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I. ÚVOD 
 

     Klub dětských knihoven SKIP ČR (dále jen KDK) je největší a nejaktivnější odbornou 

sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Rok 2013 byl už 19. 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 (dle databáze) 329 členek, 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 předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Předsedkyní KDK je od října 2011 

Mgr. Helena Šlesingerová, ředitelka Knihovny města Plzně, v roli tajemnice dlouhodobě 

působí Stanislava Benešová, ředitelka MěK Nová Paka.  

     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 Mgr. Jana Hradilíková 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 Alena Koudelková Knihovna K.H.M. Litoměřice                       

07 Liberecko Eva Kordová MěK A. Marka Turnov 

08 Východní Čechy Bc. Markéta Poživilová Knihovna města Hradce Králové 

09 Jižní Morava Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna J. Mahena v Brně 

09 Zlínský kraj Miroslava Čápová Knihovna B.B.B. Uherské Hradiště                        

10 Severní Morava Mgr. Marika Zadembská  MěK Třinec  

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. Konference je neveřejná a v současné době má 677 

členů. Je velmi užitečná, živá a neformální. 
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MOZKOVÝ TRUST 

     V roce 2013 se tzv. „mozkový trust“ KDK sešel v Národní knihovně v Praze 2 x 

(29. ledna a 28. srpna 2013) o průměrné účasti 15 lidí. Na programu jednání byla zejména 

příprava celostátních projektů a celostátních aktivit z oblasti dětského čtenářství.  

 

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, už 20. valná hromada KDK SKIP ČR se 

uskutečnila 15. 10. 2013 v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. Zúčastnilo se 32 lidí, 

30 knihovnic a 2 knihovníci (tj. o 1 více než v roce 2012, o 47 méně než v roce 2008!). 

Přítomné přivítala ředitelka knihovny PhDr. Helena Gajdušková a předsedkyně KDK SKIP 

Mgr. Helena Šlesingerová. Na programu byly zprávy garantů o průběhu celostátních projektů 

a zprávy předsedkyní o činnosti jednotlivých regionálních klubek - viz níže (od s. 15).  

     Na valnou hromadu navázal 16. a 17. 10. historicky 1. ročník nesoutěžní česko-slovenské 

přehlídky nejlepších knihovnických besed a pořadů pro děti OKNA (O Knihovnických 

Aktivitách) – viz níže (s. 11 – 12).  
 

 

II. CELOSTÁTNÍ AKTIVITY A PROJEKTY NA PODPORU DĚTSKÉHO 

ČTENÁŘSTVÍ 
 

UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA  

     V. 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.  

     Zatímco v prvních třech ročnících byl 

projekt podporován Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a jeho nositelem 

byl Ústav pro informace ve vzdělávání, pracoviště Národní pedagogická knihovna 

Komenského, od IV. ročníku je pořadatelem SKIP ČR. Do projektu přihlašovala žáky prvních 

ročníků ZŠ veřejná knihovna (institucionální člen SKIP ČR) 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 akce, 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 2012/2013 to byla knížka veršů básníka Radka Malého Všelijaké řečičky 

pro kluky a holčičky s  ilustracemi Alžběty Skálové. Oba autoři jsou významnými 

osobnostmi současné literatury pro děti a mládež a přes své mládí mají na svém kontě už 

mnohá ocenění. Stejně jako v předchozím roce knihu z části sponzorsky vydal MUDr. 

Stanislav Juhaňák v nakladatelství Triton. Velkou měrou přispěly starší děti účastí 
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v charitativním projektu Čtení pomáhá, díky němuž bylo vydání podpořeno finanční částkou 

ve výši 100.000,- Kč.  

     Do projektu se v tomto školním roce přihlásilo 298 knihoven z celé republiky, které 

spolupracovaly s více než 20.000 prvňáčky z téměř tisícovky škol. Počet prvňáčků 

zapojených od 1. ročníku tak překročil číslo 70.000. 

     Předávání knížek, spojené s dalšími akcemi knihoven po celé republice, probíhalo v měsíci 

červnu. Slavnostní křest knížky za účasti výtvarnice Alžběty Skálové a spisovatelky Aleny 

Ježkové (za Čtení pomáhá) se uskutečnil 31. 5. 2013 v prostorách firmy 3M Česko (V Parku 

24, Praha 4) jako součást slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Kamarádka knihovna. 

Dětskou kmotrou byla sedmiletá Eliška Bočková, vítězka výtvarné soutěže Namaluj obálku 

své nejoblíbenější knihy. - Projekt byl oceněn Zlatou stuhou 2009 za nakladatelský počin. Akci 

organizoval SKIP ČR ve spolupráci s KDK SKIP ČR. Projekt finančně podpořily SKIP ČR, 

nakladatelství Triton, s.r.o. a Čtení pomáhá. Garanty byli Iva Hutařová a Roman Giebisch. 

 

ANKETA SUK 2012  

     Ve středu 10. dubna 2013 v Sále Boženy Němcové v Památníku národního písemnictví 

v Praze na Strahově za přítomnosti dětí, spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů 

slavnostně vyvrcholil už XXI. ročník ankety o nejhezčí a nejoblíbenější 

knihu pro děti, vydanou v předchozím roce, SUK – Čteme všichni. 

Akce je součástí oslav Mezinárodního dne dětské knihy. 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 Cena dětí, Cena knihovníků a Cena Noci s Andersenem. Zvláštní postavení má Cena 

učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, a to pouze prvním vydáním nových českých 

titulů. Jejím posláním je upozornit pedagogickou veřejnost na nové tituly vhodné i pro výuku. 

Doplňující otázka na anketním lístku zněla: „Kterou literární postavu mám nejraději?“ Letos se 

zapojilo na 3.000 dětských čtenářů a 280 knihovnic či knihovníků. Na vyhodnocení 

do Památníku přijeli dětští čtenáři ze všech koutů republiky. V programu vystoupili ředitel 

Památníku Zdeněk Freisleben, Alice Košková ze Sukovy studijní knihovny literatury pro 

mládež, moderátoři Romana a Michal z Dětské tiskové agentury a další. - Anketu organizovaly 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha ve spolupráci s KDK SKIP 

ČR.  Garanty byly Iva Hutařová a Alice Košková (obě Pedagogická knihovna J. A. Komenského). 

 

 

     VÝSLEDKY ANKETY: 

 

Cena dětí: 

1. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 5 : Ponorková nemoc (CooBoo) 

2. Petra Braunová: Tramvaj plná strašidel / ilustroval Filip Pošivac (Albatros) 

3. Miloš Kratochvíl: Pes nám spadla / ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková (Mladá fronta) 

Cena knihovníků: 

1. Daniela Krolupperová: Společenstvo klíčníků / ilustrovala Barbora Kyšková (Albatros) 

2. Pavel Čech: Velké dobrodružství Pepíka Střechy (Petrkov) 

3. Renáta Fučíková: Antonín Dvořák (Práh) 
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Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství (bez rozlišení pořadí): 

 Petra Braunová: Tramvaj plná strašidel / ilustroval Filip Pošivac (Albatros) 

 Jiří Dědeček: Pohádky o Malé tlusté víle / ilustroval Petr Nikl (Meander) 

 Renáta Fučíková: Antonín Dvořák (Práh) 

 Radek Malý: Poetický slovníček dětem v příkladech / ilustroval Daniel Michalík (Meander) 

Cena Noci s Andersenem: 

 Ivona Březinová: Natálčin andulák / ilustrovala Lucie Dvořáková (Meander) 
 

     20 nejčtenějších knih: 

1. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 5 : Ponorková nemoc (CooBoo) 

2. Petra Braunová: Tramvaj plná strašidel (Albatros) 

3. Miloš Kratochvíl: Pes nám spadla (Mladá fronta) 

4. Čtyřlístek ve filmu (Čtyřlístek) 

5. Petra Braunová: O chlapci, který spadl z nebe (Albatros) 

6. Susan Richová: Půlminutové horory (Mladá fronta) 

7. Christopher Paolini: Inheritance (Fragment) 

8. David Walliams: Babička drsňačka (Argo) 

9. Jacqueline Wilson: Sama doma (BB Art) 

10. Daniela Krolupperová: Dráček Mráček (Mladá fronta) 

11. Emily Steadová: Doba ledová – Země v pohybu (CooBoo) 

12. John Flanagan: Hraničářův učeň 11 – Ztracené príbehy (Egmont) 

13. Renáta Fučíková: Antonín Dvořák (Práh) 

14. Jim Smith - Barry Trappney: Já nejsem trapnej (Albatros) 

15. Alena Ježková: Dobrý svět (Albatros) 

16. L. J. Smith: Upíří deníky (Fragment) 

17. Thomas Brezina: V lese vlkodlaků (Albatros) 

18. Jo Nesbø: Doktor Proktor a prdicí prášek (Jota) 

19. Ivana Peroutková: Anička a cirkus (Albatros) 
20. Zuzana Pospíšilová: Pohádky pod polštář (Portál) 
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     Autorka, iniciátorka a organizátorka projektů Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka a SUK – čteme všichni Mgr. Iva Hutařová 
(1945 – 2013) se vydání letošní Knížky pro prvňáčka bohužel už 
nedočkala, zemřela po vážné nemoci 6. 5. 2013… Klub dětských 
knihoven na ni bude s díky vzpomínat jako na báječnou ženu, 
nepostradatelnou členku „mozkového trustu“, významnou knihovnici, 
rytířku Řádu krásného slova, lektorku, novinářku a autorku nejen 
odborné literatury, ale i milých detektivních románů.

1
  

 

 

 

NOC S ANDERSENEM  

     Zatím poslední Noc s Andersenem se uskutečnila 5. dubna 2013. Když „Matky 

Andersenky“ Hana Hanáčková a Miroslava Čápová připravovaly 

letošní, už 13. ročník, trochu se prý obávaly, vždyť třináctka 

někomu nosí smůlu. Tisícům dětí i dospělých ale i tentokrát 

přinesla velkou radost! Kromě České republiky se spalo také na 

Slovensku, Slovinsku, v Polsku, Dánsku, Rusku, nejen v Evropě, 

ale i jinde. Celkem bylo evidováno 1.298 míst (knihoven, škol, 

družin, ústavů, domů dětí, dětských domovů, kluboven, hasičáren, 

nemocnic, zoo aj.), celkový počet účastníků dosáhl rekordního 

čísla 59.073 děti a 18.526 dospělých organizátorů (knihovníků, 

učitelů, spisovatelů, ilustrátorů, herců, novinářů, fotografů, zvěrolékařů, policistů, hasičů, 

starostů, primátorů, obecních zastupitelů, ředitelů knihoven i škol). Nechyběly ani pohádkové 

bytosti (andělé, víly, bludičky, čarodějové, skřítci, upíři, vlkodlaci či vodníci) – po sečtení by 

všichni společně obydleli město se 77.599 obyvateli. V některých místech se nespalo 

doopravdy, malí čtenáři tam s Andersenem strávili alespoň ráno, dopoledne, odpoledne, 

podvečer nebo večer. A v Žamberku se prý se slavným pohádkářem dokonce konal celý 

týden! Sám živý Hans Christian Andersen letos dorazil minimálně na 921 místo. Ilustrátorka 

Helena Zmatlíková byla zmíněna v 756 zprávách, minimálně 124 míst si připomnělo letošní 

1.150 výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu, řada knihoven se zas cestou 

do pravěku upamatovala na 135. výročí Eduarda Štorcha a 110. výročí narození Josefa Augusty. 

