravily velmi příjemné
prostředí.  Účastníky  krátce  přivítal  ředitel  knihovny  Ing.  Petr  Kubica,  který  vyzdvihl
obětavou práci knihovnic v dětském oddělení a důležitost práce s dětskými čtenáři. Původně
plánovaná komentovaná procházka Kladnem pod vedením PaedDr. Ireny Veverkové musela
být kvůli nepříznivému počasí změněna na procházku prstem po papíře v dětské knihovně.
      Z podzimního setkání vzešlo i místo konání jarního semináře v roce 2012. Klubko plánuje
společně  navštívit  královské  město  Kutná  Hora.  Hlavním  úkolem  zůstává  zorganizování
dvoudenního pracovního semináře v jarním období, pracovního setkání na podzim a získání
nových členů klubka. První úspěchy už klubko oslavilo. Posledním členem se stala Městská
knihovna v Bakově  nad Jizerou  a  jako „pozorovatel“  byla  na  setkání  a  seminář  přizvána
knihovnice z obce Kněžmost. Ta by se ráda zapojila do všech aktivit „klubka“, ale podobně
jako ostatní malém (obecní) knihovny naráží na problém zajištění služeb knihovny v době
nepřítomnosti knihovnice.
      Prostřednictvím e-mailů či telefonů jsou členky v pracovním i osobním kontaktu po celý
rok. Předsedkyní klubka je Michaela Baštecká (MěK Lysá nad Labem)

REGIONÁLNÍ KLUBKO PŘÍBRAMSKO
     Regionální  klubko Příbramska uspořádalo během roku  3 společná setkání.  První se
uskutečnilo 4. 2. v knihovně Gymnázia Příbram. Hlavním bodem programu byla klubová
soutěž pro děti „Detektivní pátrání“. Původní příběh zastřelené dívky byl z etických důvodů
nahrazen  příběhem vězně,  který byl  zabit  při  útěku z pracovního tábora Vojna (útěk byl
předem prozrazen a hlavní  aktér zastřelen).  Soutěž byla pečlivě rozpracována a mezi děti
rozdána během května;  závěr  byl  naplánován na konec září.  Každý zájemce o hru dostal
Pátrací deníček,  v němž byl popsán základní  příběh a uveden seznam indicií.  Indicie  bylo
možné získat za drobný úkol buď v knihovně v místě  bydliště,  nebo v jiných knihovnách
okresu. Úkol zněl: sepsat celý příběh a získat razítko alespoň  jedné další knihovny v okrese.
Kolegyně Vaníčková předvedla velmi pěknou prezentaci informační výchovy o kyberšikaně.
     Druhé společné setkání se uskutečnilo 24. – 25. 6. 2011 v Městské knihovně Sedlčany.
Na  programu byl  dvoudenní  seminář  pod  vedením  lektora  Martina  Haka  na  téma
„Vypravěčství při práci s dětskými čtenáři v knihovnách“. Seminář byl pořádán Příbramským
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klubkem,  přizvány  byly  též  kolegyně  z dalších  klubek,  např.  z Jihočeského.  Seminář  byl
velmi přínosný a inspirativní.
     17. 10. 2011 byli pozváni výherci Velkého detektivního pátrání na exkurzi do tábora
Vojna. Poměrně náročnou soutěž nakonec  dokončilo  pouze 10 dětí  okresu;  náročné bylo
získání potřebných indicií v ostatních knihovnách i to, že soutěž běžela poměrně dlouho. Děti
se shromáždily ráno v knihovně gymnázia, odkud po zhodnocení soutěže a malém občerstvení
taxíky  vyrazily  do muzea tábora Vojna.  Prohlídka areálu pod vedením dr.  Bártíka   byla
doplněna působivou přednáškou, která v dětech zanechala silný dojem a seznámila je s i s
nechvalnou historií kraje. 
     Třetí setkání klubka se uskutečnilo 20. 10. 2011 v Knihovně u Knihožroutů při 7. ZŠ
v Příbrami. Knihovnice zhodnotily především výše uvedenou soutěž včetně organizačních a
koncepčních  chyb.  Podrobně  naplánovaly  a  domluvily  další  soutěž  v rámci  projektu  Kde
končí svět.  Klubko má na starosti  měsíc červenec.  Vyhodnocení výtvarných děl  proběhne
na Dobříši, práce budou vystaveny v dobříšském zámku a zároveň se zde odehraje vyhlášení
vítězů literárních děl.  Odměnou výhercům bude prohlídka zámku aj. Příbramské kolegyně
připravily ukázku ze své činnosti – „ Šmoulí  akademie“. 
     Na příští rok klubko plánuje uspořádat seminář s  Dr. Vlaďkou Neužilovou na téma
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost  a seminář o sociálních sítích, PC hrách apod. 
     Klubko existuje 3 roky, z počátečního rozpačitého přešlapování se už pevněji postavilo na
nohy a vykročilo  dobrým směrem;má 11 členů,  letos  se  připojila  Místní  lidová knihovna
Jince. Předsedkyní je Mgr. Kateřina Pechová (Městská knihovna Dobříš). 

REGIONÁLNÍ KLUBKO JIŽNÍ ČECHY
     Regionální klubko Jižní Čechy se v roce 2011 sešlo 3x.  První setkání proběhlo 21. 2.
v Městské  knihovně  Tábor. Program  zpestřila  tvůrčí  dílna  na  čtvrtkovské  variace  jako
inspirace k nadcházejícím kulatinám Václava Čtvrtka.
      Po většinu roku putovala po jihočeských knihovnách výstava Potulná pohádková země
Vítězslavy Klimtové.
     Mnohé knihovny se zapojily do celostátních projektů jako Noc s Andersenem, SUK 2010
– Čteme všichni,  Kde končí  svět  s mottem Český rok (region si  vylosoval  ke zpracování
měsíc březen), Kamarádka knihovna či Den pro dětskou knihu. Jako diváci se zástupkyně
Jihočešek účastnily soutěžní přehlídky OKNA v Jičíně a načerpaly tam inspiraci pro svou
práci.  Několik  jihočeských  knihoven se v červnu zapojilo  do  projektu  Mezinárodní  týden
čtení  dětem.  Bez  odezvy  nezůstaly  ani  projekty  Čtení  pomáhá  a  Čtenář  roku.  (Nejen)
knihovny zapojené do programu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka organizovaly tradiční
pasování prvňáčků na čtenáře. 
     Druhé setkání klubka se konalo 14. 6. 2011 v Městské knihovně Chýnov. Na programu
bylo papírové pletení, hodnocení uplynulého půlroku a plány na další období.
     Ve dnech 24. - 25. 6. 2011 se několik kolegyň zúčastnilo setkání příbramského klubka a
semináře  „Vypravěčství  při  práci  s dětskými  čtenáři  v knihovnách“  s lektorem  MgA.  M.