     Mnoho míst osobně navštívili spisovatelé, ilustrátoři a další hosté. Pohádku o Princezně 

na hrášku v dánštině četla tentokrát v Uherském Hradišti dánská konzulka. Četla a vyprávěla 

například také spisovatelka Alena Ježková, Lenka Lanczová, sběratel liptovských rozprávok 

a povestí Peter Vrlík, herci Ota Jirák nebo Jan Potměšil, režisér Jiří Strach, zpěvačka Ewa 

Farna, anebo ilustrátorka Alžběta Skálová. Četly se pohádky, pověsti, legendy i detektivky. 

Na programu byly též noční výpravy, ohňová show, lampionový průvod, různé soutěže, 

divadlo, diskohrátky…  

     Autorkami tradiční pohlednice byly tentokrát Lucie Lomová (ilustrace) a Daniela 

Krolupperová (text). Daniela Krolupperová rovněž poskytla ke společnému nočnímu čtení 

kapitolu z dosud nevydané knihy Ooooobluda.  V anketě SUK Čteme všichni 2012 v Národní 

pedagogické knihovně Komenského získala Cenu Noci s Andersenem kniha Ivony Březinové 

Natálčin andulák. 

     Přibylo 649 nově zasazených pohádkových stromů (Fabularius Anderseni) a proběhlo 

několik nočních sbírek pro první Dětský hospic v Malejovicích či Nadační fond dětské 

onkologie Krtek. Celkem bylo vybráno a odesláno 27.384,- Kč! Body přibyly také projektu 

                                                 
1
 Výřez fotografie z archivu Fantazie Ivony Březinové. Zdroj: http://revue-richard.cz/fantazie10.htm. 

 

http://revue-richard.cz/fantazie10.htm
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Maratón čtení na stránkách Čtení pomáhá. - Garanty akce jsou Mirka Čápová a Hana 

Hanáčková (Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště). Akci organizoval Klub dětských 

knihoven SKIP ČR ve spolupráci se Spolkom slovenských knihovníkov. Projekt finančně 

a jinak podpořily Velvyslanectví Dánského království v Praze, Ministerstvo kultury ČR, SKIP ČR 

aj. Poděkování za soutěže a spolupráci patří portálu KidsLand, za noční soutěž a propagační 

materiály s Igráčkem firmě  EFKO, za publikace a rady pro bezpečí dětí na internetu společnosti 

SaferInternet a Národní centrum bezpečnějšího internetu, za večerní i noční vysílání Českému 

rozhlasu 2 Praha a Rádiu Slovensko, za pohoštění a dárečky pro děti firmě McDonald´s, 

za knihy pro slovenské děti vydavateľstvu Slovart, za celonoční vysílání internetové Kavárně 

u Modré kočky a za dohled nad nočním chatem na Facebooku Romanu Giebischovi a Radku 

Medalovi.  

     Podrobnější a mnohem barvitější informace o průběhu a programu Noci s Andersenem viz 

http://www.kdk.munovapaka.cz a http://www.nocsandersenem.cz/ke-stazeni.html.  

     Noc s Andersenem se dostala už také do textu učebnice českého jazyka pro 4. ročník ZŠ! 

 

     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 

2012 1.180 44.067 17.701 61.768 

2013 1.298 59.073 18.526 77.599 

 

 

 

 

http://www.kdk.munovapaka.cz/
http://www.nocsandersenem.cz/ke-stazeni.html
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     Hana Hanáčková a Miroslava Čápová z Knihovny B. B. Buchlovana Uherské 
Hradiště, autorky a hlavní organizátorky Noci 
s Andersenem, za svůj projekt převzaly 2. dubna 
2013 od Hans Christian Andersen Award 
Committee v dánském Odensee prestižní Cenu 

Hanse Christiana Andersena.  
     Cena je udělována od roku 1996 organizacím, 
institucím i jednotlivcům, kteří přispěli k propagaci 
a rozšíření znalostí o nejvýznamnějším dánském 
spisovateli po celém světě. 
     Klub dětských knihoven oběma za „svou“ 
největší aktivitu MOC DĚKUJE A BLAHOPŘEJE!

2
  

 

 

 

KDE KONČÍ SVĚT  

     18. února 2013 byl pro léta 2013/2014 vyhlášen IX. ročník projektu Kde končí svět?, 

tentokrát s podtitulem „Nejmoudřejší je číslo. 

(Pythagoras)“. - Jakou roli hrají v našem světě čísla? 

Je možné (a dobré) si vždycky všechno pěkně 

spočítat? Má každý problém jediné řešení? Kdo je 

jednička a kdo nula a kdo je páté kolo u vozu? Jsme 

jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet? Jeden 

za všechny a všichni za jednoho? Do třetice všeho 

dobrého i zlého? Jde to s námi od devíti k pěti? 

Pleteme páté přes deváté? Co skrýváme v třinácté komnatě? Co jsou kladné a co záporné 

hodnoty? Nula od nuly pojde? Je vážně možné dostat za málo peněz hodně muziky, anebo 

platí: nic za nic, něco za něco a všechno za všechno? Jak dojít v životě k správnému 

výsledku? – Těžiště projektu v prvním roce spočívalo v práci knihoven na místní úrovni. Široké 

                                                 
2
 Foto – zdroj: www.citarny.cz.  

http://www.citarny.cz/
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a dobře známé téma dalo prostor pro aktivity všeho druhu. Někde vyhlásili tematickou 

literární či výtvarnou soutěž, jinde si připravili hrátky s rozpočítadly, knižními názvy či 

úslovími. Několik knihoven se snaží dětem přiblížit a pomoci pochopit stavění knih s MDT, 

mnohé knihovny postavily své aktivity na nerozlučných dvojicích či trojicích literárních 

postav, další počítají knížky v domácí knihovně, nebo odhadují, kolik jich asi je v knihovně 

školní či veřejné. K 7. říjnu dosáhl počet přihlášených knihoven 63, projekt je ale dosud stále 

otevřený. Na jaře 2014 proběhnou regionální kola, slavnostní vyvrcholení s pasováním 

vybraných dětí i dospělých na rytíře řádu Krásného slova je plánováno na 3. června 2014 

v Národní knihovně ČR Praze. - 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) – ČESKÁ PŘEHLÍDKA 

     2. řádný ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních 

knihovnických besed a pořadů s názvem OKNA (O KNihovnických Aktivitách) proběhl 

ve dnech 16. – 17. dubna 2013 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Cílem přehlídky je 

prezentovat a ocenit nejlepší programy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát 

zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Letošní přehlídka byla zaměřena na besedy pro 

děti II. stupně ZŠ (6. - 9. tř.), na téma handicapu všeho druhu, s mottem „Už zase skáču 

přes kaluže“ - Každý krok, který překonáme vzdálenost nebo překážku, která se 

nachází před námi, nám otevře nové poznání. Přihlášeno bylo 7 pořadů, mezi soutěžícími 

byl také jeden muž-knihovník a jedna knihovnice ze Slovenské republiky.   

     Vlastní organizace se kromě Ivety Novotné zhostila Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 

jmenovitě zejména kolegyně Helena Selucká a Ludmila Mičínová. Z prostorových důvodů 

byla přehlídka situována nikoliv do knihovny, ale do společenského sálu ZŠ a MŠ Brno, 

Husova 17.   

     Programem provázela Zlata Houšková. V porotě zasedly Iveta Novotná (vedoucí oddělení 

pro děti a mládež Městské knihovny Chrudim, garant a organizátorka projektů OKNA 

a Setkání s loutkou), Gabriela Futová (spisovatelka, knihovnice v Knižnici Pavla Országha 

Hviezdoslava v Prešově, metodička pro práci s dětmi a mládeží a vedoucí pracovní skupiny 

zaměřené na práci s dětmi a mládeží, zřízené Slovenskou národnou knižnicou v Martině), 

Jitka Jílková (vítězka přehlídky OKNA 2012, pracovnice oddělení pro děti a mládež Městské 

knihovny Most), Radmila Indráková (odborná pracovnice oddělení bibliografie a Centra pro 

školní knihovny Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze) a Helena Šlesingerová 

(předsedkyně KDK SKIP ČR, ředitelka Knihovny města Plzně). Porota ocenila odvahu 

soutěžících a pečlivou přípravu. Všichni dobře zvládli téma handicapu, dokázali děti 

motivovat a zaujmout. Porota postrádala ve větší míře práci s knihou a knihovnou, 

v některých případech zaznamenala nižší úroveň jazykového projevu, což však mohlo být 

zapříčiněno tématem. Celkově měla přehlídka slušnou úroveň, každý z účinkujících byl v něčem 

dobrý a zasloužil si ocenění. Pořady byly hodnoceny takto: 

 Hlavní cena a Cena diváků: Létat se dá i bez křídel (Bc. Lenka Ťoupalová, Knihovna 

města Plzně) 

 1. místo: Obyčajná tvár (Mgr. Jana Vozníková, Knižnica Bratislava – Nové město) 

 Cena za metody a formy práce s dětmi: Domov pro marťany (Bc. Ludimila Mičínová, 

Knihovna J. Mahena v Brně) 

 Cena za vynikající námět: Via lucis – cesta světla (Václava Vyhnalová a Eva Žaludová, 

Městská knihovna Planá nad Lužnicí) 

 Cena za kultivovaný jazykový projev: Prostě mě mějte rádi (Jarmila Košťálová, 

Knihovna města Ostravy) 
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 Cena za originální aktivity při práci s dětmi: Seznámení s knihou Uzly a pomeranče 

Ivy Procházkové pomocí šifrovacích technik (Edita Vaníčková Makosová, Knihovna 

Gymnázia Příbram) 

 Cena za neobyčejné zprostředkování informací: Nevídané knihy aneb Proč lidé se 

zrakovým postižením chodí do knihovny (Lukáš Treml a Kateřina Andrlová, Knihovna 

města Hradce Králové) 

     Součástí přehlídky byly též doprovodné akce. Účastníkům se představili žáci 8. ročníku ZŠ 

a MŠ Brno, Husova ul. s projektem Extratřída: spojení dvou generací, který s dětmi 

připravila Mgr. Ludmila Fidlerová. Zařazena byla prohlídka centra města, exkurze v knihovně 

a večerní program (Sdružení Veleta. Hudební vystoupení Mgr. Petra Škrance a Marie 

Kostelné a promítání krátkého filmu Jezero). V prostorách Knihovny Jiřího Mahena proběhly 

rovněž tři odborné semináře – Motivy a důsledky extremistických činů pod vedením Mgr. Lenky 

Mrázové, Epos o Gilgámešovi pod vedením Mgr. Heleny Selucké a Smrt v literatuře pro děti 

a mládež pod vedením PhDr. Mileny Šubrtové, Ph.D. - Přehlídku organizoval KDK SKIP ČR 

ve spolupráci s regionální organizací SKIP Velká Morava a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. 

Akci finančně podpořily SKIP ČR a Ministerstvo kultury ČR. K partnerům patřila ZŠ a MŠ 

Brno, Husova ulice, kde přehlídka probíhala, a také nakladatelství Portál. Garantem ročníku 

byla Iveta Novotná (Městská knihovna Chrudim).  

     Úplné texty soutěžních besed jsou k dispozici na http://www.kdk.munovapaka.cz. Více 

o přehlídce na: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull13_305.htm.  

 

OKNA (O KNihovnických Aktivitách) – ČESKO-SLOVENSKÁ PŘEHLÍDKA 

     Ve dnech 16. a 17. října 2013 v návaznosti na valnou hromadu KDK se v Masarykově 

veřejné knihovně ve Vsetíně uskutečnil historicky 1. ročník nesoutěžní česko-slovenské 

přehlídky nejlepších knihovnických besed a pořadů pro děti OKNA (O Knihovnických 

Aktivitách). Sešli se na ní knihovnice i knihovníci z celého území České republiky spolu se 

slovenskými kolegyněmi – z Prešova, Košic a ze Zvolena. Představily se 4 vítězné pořady 

slovenské přehlídky Prešov číta rád a 4 nejlepší pořady české přehlídky OKNA z let 2011 – 2013. 

(V slovenském Prešově se přehlídka poprvé konala už v roce 2007.). 

     Za českou stranu byly prezentovány pořady: 

 Kolotoč do Afriky aneb Putování za dobrodružstvím světem laskavé fantazie i realitou 

všedního dne (Lenka Macháčková, Městská knihovna Nová Paka) 

 Pohádkový svět Václava Čtvrtka (Stanislava Najmanová, Městská knihovna Hořice) 

 Létat se dá i bez křídel (Bc. Lenka Ťoupalová, Knihovna města Plzně) 

 Ray Bradbury - Burácení hromu (Jitka Jílková, Městská knihovna Most) 

     Za slovenskou stranu pořady: 

 O láske ku klámstvu (Mgr. Elena Kašparovičová, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove) 

 Čomu sa tešia deti? Že šarkan k nebu letí! (Slávka Zlaczká a Renáta Hlivková, 

Knižnice pre deti a mládež Košice) 

 Malá princezná (Mgr. Jana Vozníková, Knižnica Bratislava – Nové město) 

 Nedajme sa! - o negatívnych javoch medzi mládežou – šikanovanie (Ľuba Halamová, 

Krajská knižnica L. Štúra vo Zvolene) 

Přehlídka byla inspirativní a měla dobrou úroveň. Úplné texty českých besed jsou ke stažení 

na http://www.kdk.munovapaka.cz, některé z textů slovenských besed na 

http://www.dokniznice.sk.   Součástí programu byla též komentovaná prohlídka knihovny 

a prohlídka města Vsetín. Následovaly dva doprovodné odborné semináře pod vedením PhDr. 

Vladimíry Neužilové z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně („Získáváme 

čtenáře a rozvíjíme jejich dovednosti“) a Mgr. Jany Vozníkové z Bratislavy („Knižnica – 

počuvateľ, komunikácia, konflikty, stres“). Večer se v místní restauraci uskutečnil 

společenský česko-slovenský „Černobílý retro večer“ (vstup pouze v černobílém oblečení) 

http://www.kdk.munovapaka.cz/
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull13_305.htm
http://www.kdk.munovapaka.cz/
http://www.dokniznice.sk/
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s cimbálovou muzikou Jasénka, kde jednotlivé delegace knihovnic představily své regiony i své 

krajové speciality. 

     Fotografie a krátké video ze semináře jsou dostupné na 

 https://www.facebook.com/mvk.vsetin#!/media/set/?set=a.10153306651320316.10737

41861.229154095315&type=1 

 http://knihovna-chrudim.rajce.idnes.cz/OKnA_mezinarodni_prehlidka_Vsetin/ 

  http://www.hnkpd.sk/medzinarodna-prehliadka-vitaznych-podujati-pre-deti-vo-

vsetine/medzinarodna-prehliadka-podujati-pre-deti-vsetin-2013.html?page_id=3396 

 http://tvbeskyd.cz/cz/10-vsetin/1-video--vsetin-hostil-nejlepsi-knihovniky-ceske-a-

slovenske-republiky-.html?idv=6700. 

Akce proběhla s podporou Ministerstva kultury ČR v programu Knihovna 21. století. 

 

SETKÁNÍ S LOUTKOU 

     Ve dnech 29. 6. - 1. 7. 2013 se v Městské knihovně v Chrudimi v rámci Festivalu 

amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim uskutečnil už VIII. ročník 

tvůrčí dílny pro knihovníky Setkání s loutkou. Tentokrát byl (opět 

pod vedením lektora PaedDr. Františka Zborníka) pod názvem 

Drama obsažené v literárním textu a jak je z něj dostat zaměřený na 

hledání principů dramatičnosti a jejich uplatnění v dramatizované 

literatuře. Praktickým úkolem tedy bylo napsat na základě literárního 

textu (povídky, pohádky, pověsti) divadelní scénář, a ten pak 

realizovat na divadle s výraznou pomocí výtvarných jevištních 

prostředků - animací předmětů jako „loutek“, znaků označujících 

(zastupujících) dramatické postavy a další účastníky dramatického děje. Během tří dnů aktéři 

připravili dvě divadelní představení. Prvním bylo „stolní divadlo“ na motivy indiánských 

pověstí, druhým krátkým představením byla dramatizace pověstí A. Jiráska. Účastníci dílny 

rovněž navštívili divadelní představení, výstavy a další doprovodné akce loutkářského 

festivalu amatérských divadel Loutkářská Chrudim. V letošním roce byl z řad knihovnické 

veřejnosti bohužel o dílnu menší zájem. Foto na http://www.knihovna-

cr.cz/fotogalerie/setkani-s-loutkou-2013. 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). 

 

KNIHOVNICKÁ DÍLNA V RÁMCI JIČÍNA – MĚSTA POHÁDKY 

     V rámci 23. ročníku festivalu Jičín – město pohádky se ve dnech 10. – 12. září 2013 

v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně uskutečnila už 17. knihovnická dílna, tentokrát na 

téma Kolo, kolo mlýnský aneb Chce to fortel. Nebojme se promluvit a psát. Dílna byla 

určena knihovníkům z celé republiky a jejím cílem bylo přispět ke vzdělávání pracovníků 

dětských oddělení – k nalezení témat k profesnímu rozvoji i k další práci s mládeží.  

     Dílna byla zahájena v prostorách nově zrekonstruovaného dětského oddělení (tím bylo 

zároveň oddělní slavnostně otevřeno). V úvodu promluvily i držitelky Ceny H. Ch. Andersena 

Mirka Čápová a Hana Hanáčková z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském 

Hradišti. 

     V odborné části jako první vystoupila Monika Holoubková z Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně s příspěvkem o projektu BiblioHelp. Ukázkovou hodinu na téma 

Manipulace médií pro II. stupeň ZŠ předvedla Lenka Dědečková z Knihovny Václava Čtvrtka 

v Jičíně. Šéfredaktor časopisu ABC Zdeněk Ležák naučil přítomné, Jak pracovat s dětským 

časopisem, programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller pohovořil o komiksu. Jeho vystoupení 

doplnila výstava „Komiksy v časopise ABC“, kterou poskytl Svět knihy s. r.o. v rámci projektu 

https://www.facebook.com/mvk.vsetin#!/media/set/?set=a.10153306651320316.1073741861.229154095315&type=1
https://www.facebook.com/mvk.vsetin#!/media/set/?set=a.10153306651320316.1073741861.229154095315&type=1
http://knihovna-chrudim.rajce.idnes.cz/OKnA_mezinarodni_prehlidka_Vsetin/
http://www.hnkpd.sk/medzinarodna-prehliadka-vitaznych-podujati-pre-deti-vo-vsetine/medzinarodna-prehliadka-podujati-pre-deti-vsetin-2013.html?page_id=3396
http://www.hnkpd.sk/medzinarodna-prehliadka-vitaznych-podujati-pre-deti-vo-vsetine/medzinarodna-prehliadka-podujati-pre-deti-vsetin-2013.html?page_id=3396
http://tvbeskyd.cz/cz/10-vsetin/1-video--vsetin-hostil-nejlepsi-knihovniky-ceske-a-slovenske-republiky-.html?idv=6700
http://tvbeskyd.cz/cz/10-vsetin/1-video--vsetin-hostil-nejlepsi-knihovniky-ceske-a-slovenske-republiky-.html?idv=6700
http://www.knihovna-cr.cz/fotogalerie/setkani-s-loutkou-2013
http://www.knihovna-cr.cz/fotogalerie/setkani-s-loutkou-2013
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Rosteme s knihou. První den dílny ukončila beseda s novou tváří Albatrosu - spisovatelkou 

Petrou Neomillnerovou. 

     Druhý den dílny byl věnován formám prezentace, s nimiž se každodenně v knihovnické 

praxi setkáváme.  

     Seminář Alfréda Strejčka Nebojte se promluvit byl zaměřen na osvojení hlasové, dechové 

a výslovnostní techniky, na správné posazení hlasu, na mimoslovní vyjadřování, na důstojnou 

prezentaci sebe sama, na umění vést dialog, naslouchat, argumentovat, na umění přesvědčovat 

a umění zaujmout posluchače. 

     V semináři Petra Rybáře na téma Nebojte se psát - Jak úspěšně psát pro noviny a časopisy 

se účastníci učili, jak má vypadat struktura správně sestavené mediální zprávy, jak se 

nezpronevěřit autorským pravidlům a upoutat redaktora i čtenáře apod. Večer vystoupil 

Alfréd Strejček a meteoroložka České televize Dr. Taťána Míková, kteří v pořadu Kdo je 

silnější přednesli úvahy a zamyšlení známého filozofa, ekologa, skauta a křesťana Erazima 

Koháka.  

     Třetí den ve volném čase knihovníci rovněž navštívili řadu inspirativních festivalových 

pořadů a také kolokvium v jičínském zámku. Dílny se zúčastnilo celkem 40 lidí. - 

Pořadatelem akce byla Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a SKIP 08 - Východní Čechy ve 

spolupráci s KDK SKIP ČR. Dílnu finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR a SKIP 08 - 

Východní Čechy. Garantem je Mgr. Jana Benešová (Knihovna V. Čtvrtka Jičín).     

 

KAMARÁDKA KNIHOVNA  

     IV. ročník soutěže o nejlepší veřejnou knihovnu pro děti s názvem Kamarádka 

knihovna byl vyhlášen už v polovině roku 2012. Do soutěže se 

přihlásily (stejně jako v předešlém ročníku) 102 knihovny. 

V podzimních měsících bylo dětem distribuováno celkem 20.000 

kusů vysvědčení (vytištěno jich bylo o 10.000 méně než 

v předchozím roce), zároveň byla nově připravena elektronická 

alternativa vysvědčení. Součástí byla též doprovodná soutěž: 

Namaluj obálku své nejoblíbenější knihy. Za vyplněná vysvědčení 

dostávaly děti jako dárek reflexní samolepky různých tvarů. Vysvědčení z celé republiky byla 

v prosinci shromážděna v Národní knihovně ČR, kde byla spolu s dotazníky v prvních 

měsících roku 2013 vyhodnocena. V tomto ročníku byl uplatněn nový princip hodnocení. 