Hakem a dne 17. 9. 2011 pak akce Ecce libris – Vlakem po knihovnách jihočeského kraje
v režii Městské knihovny Prachatice. Další  spanilá jízda proběhla 19. – 23. 9. Jižní Čechy
tentokrát znovu projel ilustrátor Adolf Dudek.
     Třetí společné setkání klubka se uskutečnilo 10. – 11. 11. 2011 v zrekonstruované
knihovně v Plané nad Lužnicí. Na programu bylo trénování paměti,  hodnocení plynulého
roku  a  plány  na  rok  příští.  Jižní  Čechy  čeká  na  jaře  2012  např.  zbytek  spanilé  jízdy
ilustrátorky  a  spisovatelky  Renáty  Fučíkové.  Předsedkyní  klubka  je  Václava  Vyhnalová
(Městská knihovna Planá nad Lužnicí)
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REGIONÁLNÍ KLUBKO PLZEŇSKO
     Regionální klubko Plzeňska se v posledních letech z bezmála nejmenšího a nejpasivnějšího
klubka  v republice  vyklubalo  v klubko  docela  „normální“.  A  třebaže  mu  geografické  a
demografické  podmínky  kraje  příliš  nenahrávají  (v  regionu  téměř  zcela  chybí  města  střední
velikosti), pozvolna se zlepšuje a rozrůstá.
     Členská základna. Během posledního roku vzrostl počet členů z 20 na 22 (od r. 2006, kdy
jich bylo 8, nárůst na 275 %!). V lednu se nově připojila Marie Hanusová z Knihovny Kolinec
a  Alena  Sloupová  z MěK Dobřany,  zájem v říjnu  dále  projevila  kolegyně  Anna  Ježková
z MěK  Sušice.  V klubku  jsou  zastoupena  města  Blovice,  Dobřany,  Horažďovice  (2  x),
Horšovský  Týn,  Klatovy  (2  x),  Kolinec,  Nýrsko  (2  x),  Plzeň  (5  x),  Přeštice,  Rokycany,
Staňkov, Starý Plzenec, Strážov, Sušice a Železná Ruda. Převážně se jedná o malé knihovny
s malým počtem pracovníků, kteří jsou bohužel ve svých provozech hůře zastupitelní a mají
omezené časové, prostorové i finanční možnosti.  
     Formy spolupráce.  Všechny kolegyně jsou přihlášené do konference Andersen, odkud
čerpají základní informace. K. Smílková z KMP – OK Bory, která všem průběžně přeposílala
dětské čtenářské soutěže, vzniklé na půdě Knihovny města Plzně, odešla na mateřskou dovolenou
a úkol po ní převzala Z. Mišterová z KMP – Lobzy. Klubko se schází na pravidelných schůzkách
a v případě potřeby dále komunikuje telefonem či e-mailem. Knihovny se individuálně zapojily
do celostátních  akcí  (Noc s Andersenem, anketa SUK 2010, Den pro dětskou knihu,  Týden
knihoven, Škola naruby, Čtenářské pasy, pasování dětí na čtenáře, Kamarádka knihovna aj.). 
     Společné schůzky. Byly uskutečněny 4 společné schůzky v zasedací síni Knihovny města
Plzně (26. ledna, 27. dubna, 21. září a 30. listopadu). Na programu bývají informace z jednání
Mozkového  trustu  KDK,  informace  a  zážitky  z celostátních  akcí  KDK,  výměna  zkušeností,
materiálů apod., případně příprava společných akcí. Průměrná účast na setkáních se zvýšila z
předloňských 11 a loňských 14 na 16 lidí. Na zářijové schůzce byla navíc hostem paní Miroslava
Kuntzmannová, autorka 23 kuchařských knih pro dospělé i pro děti (Kluci, holky, kastrůlky 1 a 2,
Andělská kuchařka, Kuchařka plzeňských strašidel aj.) – viz http://kuntzmannova.webnode.cz.
     Kde končí svět. Regionální klubko Plzeňska se zapojilo do VIII. ročníku projektu Kde
končí svět 2010/2011, tentokrát s podtitulem Český rok. Přihlásilo se 12 knihoven (v minulém
ročníku jich bylo 10), tj. MěK Dobřany, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy – pobočka,
Nýrsko, Přeštice, Rokycany, Knihovna města Plzně – Ústřední knihovna pro děti a mládež,
OK Doubravka,  knihovny Bolevec a Lobzy) a Železná Ruda s literárními, výtvarnými, případně
fotografickými  soutěžemi a programy. Klubko Plzeňska si pro ztvárnění  do společné knihy
vylosovalo měsíc listopad, místní aktivity byly proto směrovány až do podzimních měsíců. 
     Plán činnosti na rok 2012. V roce 2012 chce klubko pokračovat v činnosti jako doposud,
postupně  ji  rozšiřovat  a  rozvinout  skutečnou  spolupráci.  Plánuje  opět  svolat  cca  3  –  4
společné  schůzky  v Plzni  a  opět  se  zapojit  do  celostátních  projektů  (anketa  SUK,  Noc
s Andersenem, Kde končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu) apod. Na počátek února
byl předjednán celodenní kurz storytellingu  pod vedením M. Haka. 25. dubna se dále v Plzni
uskuteční  regionální  kolo  projektu  Kde končí  svět.  Ve spolupráci  s autorkou kuchařek  paní
Miroslavou Kuntzmannovou klubko uvažuje o vydání společné dětské „Knihovnické kuchařky“.
Půjde o jednoduché recepty vyzkoušené s dětmi (krajové, od čtenářů, s literárními názvy apod.),
součástí knihy budou fotografie hotových jídel  s konkrétními  dětmi z jednotlivých knihoven
Plzeňského kraje (jako montáž, děti převlečené za literární postavy) a představení jednotlivých
knihoven, případně obcí. V řešení je otázka úhrady, možnosti zafinancování a následného prodeje
publikace. Předsedkyní klubka je Mgr. Helena Šlesingerová (Knihovna města Plzně).
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REGIONÁLNÍ KLUBKO SEVERNÍ ČECHY
     Regionální klubko Severní Čechy sice vykazuje 20 členů, z nich je však aktivních pouze
polovina.  Dále  spolupracují  knihovny  z Litvínova  a  Mostu,  které  formálně  spadají  pod
regionální organizaci SKIP 05 – Chomutovsko.
     Jednotlivé  knihovny  se  zapojily  do  celostátních  akcí  Knížka  pro  prvňáčka,  Noc
s Andersenem, SUK 2010, Březen - měsíc čtenářů, Kamarádka knihovna, Týden knihoven,
Webovou divočinou či  pasování dětí  na čtenáře.  Do projektu Kde končí svět se tentokrát
přihlásily  3 knihovny (Litoměřice,  Roudnice nad Labem a Štětí),  ostatní  knihovny slíbily
pomoc. Aktivní byly rovněž v projektu Den pro dětskou knihu, který se po republice rozšířil
z děčínské knihovny. 