Soutěžící knihovny byly rozděleny do 6 kategorií podle počtu obyvatel místa, do finále 

postoupilo 15 knihoven: 

 

1. kategorie Mokré  4. kategorie Pelhřimov 

 Nová Včelnice   Louny 

 Rychnov u Jablonce n. N.   Rokycany 

 Mokrá-Horákov    

2. kategorie Rtyně v Podkrkonoší  5. kategorie Havlíčkův Brod 

 Planá nad Lužnicí   Uherské Hradiště 

 Kamenice nad Lipou   Knihovna Kroměřížska 

 Klimkovice    

3. kategorie Dobříš  6. kategorie Hradec Králové 

 Litomyšl   Plzeň 

 

     Hodnotící komise ve složení Daniel Dedek (3M Česko), Mgr. Roman Giebisch, Ph. D. 

(SKIP, NK), Mgr. Zlata Houšková (KDK, SKIP, NK), PhDr. Hana Mazurová (MěK Chrudim, 
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ředitelka vítězné knihovny předchozího ročníku) a Mgr. Helena Šlesingerová (předsedkyně 

KDK) osobně objížděla finalisty ve dnech 20. – 21. 5. 2013. Každá kategorie měla svého 

vítěze. Absolutní vítěz soutěže byl slavnostně vyhlášen 31. 5. 2013 v prostorách firmy 3M 

Česko (V Parku 24, Praha 4).  Nositelkou titulu Kamarádka knihovna za rok 2012 se stala 

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Cenu převzala od generálního 

partnera – firmy 3M Česko a od 1. náměstka ministryně kultury Františka Mikeše. V rámci 

kategorií bylo oceněno i dalších 5 knihoven - Městská knihovna Nová Včelnice, Planá nad 

Lužnicí, Dobříš, Pelhřimov a Knihovna města Hradce Králové. Vítězkami se knihovny staly nejen 

za dobrá vysvědčení, která jim vystavili jejich dětští čtenáři, ale především za výborné služby, které 

dětem poskytují. Věcný dar od 3M Česko převzala také sedmiletá Eliška Bočková z Ostrožské 

Nové Vsi na Uherskohradišťsku za nejhezčí návrh obalu na oblíbenou knížku. - 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  

     VII. ročník Dne pro dětskou knihu v letošním roce připadl na 30. listopadu 2013 (vždy 

sobota před první adventní nedělí). Projekt původně vznikl v roce 

2006 jako úspěšná aktivita Městské knihovny v Děčíně, v roce 2007 

se pak stal celostátní akcí. Cílem je oslava a propagace knih pro děti 

a čtení, hlavní atrakcí pak mnohde předvánoční prodej knih. Letos se 

zaregistrovalo 125 knihoven, nejvíce v Jihočeském kraji (15), 

Středočeském kraji (15) a Moravskoslezském kraji (14). - Projekt 

zaštiťuje Sekce veřejných knihoven ve spolupráci s Klubem dětských 

knihoven SKIP ČR. Partnery akce byly firmy SKANSKA, EFKO 

a Ceiba. Více na http://www.dendetskeknihy.cz 

 

 

     Knihovnice sdružené v Klubu dětských knihoven SKIP ČR v roce 2013 rovněž pracovaly 

s projekty ŠKOLA NARUBY – DENÍČEK PRO DĚTI A RODIČE a ČTENÁŘSKÉ 

PASY – CESTY ZA KNIHOU.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kamaradkaknihovna.cz/
http://www.dendetskeknihy.cz/
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III. PŘEHLED ČINNOSTI REGIONÁLNÍCH KLUBEK  
 

     Zprávy jednotlivých regionálních klubek byly zpracovány k termínu valné hromady KDK 

(15. 10. 2013) a pro potřeby této výroční zprávy byly ponechány v prvotním znění (téměř) 

bez dalších textových úprav. V původní podobě a případně s fotografiemi jsou přístupné na 

http://www.kdk.munovapaka.cz. 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO PRAHA 

     V roce 2013 se připojila Městská knihovna v Praze k několika celostátním akcím a projektům. 

Noc s Andersenem strávilo v pobočkách MKP 54 dětí, v anketě SUK hlasovalo 78 dětí. I letos 

se uskutečnily projekty na podporu čtenářství, pro zaslouženou Knížku pro prvňáčka si přišlo 

221 novopečených čtenářů. Soutěže Kde končí svět se MKP letos nezúčastnila. Do přehlídky 

knihovnických aktivit OKNA byla přihlášena jedna knihovnice, soutěžit však nakonec 

nemohla (náhlé úmrtí matky).   

     Knihovníci a knihovnice vyjeli na několik seminářů organizovaných regionálními klubky 

Jižní a Severní Moravy a středočeského regionu. MKP se zapojuje také do aktivit spojených 

se Dnem pro dětskou knihu, ponejvíce formou pobočkových kulturních programů. V příštím 

roce hodláme rozšířit počet členů a podle možnosti zapojit do spolupráce místní knihovny 

v Praze zřizované městskými částmi. Jana Hradilíková 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO STŘEDNÍ ČECHY 

     V roce 2013 středočeské klubko zorganizovalo 2 pracovní setkání s workshopy, odborným 

seminářem a výměnou pracovních zkušeností. V letošním roce KDK SKIP 02 - Střední Čechy 

uskutečnil setkání knihovnic dětských oddělení v Městské knihovně v Lysé nad Labem a Městské 

knihovně K. Viky v Sadské.  Pracovní seminář konaný 17. května 2013 hostila Městská 

knihovna v Lysé nad Labem. Po prohlídce všech prostor městské knihovny a výměně informací 

jsme koordinovali činnost klubových akcí v rámci celorepublikových aktivit KDK SKIP – ať se 

už jednalo o zapojení jednotlivých středočeských knihoven do akcí, jako je Noc 

s Andersenem, Kamarádka knihovna, Knížka pro prvňáčka či Den pro dětskou knihu, Kde 

končí svět nebo soutěžní přehlídku OKNA. Na programu bylo i jednání o plánu činnosti 

klubka v dalších letech a příprava podzimního setkání v Městské knihovně K. Viky v Sadské. 

Vzhledem k tomu, že informace o poskytnutí grantu dorazila vzhledem k plánovanému 

setkání pozdě, bylo rozhodnuto o přesunutí odborného semináře na podzimní setkání. Tudíž 

v květnu jsme v Lysé nad Labem strávili pouze jeden den. Součástí programu byla i komentovaná 

prohlídka zámeckého parku a interiéru zámku.  Svým osobitým výkladem zaujal přímo ředitel 

Domova Na Zámku Mgr. Jiří Hendrich, který nám přiblížil historii zámku i přilehlého 

parku. Následovala stále velmi užitečná a přínosná výměna nápadů a zkušeností, které mají 

v jednotlivých knihovnách při práci s dětskými čtenáři. Všechny zúčastněné se podělily 

s kolegyněmi o své knihovnické a informační lekce včetně zkušeností s jednotlivými 

spisovateli, ilustrátory či básníky, kteří zavítali právě do jejich knihovny. Odpoledne bylo 

věnováno výtvarnému workshopu. Opět jsme se naučili, jak jednoduše s dětmi vyrobit 

působivé dekorace. Tentokrát jsme zdobili dřevěné výřezy ve tvaru srdce. K dekoraci byly 

použity odlitky ze sádry různých tvarů. Celá ozdoba může být pomocí drátku zavěšena na 

dveřích či jinde v prostoru. 

     Ve dnech 25. - 26. září 2013 se klubko sešlo na pro Středočechy netradičním 

dvoudenním podzimním pracovním setkání v Městské knihovně K. Viky v Sadské, jehož 

součástí byl i avizovaný odborný seminář „Fotografie duše nekradou…“. Tento seminář 

KDK SKIP 02 - Střední Čechy získal grantovou podporu. Kolegyně v Sadské, ač mají 

k dispozici velmi omezené prostory, pro nás připravily velmi příjemné prostředí. Po 

obligátním jednání o všech probíhajících a budoucích knihovnických akcích nás předsedkyně 

http://www.kdk.munovapaka.cz/
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informovala o blížící se Valné hromadě KDK SKIP ve Vsetíně a jejím programu. Nosným 

tématem letošního podzimního setkání se stalo FOTOGRAFOVÁNÍ. S profesionálním 

fotografem Mgr. Petrem Pavlíčkem jsme příjemnou formou prostřednictvím přednášky 

s praktickými ukázkami, tipy a „fígly“ zapracovali na našem zdokonalení, týkajícím se 

kvalitního obrazového zdokumentování dění v našich knihovnách. Následně nám pan 

Pavlíček představil i možnosti jednoduchých grafických úprav fotografií v dostupných 

programech. Po absolvování semináře všechny doufáme, že vzhled nejenom webových 

stránek našich knihoven zvýší svoji úroveň. Seminář byl zaměřen i prakticky – všechny 

zúčastněné knihovnice si přivezly svůj fotoaparát a pan Pavlíček řešil individuální 

„fotografovací“ problémy jednotlivých knihovnic. Zbytek odpoledne jsme využili ke 

komentované prohlídce středočeské Sadské. V  17 hodin na nás ještě čekala beseda 

s úspěšnou spisovatelkou detektivních příběhů paní Zdeňkou Hamerovou, která je v Sadské 

ředitelkou místního kulturního a informačního centra, pod které spadá i knihovna. Zdeňka 

Hamerová nám představila své literární dílo a především nám přiblížila svoji poslední 

detektivku s názvem Klejinčino tajemství, která vyjde v březnu 2014. Ve čtvrtek 26. 9. 2013 

byl na řadě poslední bod našeho podzimního setkání. Pan Pavlíček nám pro každou 

knihovnici do rána vyrobil naši skupinovou fotografii, pro kterou již stačilo jen vyrobit hezký 

rámeček. Výroba fotografických rámečků může být také dobrým nápadem pro výtvarné 

dílničky v dětských odděleních. Rámečky s fotografiemi z jednotlivých akcí mohou neotřele 

oživit interiér našich knihoven. Ke zdobení jsme měli připraveny dřevěné rámečky a nepřeberné 

množství věcí na jejich přízdobu. Během 2 hodin vznikly rámečky jak s podzimními, tak 

veselými dětskými motivy.  

     Jednalo se i o místech konání setkání na rok 2014. Do užšího výběru se dostala Městská 

knihovna Kladno a Městská knihovna Kolín. Ještě rozhodneme, v jakém pořadí tato krásná 

středočeská města navštívíme v příštím roce. Moc se těšíme do Kladna, kde právě probíhá 

rekonstrukce bývalé mototechny, která bude již v příštím roce sloužit jako knihovna. Celkové 

náklady na rekonstrukci budou více než 43 milionů korun. 

     Na závěr ještě několik čísel. V roce 2013 se pracovních seminářů a klubových setkání 

KDK SKIP zúčastnilo celkem 32 knihovnic z 11 knihoven ve středočeském regionu, které 

jsou institucionálními členy SKIP. Průměrná účast na těchto aktivitách je 64 %. 

     Rok 2014 bude ve znamení zvýšené snahy o získávání nových členů KDK SKIP, kteří by 

rozšířili řady všech těch, kterým leží na srdci podpora dětského čtenářství v České republice. 

Velmi rády bychom získaly ke spolupráci knihovnice z dětského oddělení v Mělníce. Ke 

konkrétní spolupráci však zatím nedošlo. U nových členů preferujeme takzvaný status 

„pozorovatele“ – knihovna, která má zájem o spolupráci, je pozvána na naše semináře či 

pracovní setkání a po absolvování programu se může rozhodnout, zda bude pravidelně 

využívat všech výhod KDK SKIP a stane se jeho právoplatným členem buď v rovině 

institucionální, nebo formou individuálního členství.  

     Častým problémem s účastí knihovnic na vzdělávacích akcích všeho druhu je nedostatečné 

personální obsazení malých knihoven a v neposlední řadě i finanční situace. Musí se najít 

personální náhrada po dobu nepřítomnosti knihovnice na svém pracovišti a mnozí nadřízení 

nemají ani finance na proplacení cestovních výdajů. Určitě bychom rády v příštím roce 

oslovily další knihovny a nabídly jim účast na našich setkáních popř. členství v Klubu 

dětských knihoven SKIP. V současné době nastavený systém jednoho dvoudenního 

pracovního semináře v jarním období a jednoho pracovního setkání na podzim se jeví jako 

osvědčený a dostatečný pro vzájemné předávání našich získaných zkušeností. Samozřejmě 

prostřednictvím e-mailů či telefonů jsme spolu v pracovním i osobním kontaktu po celý rok.  

Michaela Baštecká 
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REGIONÁLNÍ KLUBKO PŘÍBRAMSKO 

     Nejmenší a nejmladší klubko Příbramské vzniklo v roce 2008, sdružuje 9 knihoven a celkem 

20 zájemců o setkávání a spolupráci. V roce 2013 jsme se sešli 3 x a vždy to bylo setkání 

s určitou náplní a programem. Žádali jsme a dostali 3 granty od MK ČR a Středočeského 

Skipu. První setkání se uskutečnilo v únoru 2013 v Místní knihovně v Jincích. Měli jsme 

zde možnost obdivovat nově zrekonstruovanou knihovnu. Dvouhodinový seminář, který 

doplňoval naše setkání, byl na téma Bezpečné užití sociálních sítí. Lektorka Edita 

Vaníčková, kolegyně z příbramské knihovny, velice fundovaně pohovořila o této 

problematice, uvedla množství zajímavých příkladů a její přednášku je tedy možno využít 

jako besedu pro děti. Setkání se zúčastnilo 9 knihovnic a 1 knihovník ze 7 knihoven. 

     Druhé setkání klubka se uskutečnilo v květnu v Městské knihovně Dobříš, a to 24. a 25. 

května. Bylo to setkání dvoudenní a bylo spojeno se seminářem Knihovna palcovými 

titulky, kde se účastníci mohli seznámit s metodami, jak levně a efektivně propagovat svoji 

knihovnu, a některé si přímo na místě vyzkoušet. Lektorkou tohoto semináře byla Romana 

Bodorová, knihovnice dobříšské knihovny, a seminář byl hodnocen jako velice přínosný. 

Semináře se zúčastnilo 15 knihovnic a 1 knihovník z 10 knihoven. 

     Téma třetího podzimního setkání vyplynulo z potřeb knihovnic našeho klubka, neboť jsme 

se shodli, že nám stále více přibývá dětských čtenářů ze sociálně slabých rodin, dětí s různými 

poruchami učení i chování, chodíme často číst do nemocnic, azylových domů… Téma bylo 

Biblioterapie, a že nezajímalo jen příbramské knihovnice, o tom svědčil velký zájem kolegů 

z ostatních knihoven. Jako lektorku jsem oslovila kroměřížskou kolegyni „děckařku“ Marcelu 

Kořínkovou, která působí jako biblioterapeutka v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Za 

svými pacienty dochází jako dobrovolnice ve svém volném čase. Tento seminář měl největší 

ohlas, byl hodnocen jen v samých superlativech a myslím, že k tomu přispěla i osobnost paní 

Kořínkové, její lidskost a přístup k celé biblioterapii. Vřele její seminář doporučuji. 

Zúčastnilo se 25 knihovnic ze 14 knihoven, 2 terapeuti z psychiatrické léčebny 

v Petrohradě. 
     Další setkání máme naplánované v únoru 2014 v Knihovně manželů Tomanových 

v Rožmitále pod Třemšínem, kde by měla proběhnout prezentace brněnských kolegyň 

Databanky nápadů, jako další vzdělávání máme naplánovaný seminář o správném užívání 

českého jazyka a gramatiky v dobříšské knihovně v září 2014. Kateřina Pechová  

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO JIŽNÍ ČECHY 

     Poprvé se klubko sešlo 26. 2. v JVK České Budějovice – pozvali jsme kolegy z Třince, 

aby nám předvedli zážitkovou besedu „Opičí kúra“, se kterou měli úspěch na podzimním 

semináři věnovaném práci s 2. stupněm ZŠ. 

     Druhé setkání se uskutečnilo 7. – 8. 6. v Plané nad Lužnicí, kde jsme uspořádali 

Knihovnicko-muzejní noc, využili kromě knihovny též prostory Galerie Fara (včetně účasti na 

vernisáži nové výstavy), učili se knižní vazbu a sdíleli zkušenosti a nápady ze svých 

knihoven. Třetí setkání plánujeme na 26. 11. do MěK Jindřichův Hradec, kde kromě probrání 

„klubkových“ záležitostí využijeme i seminář o využívání databanky. 

     V průběhu roku se členky jihočeského klubka účastnily školení, seminářů a pracovních 

setkání nabízených JVK České Budějovice, KKV Havlíčkův Brod, MěK Prachatice, NK ČR 

Praha atd. 

     Rovněž celostátní nejen „děckařské“ projekty neminou jihočeské klubko – BMČ, TČ i TK, 

Čtení pomáhá, Knížka pro prvňáčka, Pasování na čtenáře, Den pro dětskou knihu atd. Bodovali 

jsme v Kamarádce knihovně i v přehlídce OKNA v Brně. Předsedkyně se pravidelně účastní 

MT KDK SKIP. Klubko se nám trochu omladilo, takže doufáme do budoucna v aktivní účast 

na akcích.  Václava Vyhnalová 
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REGIONÁLNÍ KLUBKO PLZEŇSKO 

     Charakteristika regionu. Regionální klubko Plzeňska sdružuje knihovnice dětských 

oddělení veřejných knihoven Plzeňského kraje. Ten je sice svou rozlohou 7.561 km
2 

třetím 

největším regionem v republice, počet obyvatel 572.459 (k 1. 1. 2013) ho ale řadí až na 

deváté místo. Po Jihočeském kraji je pak PK druhým nejřídčeji obydleným územím ČR. 

Rozložení je nerovnoměrné – 29,5 % obyvatel kraje žije přímo v Plzni, v Plzni se též 

sbíhají všechny trasy dopravní obslužnosti. Téměř zde chybí města střední velikosti – po 

Plzni následují Klatovy (22 tis.), Rokycany (14 tis.), Tachov (12 tis.), Sušice a Domažlice (11 

tis.), ostatní místa nedosahují 10 tisíc obyvatel. Kraj má navíc vysoký podíl staršího 

obyvatelstva. Tyto disproporce mají za následek velmi různorodé podmínky jednotlivých 

dětských knihoven. Knihovnice z malých míst musí mít úplný záběr (děti, dospělí, 

katalogizace…), zpravidla se z časových a finančních důvodů nemohou účastnit celostátních 

vzdělávacích akcí KDK, hojně využívají vzdělávací kurzy v režii SVK Plzeňského kraje, 

nemohou se pouštět do organizačně příliš náročných aktivit pro děti, metodickou pomoc 

a výměnu zkušeností o to více potřebují, ale samy mohou druhým méně přispět (nebo se přispět 

ostýchají, jsou příliš skromné). Na druhé straně Plzeň je schopná fungovat sama o sobě, i bez 

ostatních… V rámci klubka usilujeme o optimální skloubení různorodých možností a potřeb 

tak, aby atmosféra byla tvůrčí, aby malé knihovny nebyly jen v roli pasivních příjemců cizích 

nápadů a větší knihovny aby nevnímaly společná setkání jako jakousi metodickou povinnost. 

Největší poptávka je po společných seminářích a dílnách z oblasti tvořivé dramatiky, 

aktivního čtení apod., ale pro nízký počet reálných účastníků je obtížné ufinancovat lektory 

z účastnických poplatků.         

     Členská základna. Během posledního roku se členská základna proměnila – v MěK Klatovy 

náhle zemřela Marie Rajalová, na její místo nastoupila Bc. Vendula Jiřinová, v MěK Klatovy 

– pobočka Iveta Hrubá odešla na mateřskou dovolenou, nahradila ji Jitka Krouparová, v MěK 

Železná Ruda Mgr. Martina Najmanová odešla pracovat do Informačního turistického centra 

Železná Ruda, nahradila ji Ing. Aneta Šebelíková, v MěK Přeštice  Mgr. Michaela Hrubá 

odešla na pozici zástupce ředitele ZŠ Jos. Hlávky Přeštice, nahradila ji Mgr. Jindřiška 

Červená. KDK Plzeňska má tedy 4 zcela nové tváře, dosud zcela bez zkušeností v oblasti 

práce s dětským čtenářem. Klubko má v současné době 23 členek (oproti loňsku nárůst o 1), 

z toho 2 na mateřské dovolené. Zastoupeny jsou knihovny Blovice, Dobřany, Horažďovice (2 x), 

Horšovský Týn, Klatovy (3 x), Kolinec, Nýrsko (2 x), Plzeň (5 x), Přeštice, Rokycany, 

Staňkov, Starý Plzenec, Strážov, Sušice a Železná Ruda.  

     Formy spolupráce. V roce 2013 klubko pokračovalo v dosavadních formách spolupráce. 

Všechny kolegyně jsou přihlášené do konference Andersen, odkud čerpají základní informace. 

Zuzana Mišterová z KMP – Knihovny Lobzy všem průběžně přeposílá dětské čtenářské 

soutěže, vzniklé na půdě Knihovny města Plzně. Klubko se schází na nepravidelných 

schůzkách v Plzni a v případě potřeby dále komunikuje telefonem či e-mailem. Knihovny se 

individuálně zapojily do celostátních akcí (Noc s Andersenem, anketa SUK 2012, Den pro 

dětskou knihu, Týden knihoven, Škola naruby, Čtenářské pasy, pasování dětí na čtenáře, 

Kamarádka knihovna aj.).  

     Společné schůzky, semináře. Od poslední valné hromady byla uskutečněna pouze 1 společná 

schůzka 25. září 2013 v zasedací síni Knihovny města Plzně (vloni 4 schůzky). Na programu 

byly aktuální informace z klubka, z jednání Mozkového trustu KDK a VV SKIP, informace 

a zážitky z celostátních akcí KDK, výměna zkušeností, materiálů, příprava společných akcí 

apod. Účast na setkání byla 15 lidí, tj. 65 % (průměrná účast na schůzkách předloni 16 lidí, 

vloni 14). Záměrem bylo v únoru a později v dubnu zorganizovat dramatickou dílnu pod 

vedením PhDr. Vladimíry Neužilové z Brna, pro velké zaneprázdnění lektorky se však termín 

opakovaně odsouval a nakonec se ho vůbec nepodařilo sjednat, pro velké množství jiných 

akcí pak ani setkání klubka.    
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     Účast regionu na celostátních akcích.    