     Šest knihovnic z regionu se stalo členy Klubu tvořivých knihovníků a jedna našla odvahu
prezentovat svou práci s dětmi v knihovnické přehlídce OKNA.
     V březnu 2011 se v Litoměřicích konala beseda se spisovatelem a ilustrátorem Adolfem
Dudkem, který poté pokračoval dále po knihovnách v okolí. 
     Poslední klubkové setkání proběhlo v 12. 10. 2011 v Terezíně. Po výměně zkušeností
následovala prohlídka knihovny Památníku Terezín v Malé pevnosti. Knihovna vlastní 16.000
dokumentů o městě Terezín a jeho historii. 
     Severočeské knihovny se zapojují i do celostátních kampaní: Běh Naděje, Týden mobility,
Muzejní noc apod. Některé knihovny regionu získaly certifikát „Místo přátelské rodině“, které
uděluje Občanské sdružení Centrum komunitní práce Ústí nad Labem.
     Na konci roku proběhlo v knihovnách první kolo vědomostní  soutěže Máš filipa? Na
základě  testu  si  knihovny vyberou tříčlenné družstvo dětí  od 11 do 15 let,  které  je  bude
reprezentovat v regionálním kole. To se uskuteční 10. 5. 2012 v Litoměřicích. Otázky celé
soutěže jsou zaměřeny na Českou republiku. 
     Knihovny regionu pořádaly i mnoho dalších krásných akcí na podporu čtenářství, např.
Čtení sluší každému – Děti čtou dětem (děti si vzájemně čtou z knih, které je oslovily), ve
spolupráci s Poradnou pro integraci v Ústí nad Labem akci Cizinci tu nejsou cizí (seznámení s
životem cizinců  v ČR,  s některými  národnostmi  a  kulturami;  workshopy),  literární  soutěž
Psaníčko,  vědomostní  soutěž  Milionářem  v knihovně,  celoroční  literární  soutěž  pro
jednotlivce i kolektivy Bubutour apod. Předsedkyní klubka je Petra Haldová (Knihovna K. H.
Máchy Litoměřice).                      

REGIONÁLNÍ KLUBKO LIBERECKO
     Regionální klubko Liberecka se zapojilo do všech projektů a aktivit KDK SKIP ČR ,
tj.  Knížka pro prvňáčka, Kde končí svět, anketa SUK 2010, Noc s Andersenem, Březen –
měsíc čtenářů (akce byly vzájemně propojeny a knihovny se navzájem inspirovaly), Týden
čtení  aneb Čtení  sluší  každému (7.  –  13.  3.),  Škola  naruby,  Loutkářská  Chrudim,  Týden
knihoven, Den pro dětskou knihu, odborná konference k 200. výročí  pohádkáře a spisovatele
K. J. Erbena (14. – 16. 4. na Malé Skále), odborná konference Pohádkové vzkázání Václava
Čtvrtka k 100. výročí narození spisovatele (20. – 22. 10. v Jičíně), přehlídka OKNA (6. - 7. 4.
v Jičíně) aj. 
     Uspořádalo Slavnost abecedy a čtení, pokračování projektu Druhé a další čtení (projekt
byl obohacen o další nápady a náměty), slavnostní pasování prvňáčků apod. 
     Spolu s dětmi i jednotlivě se 13. dubna 2011 zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků
ankety SUK 2010 v Památníku národního písemnictví v Praze.  
     V roce 2011 proběhla řada pracovních setkání. První se uskutečnilo 15. 2. Na programu
byla  příprava  klubových  aktivit  a  vyhlášení  8.  ročníku  projektu  Kde končí  svět  na  téma
„Český rok“. Klubko si ke zpracování vylosovalo měsíc leden a promyslelo paletu dětských
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prací podle kategorií  projektu. Druhé pracovní setkání se konalo v měsíci dubnu, třetí pak
v listopadu v Liberci. V rámci valné hromady SKIP Libereckého kraje došlo v prosinci také
na předvánoční setkání členek klubka.
     V březnu byl vyhlášen už  8. ročník přehlídky Čteme všichni – vypráví jen někdo.
Tentokrát probíhal v rámci projektu Kde končí svět a také na počest pohádky – k 200. výročí
narození K. J. Erbena a 100. výročí narození Václava Čtvrtka. Místní kola proběhla do 20.
dubna, regionální kolo se uskutečnilo 17. května v Městské knihovně Semily, celostátní kolo
proběhlo 8. září v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně v rámci festivalu Jičín – město pohádky, ve
spolupráci se Světem knihy a kampaní Rosteme s knihou.  
     15. 3. 2011 proběhl seminář pro knihovnice z dětských oddělení knihoven na téma
„Václav Čtvrtek – Karel Jaromír Erben – tvorba pro děti“ pod vedením lektorů PhDr.
Evy Bílkové a PhDr. Vlastislava Hnízda, DrSc.
     Rovněž byla vyhlášena  soutěž o titul Nejlepší čtenář dětského oddělení knihovny.
Soutěž vyvrcholila 2. 6. 2011 společnou akcí Den čtenářů na hradě. Putování Českým rájem
na  hrad  Valdštejn  bylo  doplněno  programem  a  pasováním  rytířů-čtenářů,  tj.  vyhlášením
nejlepších dětských čtenářů Libereckého kraje dle nominací jednotlivých knihoven.   
     Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka za školní rok 2010/2011 vyvrcholil 16. 6.
2011  Slavností  abecedy  a  čtení  v Městském  divadle  Turnov  za  účasti  tvůrců  knihy
Začarovaná škola. Možnost účasti využila Městská knihovna Železný Brod.
     Velkou podzimní akcí byla 10. září Pohádková neděle pro rodiče s dětmi v rámci projektu
Rok pohádky 2011 – na počest  pohádkářů K.  J.  Erbena a  V.  Čtvrtka.  Zapojila  se  města
Liberec,  Jablonec  nad  Nisou,  Lomnice,  Jilemnice  a  Turnov.  Součástí  bylo  putování  po
stopách „pohádkovníků“ vysazených během Nocí s Andersenem, dále putování pohádkovou
trasou od knihovny na hrad Valdštejn, plnění soutěžních úkolů a po absolvování všech soutěží
vstupenka zdarma na všechny doprovodné programy (divadla, pohádkové malování, hledání
pokladu, setkání s postavami z pohádek atd.) 
     V rámci  Dnů  evropského  dědictví  proběhly  neobyčejné  hodiny  dějepisu  na  hradě
Valdštejně s názvem  Hrad Valdštejn v zrcadle času. Setkání s poustevníkem, loupeživým
rytířem  bylo  spojeno  s výkladem  o  dějinách  hradu,  praktickými  ukázkami  a  nakonec
doplněno  soutěží  a  audiencí  u  Albrechta  z Valdštejna.  Děti  obdržely  pamětní  minci
z pokladnice tohoto šlechtice a pamětní glejt.
     Říjen na Liberecku se nesl ve znamení stromů. Klubko uspořádalo cyklus pořadů, besed a
dalších aktivit  na téma  Říjen – měsíc stromů a  také výtvarnou,  fotografickou a literární
soutěž s názvem Strom v našem životě. V oblasti přeshraniční spolupráce v rámci EUREX –
Euroregion Nisa se rovněž zúčastnilo mezinárodní výtvarné soutěže pro děti Znáte je?
     Listopad byl věnován poezii. Knihovny se zapojily do 13. ročníku celostátního festivalu
Dny poezie, letos s podtitulem „Poezie na volné noze“ – také na počest básníka J. Seiferta u
příležitosti  110.  výročí  jeho  narození.  V Turnově  se  konala  recitační  soutěž  Poetika
s galakoncertem pro děti z celého regionu, v Turnově a Liberci potom Dramatizace Kytice
K. J. Erbena (PIHA).
     Předsedkyní klubka je Eva Kordová (MěK A. Marka Turnov).

REGIONÁLNÍ KLUBKO VÝCHODNÍ ČECHY
     V roce 2011 uskutečnilo regionální klubko Východní Čechy řadu
setkání.  To první  proběhlo  1.  března  2011  na  valné  hromadě
SKIP  08  v Městské  knihovně  v Novém  Městě  nad  Metují.
Hodnotil se rok 2010 a současně všichni informovali o plánu akcí na
rok 2011.
     Společné setkání Klubka se uskutečnilo v 16. března 2011 v Městské knihovně Slavoj
Dvůr  Králové nad  Labem za účasti  37  knihovnic,  hosta  z příbramského  klubka  Katky
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Pechové a zástupce regionálního tisku a rozhlasu. Setkání bylo nejen pracovní záležitostí, ale
zároveň rozloučením s  kolegyní Martou Staníkovou, která odešla na mateřskou dovolenou.
Hlavním bodem programu pak byla příprava 2. ročníku regionální soutěže My všichni jsme
Východočeši.
     Ve dnech 7. – 8. dubna proběhl v Knihovně Václava Čtvrtka nultý ročník knihovnické
přehlídky OKNA, na jejíž organizaci se klubko spolupodílelo.  Velmi pěkně se umístily dvě
jeho členky: Stáňa Najmanová z Městské knihovny v Hořicích (1.místo) a Lenka Macháčková
z Městské knihovny v Nové Pace. Klubko dále reprezentovaly Markéta Poživilová a Markéta
Dubnová z Knihovny města Hradce Králové.
     My všichni  jsme Východočeši.  Na rok 2011 připravila  regionální  organizace  KDK
tříměsíční projekt soutěžní hry s kulturně vlastivědným a historickým zaměřením My všichni
jsme  Východočeši.  Cílem  projektu  bylo  seznámení  dětí  se  sousedním  regionem  –
Pardubickým  a  Královéhradeckým:  poznání  kulturní  historie  obou  regionů,  významných
historických událostí, osobností z historie a kultury,  přírodních, zeměpisných a turistických
zajímavostí, významných sídel obou regionů a prostřednictvím poznávání svého a sousedního
regionu budování vztahu k místu, ve kterém žijí, podpora čtenářských návyků a dovedností
dětí, rozvoj sociálních dovedností (práce ve skupině a kooperace). Nadregionální projekt byl
určen dětem ve věku 12 – 13 let (6. – 7. tř. ZŠ). Zúčastnilo se jej 24 knihoven. V první etapě
(březen až květen) proběhla příprava soutěžních družstev pod dohledem knihovnic – příprava
a  studium  otázek  znalostní  části  soutěže,  příprava  3-5minutové  prezentace,  jež  měla
představit domovskou obec soutěžního družstva, příprava scénky, dramatického vystoupení,
hudebního čísla, výtvarného projektu apod., jejichž prostřednictvím pak představilo soutěžní
družstvo nějakou zajímavost, historickou událost nebo významnou osobnost ze svého města
nebo okolí. Druhou etapou byl ve dnech 27. – 28. 5. 2011 samotný průběh soutěžní hry v
Rokytnici v Orlických horách. Přijelo 34 dětí z obou krajů v doprovodu 19 knihovnic. Páteční
znalostní soutěž a prezentace byla doplněna o zábavné a motivační hry a noční hru. V sobotu
bylo  na  programu  vyhlášení  celkových  výsledků  a  návštěva  Muzea  vláčků  v Rokytnici
v Orlických  horách.  Akce  byla  propagována  prostřednictvím  webových  stránek  všech
zapojených knihoven, na stránkách regionálních periodik a na vlnách Českého rozhlasu 2,
který byl mediální partnerem projektu. Projekt se uskutečnil za finanční podpory MK ČR a
SKIP ČR.
     Kamarádka knihovna.  4 knihovny klubka (Knihovna města Hradce Králové, Městská
knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem, Městská knihovna Nová Paka a Městská knihovna
Chrudim) se dostaly do finále soutěže a chrudimská knihovna v soutěži zvítězila.
     Ve  dnech  30.  6.  –  2.  7.  2011  v Městské  knihovně  v Chrudimi  proběhla  tradiční
knihovnická dílna Setkání s loutkou.
     Podzimní setkání klubka se konalo 16. -17. září 2011v Městské knihovně v Chrudimi.
Hlavním bodem byla volba nové předsedkyně. Jednohlasně byla zvolena Markéta Poživilová
z Knihovny  města  Hradce  Králové.  Rovněž  byly  dokončeny  přípravy  na  vyhodnocení
projektu Kde končí svět. Přihlásilo se 23 knihoven. Vyhodnocení regionálního kola proběhne
v květnu 2012 v Městské  knihovně Ladislava z Boskovic v  Moravské Třebové. Následoval
dvoudenní seminář Rozvíjíme čtenářskou gramotnost pod vedením lektorky PhDr. Vladimíry
Neužilové  za  účasti  12  knihovnic  z regionu,  jako  host  se  ho  zúčastnila  i  kolegyně  Jitka
Sopperová z Městské knihovny Šumperk. Cílem vzdělávací akce bylo získat ucelený přehled
o metodách a postupech a strategiích, které vedou k rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků;
vytvořit vlastní postup, jak žákům přiblížit literární texty, jak pracovat s knihami, jak knihu
číst, dělat si o ní záznamy, jak literární texty interpretovat, jak podporovat kritický přístup
žáků k výběru literatury.  Akce proběhla jako dílna doplněná odbornými poznatky formou
výkladu. Seminář se konal ze finanční podpory MK ČR a SKIP ČR.