     Čtenář roku. Organizátorem projektu Čtenář roku 2013 sice nebyl přímo Klub dětských 

knihoven, nýbrž SKIP, ale protože byl letošní ročník zaměřený na dětské čtenáře, realizace 

členkám klubka přirozeně připadla. Krajské kolo proběhlo v úterý 26. 3. v 15:00 hodin v SVK 

Plzeňského kraje, nominováno bylo celkem 11 dětí z 10 knihoven regionu, z nich 9 do Plzně 

přijelo s rodiči nebo knihovnicemi. Zastoupena byla města Blovice, Horažďovice, Horšovský 

Týn (2 x), Janovice nad Úhlavou, Kralovice, Planá, Plzeň, Rokycany, Spálené Poříčí a Železná 

Ruda. Čtenářkou roku Plzeňského kraje se stala 13letá Alžběta Pecháčková z OK Lochotín 

KMP, vloni uskutečnila 414 výpůjček, z toho bylo 315 knih. Ocenění předával ředitel SVK 

Daniel Bechný. Info na http://www.skipcr.cz/regiony/04-plzensky-region/aktuality/ctenar-

roku-2013, foto na http://skip.rajce.idnes.cz/Ctenar_roku_2013/. 

     OKNA (O KNihovnických Aktivitách). Na 2. řádném ročníku přehlídky s podtitulem „Už 

zase skáču přes kaluže“ 16. – 17. 4. 2013 v Brně Plzeňsko reprezentovala Lenka Ťoupalová 

z Knihovny města Plzně – OK Doubravka s interaktivním pořadem pro 7. třídy „Létat se dá i 

bez křídel“. Získala Hlavní cenu a také Cenu diváků. 

     Kamarádka knihovna. Do finále 4. ročníku ze 102 přihlášených knihoven postoupilo 

15 knihoven, mezi nimiž byly též Městská knihovna Rokycany (celkově na 3. místě ve 3. kategorii) 

a Knihovna města Plzně (na 2. místě v 6. kategorii).  

     Kde končí svět. Do 9. ročníku s tématem „Nejmoudřejší je číslo“ (Pythagoras), který byl 

vyhlášen 18. února 2013, se z regionu dosud přihlásily 4 knihovny. Ostatním je projekt stále 

otevřen.  

     Plán činnosti na rok 2014. V roce 2014 zamýšlí KDK Plzeňska pokračovat v činnosti jako 

doposud, postupně ji rozšiřovat a rozvíjet skutečnou spolupráci. Plánuje svolat cca 3 - 4 společné 

schůzky v Plzni a opět se zapojit do celostátních projektů (anketa SUK, Noc s Andersenem, 

Kde končí svět, Knížka pro prvňáčka, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu) apod.  

     V jednání je dramatická dílna pod vedením PhDr. Vladimíry Neužilové z Brna, zaměřená 

na techniky tzv. aktivního čtení, dále seminář řečnického umění pod vedením herečky, 

režisérky a scenáristky Lídy Engelové a seminář k práci s elektronickou databankou 

knihovnických programů pod vedením Centra dětského čtenářství KJM Brno.  

Helena Šlesingerová 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO SEVERNÍ ČECHY 

     Regionální klubko Severní Čechy vykazuje 20 členů, dále spolupracují knihovny z Litvínova 

a Mostu.  

     Klubko v roce 2013 neuspořádalo žádnou vlastní akci, ale jednotlivé knihovny se zúčastnily 

všech celostátních projektů, jako je Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Březen - měsíc 

čtenářů, Kamarádka knihovna, Týden knihoven, Pasování dětí na čtenáře, Den pro dětskou 

knihu. Zúčastnily se Knihovnické dílny v Jičíně. Tři knihovny se přihlásily do projektu Kde 

končí svět (Roudnice nad Labem, Štětí a Litoměřice). Severočeské knihovny se také zapojují 

do celostátních kampaní: Běh Naděje, Týden mobility, Muzejní noc apod. Letos poprvé 

podpoří děti s cystickou fibrózou, výrobou větrníků a spolupořádáním pochodu. Šest 

knihovnic z regionu pracuje zároveň v Klubu tvořivých knihovníků.  

     Knihovny regionu pořádaly i řadu dalších akcí na podporu čtenářství, jako byly např. 

v Litoměřicích Rok s českými ilustrátory (besedy, výtvarné dílny a výlety zaměřené na seznámení 

s českými ilustrátory), v Roudnici nad Labem Čtecí maraton aneb Děti čtou dětem – 

odpolední nepřetržité čtení apod. Besedy s ilustrátorem J. Dudkem proběhly v několika 

knihovnách. 

     Klubko se v letošním roce sešlo pouze jednou, v knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích, 

na pracovním setkání, kde si kolegyně vyměnily zkušenosti, předaly nápady a plány na příští 

rok. 

http://www.skipcr.cz/regiony/04-plzensky-region/aktuality/ctenar-roku-2013
http://www.skipcr.cz/regiony/04-plzensky-region/aktuality/ctenar-roku-2013
http://skip.rajce.idnes.cz/Ctenar_roku_2013/
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REGIONÁLNÍ KLUBKO VÝCHODNÍ ČECHY 

     První setkání klubka se konalo 5. 3. 2013 v Městské knihovně 

v Litomyšli. Hodnotili jsme rok 2012, ale především řešili složitou 

situaci, která nastala koncem roku 2012. Předsedkyně Markéta 

Poživilová se z osobních důvodů nemohla věnovat práci v klubku. 

Chtěla vedení klubka předat někomu novému, bohužel se nenašel 

jediný kandidát, který by byl ochotný se předsednictví klubka věnovat. Prozatímně se náročná 

situace vyřešila tím, že přítomné kolegyně zvolily místopředsedkyni Jitku Kyclovou z Krajské 

knihovny v Pardubicích, která bude Markétě Poživilové spolu s realizačním týmem ve vedení 

pomáhat. Realizační tým je složený z kolegyň, které se budou podílet na organizaci 

jednotlivých aktivit. Monika Malá (Arteterapie), Markéta Dubnová (Storytelling), Kateřina 

Andrlová (Lovci perel), Jitka Kyclová (Kde končí svět), Bobina Blažková (poradkyně). 

Doufáme, že tento způsob vedení se osvědčí a nebude veškerá starost jen na jedné osobě. 

     Plánované setkání Arteterapie se z důvodu zdravotního problému lektorky na poslední 

chvíli neuskutečnilo. Náhradní dílnu jsme přesunuli na rok 2014. 

     Slavnostní zakončení projektu Lovci perel. V září 2012 byly osloveny knihovny 

Královéhradeckého a Pardubického kraje s nabídkou zapojení se do celoroční aktivity „Lovci 

perel“ s mottem „Ponořme se do hlubin příběhů… co kniha, to perla“. Do testování se 

zapojilo cca 50 knihoven (velkých i malých), které pro své čtenáře zrealizovaly projekt podle 

obdržených podkladů a materiálů ve svých knihovnách. Děti z cílové skupiny si v každé 

knihovně vybraly knihu označenou jako „perlorodka“ s připravenou hrací kartou (testovacím 

materiálem). Po přečtení knihy odpovídaly na dotazy konkrétně připravené pro jednotlivé 

knihy. Za správně vyplněnou hrací kartu obdržely „skutečnou“ perlu. Každý účastník projektu 

měl svou odpovědní listinu, do které si zapisoval všechny knihy, které přečetl a u kterých 

vyplnil hrací kartu, a samozřejmě svou vlastní šňůru skutečných perel. Akce byla slavnostně 

ukončena 18. června 2013 přímo v nové budově Knihovny města Hradce Králové. Na 

slavnostním odpoledni byli vyhlášeni nejlepší sběrači perel - z každé knihovny dva nejpilnější 

(v mladší kategorii do 9 let, ve starší 9 – 15 let). Celkem se této slavnosti zúčastnilo z 36 

knihoven na 130 lovců. Na závěr byli slavnostně vyhlášeni tři nejlepší sběrači a jedna 

speciální cena za pečlivé a originální zpracování hracích karet. Finančně celý projekt 

podpořila Univerzita Hradec Králové jako součást projektu Littera, region SKIP 08 a Knihovna 

města Hradce Králové. Projekt bude pokračovat dalším ročníkem, který bude vyhlášen 30. 11. 

2013 v rámci Dne pro Dětskou knihu. 

     10. – 12. 9. proběhla již 17. knihovnická dílna, která se uskutečnila v rámci festivalu Jičín 

– město pohádky s mottem Kolo, kolo mlýnský aneb chce to fortel. Nebojme se promluvit 

a psát. 

     8. 10. 2013 se sešel realizační tým, aby připravil plán činnosti na rok 2014. Plánujeme 

vyhodnocení celostátní aktivity „Kde končí svět – Nejmoudřejší je číslo“, tři jednodenní 

setkání na téma grafický design a příprava plakátů, letáků a diplomů v knihovnách, jarní 

setkání na chatě v Rokytnici v Orlických horách – věnovat se budeme arteterapii, podzimní 

prezentaci a představení nakladatelství dětských knížek, vánoční setkání v Třebechovicích. 

     Storytelling IV aneb Tahle knížka stojí za to! Interaktivní vypravěčský workshop, který 

se konal v Knihovně města Hradce Králové na pobočce Dračí doupě v  Kuklenách, ve dnech 

4. 10.  - 5. 10. Pod vedením profesionálního vypravěče Martina Haka si knihovnice 

vyzkoušely, jak si připravit knihu pro vyprávění. Malovaly, vyjadřovaly hlavní myšlenky, 

rozvíjely poselství textů a na závěr vyprávěly příběh tak, aby byl zajímavý pro posluchače, 

ale nic podstatného v něm nechybělo. Součástí workshopu bylo vystoupení Martina Haka 

v Knihovně města Hradce Králové. Pro malé i velké posluchače vyprávěl Martin pohádku 

O Červené Karkulce, která byla plná nových podrobností a obrazů. Na své si přišli malí i velcí 

posluchači, kteří se vraceli domů s novým zážitkem.  
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     3. 12. 2013 – vánoční setkání Klubka v Městské knihovně Náchod. Na setkání 

proběhne prezentace Databanky vzdělávacích knihovnických programů, přednáší Helena 

Hubatková Selucká. Dále chystáme schválení programu na rok 2014 a podrobný plán 

přípravy. Diskuzi o dalším vedení Klubka. Markéta Poživilová, Jitka Kyclová 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO JIŽNÍ MORAVA 

     V regionu SKIP ČR Velká Morava působí dvě klubka – Zlínské klubko a Klubko jižní 

Morava. Aktivity jsou tedy rozděleny a příliš se nedaří je nějakým způsobem propojovat. 