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REGIONÁLNÍ KLUBKO JIŽNÍ MORAVA
     Od 4. dubna 2011 má regionální klubko Jižní Moravy novou předsedkyni. Na začátku roku
2011 ukončila své předsednictví Mgr. Jana Nejezchlebová a na její místo byla zvolena Bc.
Helena Selucká. 
     Den volby byl také prvním letošním  pracovním setkáním klubka. V rámci porady se
řešilo  další  směřování  klubových  aktivit  a  úkoly,  které  stanovil  březnový  mozkový  trust
v Praze. Byla provedena revize členské základny – v současné době má KDK Jižní Moravy
45 členek, které jsou buď individuálními, nebo institucionálními členkami SKIP, informace
z klubka jsou však zasílány na více než 2 x více adres, tedy i do malých knihoven v regionu,
které chtějí  být o dění v této oblasti informovány. Informace jsou rovněž zveřejňovány na
stránkách  KDK,  na  stránkách  regionálního  SKIP  Velká  Morava  (stránky  Knihovny
Kroměřížska:  http://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/klubka-kluby-detskych-ctenaru.html)
a  stránkách  Centra  dětského  čtenářství  v KJM  –  http://www.kjm.cz/centrum-detskeho-
ctenarstvi.
     Z pátku na sobotu  24. – 25. června v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně
proběhlo neformální  setkání s názvem „Proti letní  únavě“,  které  navazovalo na tradici
Noci  s Andersenem.  Vstupenkou  byla  ukázka  zajímavé  besedy,  kterou  v knihovně
realizujeme. Sešlo se celkem 6 členek, které strávily zajímavou noc se zajímavými besedami
v knihovně. Povídalo se také o tom, co pracovnice v knihovnách trápí a co těší. Padl návrh, že
podobná setkání by se mohla stát novou tradicí, prostory pro další ročník jsou již přislíbeny.
V sobotu program pokračoval exkurzí do brněnského podzemí pod Zelným trhem. 
     Díky  podpoře  Moravské  zemské  knihovny  v Brně  a  Centra  dětského  čtenářství  při
Knihovně Jiřího Mahena v Brně se v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně 7. – 8. září
uskutečnil seminář s názvem „Knihovny a mediální svět“ a 22. – 23. listopadu seminář
„Od prvního čtení k fantasy světům“. Oba semináře vyšly ze zájmů členek klubka. První
byl věnován práci s médii při besedách v knihovnách a aspektům, které tato práce přináší,
např. otázkám výkladu autorského zákona a pravidlům tvorby powerpointovýcht prezentací.
Seminář byl kombinací  teoretických a praktických příspěvků na dané téma.  Prezentace ze
semináře byly se souhlasem autorů zveřejněny na stránkách Centra dětského čtenářství při
KJM.
     Druhý seminář  byl  věnován aspektům výuky čtení  v prvních třídách a roli  knihoven
v tomto procesu, doplněn byl také ukázkou zajímavých besed pro žáky prvních tříd, diskuzí o
tematických  kufřících  v knihovnách a  ohlasech  na  tuto  novou  službu,  kterou  knihovny
nabízejí. Druhý den semináře se zaměřil na sci-fi a fantasy literaturu pro děti a mládež, její
vznik, vývoj a budoucnost. Lektory byli samotní tvůrci a přímí účastníci fantasy her a světů.
     Poslední pracovní setkání klubka proběhlo 1. prosince v Městské knihovně Velké
Meziříčí a bylo doplněno besedou s Petrou Dvořákovou. 
     Do projektu Kde končí svět se přihlásilo 6 knihoven: Vyškov, Lysice, Rájec-Jestřebí,
Znojmo, Žďár a Brno. Řada aktivit již proběhla, jiné se teprve uskuteční. Po ukončení všech
místních kol klubko plánuje společné vyhlášení regionálních výsledků spojené se zajímavým
programem.  V roce  2012  se  bude  snažit  udržet  tradici  vzdělávacích  seminářů,
předprázdninového setkání „Proti letní únavě“ a systematické spolupráce v rámci klubka. 

REGIONÁLNÍ KLUBKO ZLÍNSKÝ KRAJ
     Regionální  klubko  Zlínského  kraje  oficiálně  vzniklo  v roce  2007,  má  38  členů,
předsedkyní je Miroslava Čápová (Knihovna B.B.B. Uherské Hradiště).  Klubko má vlastní logo
i  stálou  podstránku  na  webu  Knihovny  Františka  Bartoše  ve  Zlíně
http://www.kfbz.cz/kdk.htm.
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     Už pojedenácté se knihovny Zlínského kraje spojily a připravily literární klání pro děti
do  15  let. Každá  z knihoven  vyhlásila  a  vyhodnotila  své  regionální  kolo,  nejlepší  práce
postoupily do kola krajského. To letos uspořádala uherskohradišťská knihovna, která řídila
práci  poroty,  připravila  vyhlášení  výsledků  soutěže  i  vytištění  sborníčku.  Ačkoli  každá
z knihoven letos pro tvorbu dětí zvolila jiné téma, i tentokrát se ukázalo, že všechny spojuje
radost z psaní. Např. děti ze Zlína psaly na téma počítače a internet, ve Vsetíně zas tradičně
soutěžily O poklad strýca Juráša. Název krajského sborníčku přitom vychází z dlouhodobého
projektu  KDK  SKIP  ČR  zastřešujícího  aktivity  knihoven  pod  názvem  Kde  končí  svět.
Soutěže se celkem zúčastnilo 730 dětí, z toho 480 dívek a 250 chlapců ze stovky škol celé
republiky. V porotě  zasedli  učitelé  základních  i  středních  škol,  redaktoři  místních  novin,
knihovníci  i  regionální  spisovatelé,  muzejníci  i  archiváři. Vydání  sborníčku  finančně
podpořila Nadace Děti-kultura-sport.
     Členky klubka se tradičně se scházely 2 x ročně na seminářích. V prvním čtvrtletí se v
Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně uskutečnil  odborný seminář o práci s dětmi
předškolního  věku. Lektorka  Mgr.  Eliška  Zajitzová  z Fakulty  humanitárních  studií
Univerzity  Tomáše  Bati  ve  Zlíně  představila  dítě  předškolního  věku  z pohledu  vývojové
psychologie i výsledky čtenářské gramotnosti v kontextu Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Iveta Štanclová pak seznámila přítomné s činností odborné sekce
Informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách.
     Druhý seminář s výměnou zkušeností proběhl 24. listopadu v Masarykově veřejné
knihovně ve Vsetíně.
     Mnohé knihovny Zlínského kraje se zapojují do všech národně vyhlašovaných aktivit, jako
např. Kamarádka knihovna či Den pro dětskou knihu. Do projektu Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka se letos přihlásily knihovny: Babice, Hutisko-Solanec, Rožnov pod Radhoštěm,
Slavičín,  Slavkov,  Štítná  nad  Vláří,  Uherské  Hradiště,  Uherský  Brod,  Valašská  Bystřice,
Valašské Klobouky, Vidče a Vsetín; přihlásily se také školy: Bánov, Boršice, Halenkovice,
Horní Lideč, Hradčovice, Choryně, Jalubí, Lukov, Osvětimany, Pohořelice, Roštín, Slopné,
Tečovice, Trnava, Valašské Meziříčí, Všemina, Zborovice. 
     Na podzim se ve čtyřech městech Zlínského kraje podařilo uskutečnit  společný projekt
KDK ZK scénického čtení  s herci  Slováckého divadla. Záměrem je  formou scénického
čtení  malým čtenářům představit dramatizaci textu dětské knihy. V předcházejících letech
byli zváni herci z Listování a vždy se díky společné objednávce podařilo získat množstevní
slevu. Avšak vysoké ceny Listování knihovnice donutily oslovit raději místní herce – vloni
Irena a David Vackovi otevřeli Čarodějnice Roalda Dahla, letos David Vacke a Jiři Hejtman
zvolili Macourkovy pohádky. Podle ohlasů z knihoven se ukazuje, že je to šťastná volba.
     Celkové množství realizovaných nápadů, akcí a projektů bylo nesmírné a nelze ho zde
vyjmenovat.  

REGIONÁLNÍ KLUBKO SEVERNÍ MORAVA
     Regionální  klubko  Severní  Moravy je  velmi  aktivní,  předsedkyní  je  Dana Kochová
(Městská knihovna Havířov-město).
     Jarní setkání klubka proběhlo 20. dubna v nově zrekonstruované Městské knihovně
Moravský Beroun a bylo věnováno informační výchově žáků 2. stupně ZŠ. Přijetí knihovnicí
Táňou Hanikovou i veškerým personálem kulturního centra bylo velmi vřelé.  Přišly i děti
z nedaleké mateřské školky, aby knihovnicím zahrály dvě pohádky. V roli lektorky vystoupila
kolegyně Bohdana Křepinská z MěK Hodonín, která se danou  problematikou zabývá delší
dobu a má úžasné výsledky. Tvůrčí dílna byla skvělá, všichni si odváželi mnoho nápadů a
materiálů. Zjistili, jak zajímavě se dají dělat knihovnické lekce a jak poutavou a nenápadnou
formou  lze  děti  naučit  s informacemi  pracovat.  Přes  nabitý  program  stihli  probrat  také
organizační záležitosti klubka, absolvovat prohlídku kulturního centra, ve kterém knihovna
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sídlí, prohlédli si nově zrekonstruované náměstí a podívali se na pěknou prezentaci k historii
knihovny i města, kterou připravila T. Haniková. Jediným negativem byla malá účast členů
klubka. Přestože byl termín setkání dohodnut dlouho dopředu, mnoho knihovnic a knihovníků
se  odhlašovalo  kvůli  jiným  pracovním  úkolům.  Na  jarní  setkání  tak  přijelo  pouze  24
„děckařů“.  
     Knihy plné dobrodružství.  V poslední době začaly vycházet interaktivní knihy, které
kromě  textu  obsahují  množství  ilustrací  a  příloh.  Čtení  je  tak  pro  děti  přitažlivější  a
zajímavější  a ty pak lépe chápou příběh samotný. Vydávání těchto knih se již  delší  dobu
věnuje  brněnské  nakladatelství  B4U  Publishing.  Právě  s tímto  nakladatelstvím  připravilo
klubko společný projekt, jehož úkolem bylo seznámit děti s tím, jak taková kniha vzniká. Do
projektu se přihlásilo 18 knihoven (městské knihovny Bílovec, Bohumín, Bystřice nad Olší,
Dobrá,  Havířov,  Klímkovice,  Lipová-lázně,  Olomouc,  Orlová,  Ostrava,  Přerov,  Šumperk,
Třinec, Vratimov, Knihovna P.Bezruče v Opavě a místní knihovny Paskov, Řepiště Vřesina).
Společná schůzka  se  zástupcem  nakladatelství  B4U  Publishing  Oldřichem  Růžičkou  se
v Městské knihovně Havířov uskutečnila  9.  února.  Domluveny byly podrobnosti  projektu,
zejména  to,  jakým  způsobem  se  budou  knihy  s dětmi  tvořit.  Dalším  krokem  bylo
představování  projektu  dětem  v  knihovnách  a  ve  školách.  Děti  se  seznámily  s knihami
nakladatelství B4U Publishing, s jejich výrobou, autorským zákonem a vyzkoušely si různé
výtvarné techniky, které mohly následně při tvorbě knih použít. V průběhu února až května
pak vyhledávaly informace na internetu, v knihovnách i přímo v terénu a postupně tvořily své
vlastní interaktivní knihy. Některé děti pracovaly samostatně, jiné ve skupinách, zapojily se
také celé třídy. Na projektu začalo pracovat asi 750 dětí. Mnohé to ale postupně vzdaly poté,
co zjistily, kolik úsilí, přemýšlení, hledání a času to vyžaduje. Svou knihu tak dokončilo asi
200 dětí. O průběhu projektu knihovny  pravidelně informovaly ostatní účastníky i zástupce
nakladatelství. Knihy pak měly děti možnost představit na společném setkání, které proběhlo
v sobotu 25. června v Hradci nad Moravicí.
     Průběh  zájezdu.  Do  Hradce  nad  Moravicí  se  přihlásilo  154  dětí  ze  14  knihoven
(Bohumín,  Bystřice  nad  Olší,  Dobrá,  Havířov,  Klímkovice,  Olomouc,  Opava,  Ostrava,
Paskov, Přerov, Řepiště, Třinec, Vratimov, Vřesina). Bohužel se děti postupně odhlašovaly
kvůli nemocem a jiným aktivitám, takže jich nakonec zbylo pouze 80. Doprovázelo je 29
dospělých. Sraz byl v Ostravě, odkud je dva autobusy dopravily do Hradce nad Moravicí.