Obvykle o svých aktivitách navzájem ani nevíme. Zlínské klubko má své webové stránky pod 

webovými stránkami Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, podobným směrem by se 

chtělo vydat i naše klubko. Vzniknou tak webové stránky KDK jižní Morava pod www 

stránkami Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Od tohoto kroku očekáváme, že bude možné lépe 

sledovat navzájem své aktivity a také že knihovníci regionu budou moci lépe sledovat 

materiály k celostátní nebo regionální činnosti. Vznikne prostor pro prezentování regionálních 

aktivit.  

     Členská základna Klubka jižní Morava je stabilní, členů neubývá, ani nepřibývá. Není 

jednoduché přesvědčit kolegy o výhodách členství ve SKIP (KDK). Knihovníci se spíše 

orientují na své lokální aktivity a jejich koordinaci než na společné projekty, byť se tradičně 

účastníme Noci s Andersenem apod., účast např. v projektu Kde končí svět je už několik 

ročníků velmi slabá. Účastní se pouze 3 knihovny – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Městská 

knihovna Rájec-Jestřebí a Místní knihovna Lysice. 

     V rámci roku 2013 proběhla 3 setkání, dvě formou seminářů na aktuální témata dětského 

čtenářství, jeden formou večerně-noční pracovní porady spojené s workshopem. Na semináře 

jsme získali příspěvek z výkonu regionálních funkcí od Moravské zemské knihovny v Brně. 

Poslední setkání, na kterém bychom se měli zaměřit na směřování Klubka pro rok 2014, 

proběhne 10. prosince v Městské knihovně v Mikulově.  

     První seminář proběhl v termínu 15. a 16. května a byl věnován práci s malými dětmi 

v knihovnách. O téma byl velký zájem, a tak i přesto, že valná hromada KDK a odborný 

seminář v Regionální knihovně Karviná v roce 2012 se věnoval stejnému tématu, uspořádali 

jsme seminář s podobným obsahem i pro náš region. Díky velké podpoře Moravské zemské 

knihovny v Brně byl seminář nabídnut i těm, kteří nejsou členy klubka v našem regionu (přes 

jejich informační síť), a tudíž účast z regionu byla opravdu velká.  Seminář se zabýval 

v jednotlivých blocích tématy z oblasti pedagogiky, Montessori vzdělávání, práci s loutkou, 

vhodnou literaturou pro danou věkovou skupinu a koučinkem dětí. Poslední téma je poměrně 

nové a rozpoutalo velkou diskuzi. Z důvodu nemoci lektorky vypadlo téma „kritické myšlení 

s nejmenšími“. Téma bychom chtěli zařadit do některého z příštích seminářů. 

     Na konci června proběhla večerně-noční pracovní porada a odpočinkové setkání členek 

klubka, kdy jsme se zaměřili zejména na aktivity, které se dějí v našem regionu na lokální 

úrovni. Na pracovní poradu navázala Mgr. Eva Janěková, dramaturgyně Divadla Radost, 

které nás učila, jak správně číst a přednášet text. Ukázala nám také několik cvičení, jak 

pracovat s hlasem a překonávat stres před veřejným vystoupením. 

     Druhý seminář proběhl 19. září v Moravské zemské knihovně v Brně a věnoval se 

starší i novější literatuře pro děti a mládež, opět se jednalo o téma, o které je dlouhodobě 

velký zájem. Semináře se zúčastnilo více než 60 účastníků, opět bylo hojné zastoupení 

knihovníků z regionu.  Účastníci měli možnost vyslechnout příspěvky z oblasti literární 

kritiky, představen byl projekt Lovci perel, vystoupili i nakladatelé knih pro děti a mládež 

(Práh, Jota), aby nám ozřejmili situaci v této oblasti ze svého pohledu. Seminář si získal velmi 

kladné hodnocení, rádi bychom toto téma v určitém časovém horizontu opakovali. 

     V roce 2014 bychom se chtěli zaměřit na další témata, která pracovníky dětských oddělení 

zajímají a rozvíjí jejich kompetence. K tomu má sloužit i databanka vzdělávacích programů 



 22 

KDK SKIP ČR, která vzniká pod hlavičkou Centra dětského čtenářství KJM v Brně. Budovat 

budeme také webové stránky Klubka jižní Morava a mělo by proběhnout praktický workshop 

zaměřený na metodiku tvorby programů pro školy. Velkým cílem je zvýšit povědomí o činnosti 

KDK jižní Morava a přizvat k pracovním setkáním i další kolegyně z regionu a zaměřit jejím 

potřebám i nabídku činnosti klubka. Mgr. Helena Hubatková Selucká 

 
REGIONÁLNÍ KLUBKO ZLÍNSKÝ KRAJ 

     Naše klubko čítá 29 evidovaných členek, má své webové stránky 

KDK ZK, kde se zájemci dočtou o všem, co už proběhlo i co se 

chystá, najdete zde také zápisy a fotografie z akcí i logo: 

http://www.kfbz.cz/kdk.htm, informace o činnosti KDK ZK proběhla 

i v časopise Duha 1-2/2013. 

     Do čtrnáctého ročníku krajského kola tradiční literární soutěže přišlo téměř 900 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. 33 nejlepších pak zde bylo oceněno a jejich práce jsou otištěny ve sborníčku 

Kde končí svět? Program obohatily písničky z dětských filmů. Každá z knihoven navrhla své 

téma, v Kroměříži to byl Můj hrdina, ve Vsetíně Cesta za dobrodružstvím, v Uherském 

Hradišti děti tvořily na volné téma, ve zlínské knihovně psali mladí literáti na téma Mít tak 

dva roky prázdnin. Ačkoli se do hodnocení dostaly práce na různorodá témata, v konečném 

hodnocení nebylo rozdílu mezi dětmi ze Slovácka, Valašska i Hané a literární práce i komiksy 

byly na srovnatelné úrovni. 

     Čtyři knihovny Zlínského kraje připravily k podpoře dětského čtenářství projekt Čtením 

lákáme děti do knihoven Zlínského kraje. V prvotní fázi našich společných cest vždy šlo 

o čtyři knihovny Zlínského kraje a 4 besedy, a tak jsme mohli pozvat herce na scénické čtení, 

autorky Renátu Fučíkovou, Petru Braunovou či Ivonu Březinovou. Už vloni se však po poradě 

ředitelů knihoven ZK počet besed rozrostl na osm, vždy dvě v jednom okrese, při návštěvě 

Ivy Procházkové jsme vyzkoušeli, že to funguje. I letos jsme spojili své síly a pozvali autora 

dětských knížek Arnošta Goldflama na turné, které bylo uspořádáno za finanční pomoci 

Ministerstva kultury ČR a SKIP ČR. Pan AG se představil během tří dnů v osmi knihovnách 

Zlínského kraje, a to ve Vsetíně, v Liptále, v Uherském Hradišti, Kroměříži, Hulíně, 

Uherském Brodě, ve Zlíně a v Luhačovicích. Jeho povídání a čtení shlédlo za velkého ohlasu 

více než tisíc dětí ve Zlínském kraji. I tentokrát se ukázalo, že je účelné spojit f inanční 

síly a pozvat renomovaného autora, kterého znají z knih i filmů.  

     Při pořádání vzdělávacích seminářů se nám osvědčilo každoročně prostřídat odborné 

i praktické téma, v konání seminářů se knihovny střídají a účastníci tak mohou poznat různé 

knihovny našeho kraje. Letošní seminář se měl konat podle plánu v Krajské knihovně 

F. Bartoše ve Zlíně, ale jak jistě všichni víme, ta se stěhovala do nových prostor, proto se 

seminář přesune na jaro příštího roku.  

     Podzimní seminář nás teprve čeká, bude to setkání s Mgr. Helenkou Hubatkovou 

Seluckou, ukázka besedy a představení databanky KDK v Uherském Hradišti. 

     Jak jsme psaly v článku pro časopis Duha, z velmi inspirativních v minulých letech 

vzpomeňme např. setkání s paní Zdenkou Nepilovou v Uherském Hradišti, dále pak uvedení 

2. dílu knihy Mgr. Ivany Hutařové ze Sukovy studijní knihovny Současní čeští spisovatelé 

knih pro děti a mládež, seminář spojený s přednáškou PhDr. Mgr. Martina Reissnera Česká 

ilustrace pro děti a mládež v Uherském Brodě, seminář Dítě předškolního věku v Krajské 

knihovně Františka Bartoše, téma environmentální výchovy v Knihovně Kroměřížska, 

Komiks pro děti jako inspirace pro kolektivní formy práce s dětmi v podání kolegyň 

Knihovny města Ostravy v Uherském Hradišti i seminář České filmové pohádky a jejich 

literární předlohy v Knihovně Kroměřížska. Oblíbené jsou také semináře s výměnou 

http://www.kfbz.cz/kdk.htm
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zkušeností, kdy si mohou především malé knihovny předat zkušenosti a pochlubit se 

zajímavými nápady. Tak tomu bylo např. v MVK ve Vsetíně, kam pozvali k prezentaci akcí 

také spřátelené knihovny ze Slovenska. 

     V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala další regionální kola 

literárních soutěží v rámci projektu Kde končí svět – letos na téma Nejmoudřejší je číslo, 

které ukončí v příštím roce krajská přehlídka mladých autorů, tentokrát ve Zlíně. 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO SEVERNÍ MORAVA 

     V r. 2013 uspořádalo klubko 5 akcí, které byly z větší části hrazeny z grantu MK ČR. 

Celkem jsme získali 15 000,- Kč, další 4000,- Kč poskytl SKIP 10. 

     Jarní setkání KDK SKIP10 dne 24. 4. 2013 v MěK Havířov. V rámci vzdělávání 

knihovníků se konalo ve středu 24. 4. 2013 jarní setkání KDK SKIP 10, kterého se zúčastnilo 

50 pracovníků dětských oddělení krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Po prohlídce 

nové budovy MěK Havířov jsme se věnovali organizačním záležitostem klubka a volbě nové 

předsedkyně KDK SKIP 10. Tou se jednohlasně stala Marika Zadembská – knihovnice 

dětského oddělení MěK Třinec. Pak již následoval odborný seminář Reportážní fotografie 

aneb Jak fotografovat knihovnické akce. Šlo o workshop s lektorem Markem Džupinou.  

Účastníci získali základní informace o tom, jak ovládat fotoaparát, jak pořizovat dobré 

fotografie a jakých chyb se při fotografování vyvarovat. Seminář byl hodnocen velmi 

kladně a doufáme, že přispěl k zlepšení propagace v knihovnách. 

     Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). V letošním roce se našemu 

klubku podařilo získat grant MK ČR na projekt RWCT. Ten se uskutečnil ve dnech 9. – 11. 5. 