Oficiální  zahájení  se konalo v pronajaté  tělocvičně ZŠ Hradec nad Moravicí.  Následně se
účastníci  rozdělili  do  dvou skupin  a  postupně  absolvovali  turnaj  ve  vybíjené  i  prohlídku
jednoho z nejkrásnějších zámků na Moravě. Zástupci nakladatelství slíbili, že do Hradce nad
Moravicí přivezou ceny pro autory 5 knih. Během turnaje si děti prohlédly všech 69 knih,
které díky nim vznikly, a hlasovaly pro 5 nejhezčích (společně za svou knihovnu). Hlasování
bylo těžké, neboť knihy byly nádherné, plné originálních nápadů. Zástupci nakladatelství ale
překvapivě přivezli 8 knih, oceněno tak mohlo být více dětí. Knihy získaly: Knihovna města
Opavy  (Albert  Weis),  Městská  knihovna  Přerov  (kolektiv  dětí),  Městská  knihovna
Klimkovice (kolektiv dětí), Městská knihovna Havířov (děti ŠD v Havířově-Suché), Městská
knihovna Dobrá  (kolektiv  dětí),  Místní  knihovna Paskov (kolektiv  dětí),  Knihovna města
Olomouce (Michal Ondruška) a Městská knihovna Vratimov (kolektiv dětí). Oceněna byla též
vítězná  družstva z turnaje  ve vybíjené.  Všichni  pak dostali  pamětní  listy  a  dodatečně  CD
s fotkami,  které  jim bude celé  setkání  připomínat.  Celý  projekt  se  velmi  vydařil.  Děti  si
osobně vyzkoušely, jak se tvoří kniha, naučily se vyhledávat informace, pracovat s textem,
pracovat  v kolektivu,  dozvěděly  se  něco  o  autorských  právech  a  poznaly  mnoho  nových
kamarádů. Zástupci nakladatelství B4U Publishing si všech 69 knih odvezli do Brna a během
prázdnin vybrali  tu,  kterou v současné době připravují  k tisku.  Dostat  by ji  měly všechny
zapojené knihovny a samozřejmě i tvůrci knihy. Byla vybrána kniha Tajemství staré půdy.
Vytvořily  ji  děti  školní  družiny  ZŠ  Havířov  –  Prostřední  Suchá.  Tuto  školu  navštěvují
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převážně děti ze sociálně slabých rodin a většinu žáků tvoří děti romské. Výběr jejich knihy
byl pro ně velkým povzbuzením a už se prý vrhli na kreslení a psaní knihy pro děti v Malém
Himalájí. 
     Projekty Škola naruby a Cesty za knihou. V r. 2008 přišlo Regionální klubko Severní
Morava s myšlenkou na projekt Škola naruby. Cílem bylo zapojit se do celostátní akce Celé
Česko čte dětem a humornou formou dosáhnout toho, aby dospělí začali dětem číst. Zájemci
dostali deníčky, do kterých zapisovali přečtené knihy, a zúčastňovali se „třídních schůzek“, na
kterých si předávali dojmy z přečtených knih, seznamovali se s novinkami na knižním trhu i
se zajímavými osobnostmi nějakým způsobem spojenými s dětskou knihou. Projekt měl být
na konci  roku ukončen.  Místo toho se ale  rozšířil  do dalších  krajů  a  trvá  dodnes.  Navíc
k němu přibyl ještě projekt Městské knihovny Havířov Cesty za knihou, který je určen starším
dětem. Vlastníci čtenářských pasů tak mají možnost zažít mnoho dobrodružství. Při cestování
knižním světem mohou chytat  lupiče  nebo piráty,  bojovat  s draky,  létat  do vesmíru  nebo
prozkoumávat  mořské  hlubiny. Díky  SKIP  a  firmě  SKANSKA  bylo  letos  sponzorsky
vytištěno  10.000  ks  deníčků  a  stejný  počet  pasů,  které  klubko  rozeslalo  do  všech  koutů
republiky.  Bohužel  ani  tento  velký  počet  neuspokojil  všechny  zájemce. V rámci  obou
projektů probíhají, mimo již zmiňované aktivity, také  besedy se spisovateli, ilustrátory či
zástupci  nakladatelství.  Pro  knihovny  je  to  však  finančně  velmi  náročné  (kromě  besed
samotných  musí  hradit  cestovné  a  ubytování)  a  pro  mnohé,  zejména  menší,  nedostupné.
Regionální klubko se snaží svým knihovnám pomáhat. Díky projektům s dotací z MK ČR tak
mohly  severomoravské  děti  poznat  spisovatelku  Petru  Braunovou,  ilustrátorku  Renátu
Fučíkovou, která  3. – 6. října navštívila 12 knihoven a své knihy představila 746 dětem všech
věkových kategorií. Děti se seznámily s prací ilustrátora, zjistily, jak probíhají přípravy a tisk
knihy, ale hlavně získaly mnoho zajímavých informací z českých i světových dějin. Velký
dojem na všechny udělala nová kniha autorky k evropským dějinám. Tisk knihy dokončila
tiskárna v Českém Těšíně právě začátkem týdne, kdy byla Renáta Fučíková na Moravě a její
ještě „teplý“ výtisk na ni čekal v recepci hotelu, kde byla ubytovaná. 
     Podzimní setkání klubka proběhlo 25. listopadu 2011 v MěK Bohumín a bylo zaměřeno
na téma Mediální  výchova  v praxi.  Seminář  vedli  pracovníci  Centra  dětské  komunikace
Vratimov Petr Macura, Eva Bělohlavá a David Holzmann – autoři projektu Dětská televize,
který  chce  žáky  vybavit  základní  úrovní  mediální  gramotnosti,  naučit  je  přistupovat
k jednotlivým  okruhům  tak,  aby  dostali  příležitost  získat  a  uplatnit  základní  poznatky  o
fungování a roli médií ve společnosti, poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace,
orientovat  se  v  nabídce  mediálních  produktů,  získat  kritický  odstup  od médií  a  využívat
potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času. Děti si své znalosti
ověřují přímo v praxi, protože součástí projektu je skutečné televizní studio, ve kterém děti
aktivně  pracují.  Klubko  by  tak  mohlo  v příštím  roce  přinést  reportáž  o  své  činnosti
prostřednictvím televize Severní Morava.  

REGIONÁLNÍ KLUBKO KARLOVY VARY
     Regionální klubko Karlovarska má v současné době 15 členů, zastoupeny jsou knihovny
Nová Role, Ostrov, Mariánské Lázně,  Cheb, Nejdek, Sokolov, Královské Poříčí,  Kraslice,
Františkovy Lázně, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Božíčany, Chodov a Habartov; předsedkyní
je Mgr. Eva Novotná (MěK Cheb).
     V roce 2011 se klubko sešlo 3x. Jednotlivé knihovny se zapojily do celostátních akcí:
Týden  knihoven,  Březen  –  měsíc  čtenářů,  SUK  2010,  Noc  s Andersenem,  Kamarádka
knihovna, Kde končí svět, Den pro dětskou knihu, pasování dětí na čtenáře apod.
     Hry bez hranic.  Samostatným a největším projektem klubka jsou Hry bez hranic, letos
proběhl už 5. ročník. Tentokrát se Hry konaly v Chebu a byly zasazeny do oslav 950. výročí
první zmínky o městě. Téma znělo: „Cheb, starobylá tvář, mladé srdce“. Celkem se zúčastnilo
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14  dětských  družstev. Zahájení  Her  proběhlo  na  chebském  náměstí,  kam  přišel  průvod
zástupců  jednotlivých  knihoven  v krojích  (byly  tu  družiny  panen,  šlechticů,  hordy
loupeživých  rytířů  aj.).  V úvodu  bratr  Paleček,  šašek  krále  Jiřího  z Poděbrad,  jednotlivá
družstva vyvolával. Děti se představily (ze které knihovny a města přicházejí) a po vylosování
čísla  se  hromadně  rozeběhly  na  jednotlivá  soutěžní  stanoviště.  Soutěže  byly  různorodé.
Úkolem  soutěžících  bylo  odpovědět  na  otázky  o  Chebu  (současnost,  historie,  známé
osobnosti),  na  dalším  stanovišti  si  děti  mohly  ušít  medvěda  z hradního  příkopu,  poznat,
k čemu sloužily staré předměty, na hradě dopsat konec pověsti, účastnily se klání na koních
(vlastnoručně vyrobených), házely granátovou koulí, běhaly na čas po Kostelních schodech,
skládaly chebskou keramiku a staré mince, v minizoo v domě dětí a mládeže měly za úkol
najít páva a vymyslet, k čemu se na královských zámcích používal. Po obědě se děti těšily na
pohádku O kozičkách v podání herců Západočeského divadla v Chebu. Nakonec se všichni
sešli  na  zahradě  knihovny  k vyhodnocení.  První  místo  (a  putovní  talíř)  získalo  družstvo
knihovny v Lomnici, druhý byl Loket a třetí Nejdek. Pořádající knihovna Cheb byla těsným
počtem  bodů  čtvrtá.  Všichni,  nejen  soutěžící,  byli  odměněni  pěknými  cenami. Akce  se
uskutečnila za finanční podpory SKIP a MK ČR.
     Putovní výstava ze čtyř předchozích ročníků Her bez hranic začala s úspěchem putovat
mezi  jednotlivými  knihovnami  regionu.  Během  roku  se  vystřídají  postupně  všechny
knihovny.
     Drakománie.  Od 1. července do 31. října proběhla výtvarná soutěž Drakománie. Děti
měly za úkol vyrobit  draka,  saň v jakémkoli  podání a smyslu. Fantazii  se meze nekladly.
Vyhodnocení se uskutečnilo na konci listopadu. 
     Akce plánované na rok 2012.  Na příští rok klubko plánuje 6. ročník Her bez hranic,
tentokrát v Chodově. Tématem bude sport, a to přímo různé druhy olympijských disciplín,
teoretické otázky o sportu a další.

IV. ZÁVĚR
     Činnost  odborné  sekce  Klubu dětských  knihoven  SKIP  ČR je  v současné  době  tak
rozsáhlá, že ji nelze ve zprávě v úplnosti ani vyjmenovat, natož podrobně popsat. Podobně
jako „není malých rolí“, neexistují „malé“ aktivity na podporu dětského čtenářství. Každá, i ta
nejmenší akce v nejmenší knihovně, má velký význam pro rozvoj dítěte a kvalitu jeho života.
Velké poděkování proto patří všech, kteří se této bohulibé činnosti obětavě věnují.



Z podkladů garantek jednotlivých projektů a předsedkyň regionálních klubek zpracovala 
Helena Šlesingerová, předsedkyně KDK SKIP ČR
Leden 2012
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	UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
	ANKETA SUK 2010
	13. dubna 2011 v Památníku národního písemnictví v Praze za přítomnosti dětí, spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů slavnostně vyvrcholil už XIX. ročník ankety o nejhezčí a nejoblíbenější knihu pro děti, vydanou v předchozím roce, SUK – Čteme všichni. Název je odvozen od jména Václava Františka Suka, významného teoretika v oblasti literatury pro mládež a zakladatele jediné vědecké knihovny zaměřené na problematiku literatury pro děti a mládež, Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Anketa probíhá vždy od ledna do března, v jejím rámci se udělují ceny dětí, ceny knihovníků a Cena Noci s Andersenem, zvláštní postavení má cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Za přínos k rozvoji dětského čtenářství, kterou ministr uděluje na doporučení poroty učitelů českého jazyka, a to pouze prvním vydáním nových českých titulů. Jejím posláním je upozornit pedagogickou veřejnost na nové tituly vhodné i pro výuku. Letos se zapojilo více než 4.500 dětí – žáků ZŠ. Na vyhodnocení do Památníku přijeli dětští čtenáři z jedenácti měst celé republiky, nejvzdálenější až z moravsko-slovenského pomezí. Na závěr uspořádali přítomní autoři pro děti velkou autogramiádu. Doplňující otázka na anketním lístku byla: „Kdo ti četl, když jsi ještě neuměl/a číst?“ Anketu organizovaly Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského Praha ve spolupráci s KDK SKIP ČR za finanční podpory MŠMT ČR v rámci programu Podpora čtenářské gramotnosti. Garanty byly Iva Hutařová a Anna Kabzanová (obě Národní pedagogická knihovna Komenského).
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	NOC S ANDERSENEM
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	Konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka
	Ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2011 se v Městské knihovně v Chrudimi v rámci Festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim uskutečnil už VII. ročník tvůrčí dílny pro knihovníky Setkání s loutkou. Tentokrát byl pod vedením lektorky MgA. Václavy Křesadlové zaměřený na výrobu loutky a její následné využití v praxi. Cílem dílny bylo vytvořit divadelní představení s tématem lidových písní. V autorské části se pracovalo s textem lidové písně, úkolem účastníků bylo uvědomit si její dramatický potenciál a naučit se vytvářet situaci a drobný divadelní tvar na základě symbolického textu. Obsahem výtvarné části byla teorie o loutkách a práci s nimi, výroba loutek, jejich vodění a vytvoření divadelního představení. Hostem letošní dílny byla kolegyně z knihovny v polské Olešnici Ewa Budziszevská, která představila projekt Akademia Malucha. V rámci dílny účastnice navštívily festivalová divadelní představení Prcek Tom a Dlouhán Tom (Divadelní studio Kampak, ZUŠ Praha) a JAN ZA CHRTA DÁN (ZUŠ Chlumec nad Cidlinou a LS Ahoj Chrudim). Organizátorem projektu je KDK SKIP ČR ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim. Akci finančně podpořil SKIP ČR a Ministerstvo kultury ČR. Garantem projektu je Iveta Novotná (Městská knihovna Chrudim).
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	DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
	Den pro dětskou knihu v letošním roce připadl na 26. 11. 2011 (sobota před první adventní nedělí). Cílem je propagace knih pro děti a čtení, hlavní atrakcí pak mnohde předvánoční prodej knih. Projekt zaštiťuje Sekce veřejných knihoven SKIP ČR a Klubem dětských knihoven je aktivně podporován. Opět se zapojilo na 100 veřejných knihoven.
	ŠKOLA NARUBY
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