2013 v Knihovně města Ostravy pro 25 knihovnic a knihovníků krajů Moravskoslezského 

a Olomouckého. Ostravskou knihovnu jsme zvolili kvůli dobré dopravní dostupnosti a také 

kvůli nabídce bezplatného ubytování přímo v ostravské knihovně, a to jak pro lektorku, tak 

pro zájemce ze vzdálenějších míst. Účastníci si hradili dopravu, stravování a účastnický 

poplatek 500,- Kč, který pokryl požadovaných 50 % nákladů projektu. Lektorka kurzu 

Kateřina Šafránková nás během tří dnů seznámila s metodami zaměřenými na aktivní učení, 

efektivní komunikaci, řešení problémů, rozvoj kritického myšlení, celoživotní učení, práci 

s informacemi, rozvíjení respektu k druhým a spolupráci s nimi. Probírali jsme nejen teorii, 

ale na konkrétních příkladech a lekcích jsme si tyto metody přímo vyzkoušeli. Lekce byly 

zaměřeny na všechny věkové kategorie čtenářů – děti předškolní a obou stupňů základních 

škol, studenty SŠ i dospělé čtenáře. Lektorka nám poskytla nejen mnoho cenných informací, 

ale také množství materiálu, který nám pomůže při naší každodenní práci se čtenáři. Získali 

jsme také certifikát, který opravňuje k účasti na dalších programech projektu RWCT. Všichni 

účastníci kurzu se shodli na tom, že to byl jeden z nejlepších kurzů, které naše klubko 

pořádalo, a žádali pokračování v příštím roce. Budeme rádi, pokud se nám podaří získat grant 

a jejich přání splnit. Myslíme si, že projekt je velice přínosný a může pomoci nejen 

pracovníkům knihoven, ale ukázat také cestu rodičům a učitelům, jak pracovat s dětmi, aby je 

čtení bavilo. 

     Putovní výstava ke komiksu. V poslední době stoupá zájem o komiksovou literaturu. 

Na to reagovalo naše klubko zorganizováním putovní výstavy. Jde vlastně o spojení dvou 

výstav – Komiks vs. ilustrace a Komiks nejen v komiksu, které nám zapůjčila pražská 

organizace Svět knihy. Výstava byla odstartovaná v září v Knihovně města Ostravy a postupně 

si ji budou moci prohlédnout návštěvníci 9 moravských knihoven, které o ni projevily zájem. 

Většina knihoven si k ní připravila také doprovodný program, např. besedy o komiksu, 

workshopy, křest vlastního komiksu apod. 

     Podzimní setkání KDK SKIP 10 - 9. října 2013, Místní knihovna Mosty u Jablunkova. 

Na našem druhém setkání knihovníků a knihovnic Klubka SKIP 10 nás hostila Místní 

knihovna v Mostech u Jablunkova. I přes to, že je až na konci republiky, čas si udělalo a přijelo 
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44 knihovnic ze Severomoravského a Olomouckého kraje. Na programu bylo hned několik 

zajímavých témat. Po organizačních záležitostech, kdy jsme se věnovali plánovaným akcím, 

seminářům a projektům, dostala slovo paní Lucie Dymáčková z knihovny Jiřího Mahena 

v Brně. Velice podrobně nám představila nový projekt Klubu dětských knihoven ČR – 

elektronickou databanku programů (lekcí, besed, pořadů aj.). Věnovali jsme se dostatečně 

také citování, autorským právům, vkládání obrázků a dalším náležitostem. I když vše vypadá 

složitě, věřím, že nakonec bude databanka využívána a bude velice nápomocná všem. Dalším 

lektorem byl pan Slavoj Raszka ze společnosti ACET, který měl dvouhodinový, velice 

přínosný a intenzivní seminář na téma Facebook a hrozby IT technologií. Podrobněji se pak 

dále věnoval facebooku, kyberšikaně a kybergroomingu a sextingu. Je to téma velice obšírné, 

a proto jsme nestihli zdaleka všechno. Bylo však dobré to slyšet a uvědomit si, jaké existují 

možnosti a co bychom mohli dál podnikat my v knihovnách. Je možno uspořádat semináře 

nejen pro děti ve školách, ale ještě lépe pro rodiče a pedagogy. Seminář sklidil velký úspěch! 

Posledním příspěvkem podzimního setkání byla ukázková lekce Lucie Kaletové Kdo hledá,  

najde III aneb (ne)Bezpečný internet. Během diskuze v průběhu semináře jsme měli čas sdělit 

si navzájem zajímavé tipy na lektory, autory i ilustrátory.  Celý seminář hodnotím jako velice 

přínosný, nejen podle sebe, ale i podle ohlasů účastníků.   

     Kurz Úprava fotografií v počítači. Rok 2013 uzavřeme v listopadu v MěK Bohumín 

dvěma jednodenními kurzy k úpravě fotografií v počítači. Vyžádali si je účastníci jarního 

setkání klubka, které bylo věnováno fotografování. Dana Kochová 

 
REGIONÁLNÍ KLUBKO KARLOVY VARY 

     Klubko Karlovarského kraje má v současné době 15 členů (Nová Role, Ostrov, Mariánské 

Lázně, Cheb, Nejdek, Sokolov, Královské Poříčí, Kraslice, Františkovy Lázně, Loket, 

Lomnice, Nové Sedlo, Božíčany, Chodov, Habartov). Letos jsme se sešli 2 x. Jednotliví 

členové klubka se zapojili do těchto celostátních akcí: Týden knihoven, Březen – měsíc 

čtenářů, Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Kde končí svět (děti kreslily a psaly 

o všem, čím se v měsíci únoru zabývají, jaké zvyky a tradice se Čechách dodržují), Den pro 

dětskou knihu, Pasování, SUK. 

     Naše samostatné projekty: 

     Hry bez hranic 2013. 25. 5. se v Ostrově konal již 7. ročník Her bez hranic aneb 

Knihovnice dětem, téma bylo Harry Potter a Palác princů. Celkem soutěžilo 14 knihovnických 

družstev Karlovarského kraje. Počasí nám přálo, takže soutěže probíhaly převážně v krásném 

zámeckém parku. Po zahájení Her se soutěžící rozeběhli na jednotlivá stanoviště plnit úkoly. 

Stanovišť bylo celkem devět a kromě toho se bodovalo i představení družstva, kostým, bojový 

pokřik a talisman pro štěstí, který si každé družstvo muselo vyrobit. Co všechno děti musely 

znát? Například musely prokázat znalosti čar a kouzel – čekal je test ze znalostí Harryho 

Pottera, sednout si na koště a sebrat „camrál“, proběhnout překážkovou dráhu a prohodit 

„camrál“ košem. Na dalším stanovišti měli soutěžící najít různé ingredience a z nich podle 

návodu uvařit čarodějný lektvar, pečovali o kouzelné tvory, hledali zaklínadla potřebná 

k přemožení nepřítele. V knihovně vyráběli čarodějné byliny a rostliny, které museli 

pojmenovat, v altánku luštili „souhvězdí“ tvořící nápis, bloudili bludištěm, ve kterém hledali 

kouzelný pohár a nakonec poznávali kouzelné předměty, u kterých měli uhádnout, k čemu 

jsou určeny. Po ukončení soutěže a guláši, který byl pro všechny připraven, přišly kouzelnice 

a bavily děti svými čáry a kouzly. Nakonec se vyhlašovalo vítězné družstvo. První místo 

získalo družstvo dětí z MK Nejdek, druzí byli soutěžící z OK Božíčany a na třetím místě se 

umístilo družstvo domácích – MK Ostrov. Všechna soutěžící družstva si odnesla pěkné ceny, 

pamětní diplomy a kouzelné koště. Knihovnické Hry se opět vydařily, přispělo k tomu nejen 

pěkné prostředí, ale i nadšení knihovnic a dětí a v neposlední řadě i počasí, které nám přálo. 
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Už se všichni těšíme na Hry v roce 2014 v knihovně Habartov. Hry se konaly za finanční 

podpory SKIP ČR. 

     Plánované akce r. 2014. 

 8. ročník Her bez hranic, tentokrát v nově zrekonstruované knihovně v Habartově. 

Téma: Četnické humoresky 

 Čtenářská soutěž s názvem Nekoktám, čtu. 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO LIBERECKO 

     Informace o činnosti klubka byla pro odlišnou strukturu a velký formát zařazena až na 

konec zprávy. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV. ZÁVĚR 
     Aktivity odborné sekce Klub dětských knihoven SKIP ČR byly i v roce 2013 rozsáhlé a je 

obtížné je v úplnosti popsat. Zahrnovaly širokou škálu činností na podporu dětského 

čtenářství – od velmi profesionálních přehlídek až po obyčejná „domácí“ setkání – a všechny 

měly své místo. Všem kolegyním a kolegům, kteří při práci s dětmi v knihovnách zpravidla 

nasazují i svůj volný čas a soukromé životy, patří UPŘÍMNÉ DÍKY!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Z podkladů garantek jednotlivých projektů a předsedkyň regionálních klubek zpracovala  

Helena Šlesingerová, předsedkyně KDK SKIP ČR 

Únor 2014 
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KDK Liberecký kraj 
Zpráva o činnosti za rok 2013 

 
      
 

2013 

 

 

Eva Kordová 

předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje 

 evakordova@knihovnicek.cz| 481 312 739| 736 712 400 
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Účast na všech projektech a aktivitách 

KDK SKIP ČR 

 
 Knížka pro prvňáčka 

 Kde končí svět 

 Anketa SUK 

 Noc s Andersenem 

 Březen – měsíc čtenářů 

 Škola naruby, aneb s knížkami se kamarádím 

 Slavnost abecedy a čtení 

 Týden knihoven 

 Kamarádka knihovna 

 Den pro dětskou knihu 

 semináře, pracovní setkávání, … 

 

Projekty a aktivity v kraji 

 Příroda na zemi 

o projekt ekologické výchovy 

o Téma: Krásy našich hor 

o 50 let KRNAP  

o 35 let CHKO Jizerské hory 

o besedy, přednášky, fotografická, výtvarná a literární soutěž v rámci projektu 

 Rok Heleny Zmatlíkové 

o projekt výchovy ke čtenářství 

o pro mateřské a základní školy 

o viz. Přílohy 

 Prezentace KDK SKIP a Libereckého kraje na mezinárodní konferenci Euroregionu 

Nisa v německém městě Kamenz 

o viz. Kongres knihovníků Euroregionu Nisa 

 Čteme všichni – vypráví jen někdo 

o 10. ročník přehlídky v umění vyprávět 

o místní, regionální a celostátní kolo 

 Den čtenářů na hradě 

o setkání nejlepších čtenářů dětských oddělení knihoven Libereckého kraje 
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Kalendárium  

 

L
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E

N
 

1
 

 Přihláška do celostátního projektu „Knížka pro prvňáčka, Už jsem 

čtenář“; plán doprovodných aktivit 

 Hodnotící zpráva knihoven, které se zapojili do projektu Kamarádka 

knihovna (do 31. 1. 2013) 

Ú
N

O
R

 

2
  Zapojení a přihlášení svých čtenářů na krále čtenářů – z dětských 

oddělení knihoven regionu + celostátně 

B
Ř
E
Z
E
N

 

3
 

 Vyhlášení nejlepších čtenářů dětských oddělení knihoven 

 Účast na regionální konferenci SKIP 

 Vyhlášení krále čtenářů 

 Zapojení dětských oddělení do akcí BMČ 

 Vyhlášení Roku Heleny Zmatlíkové 

 Vyhlášení Týdne čtení 

 Nominace nejlepších dětských čtenářů na setkání Den čtenářů na 

hradě (červen 2013) 

 Přihlášení dětských oddělení knihoven regionu do projektu Kde 

končí svět 
D

U
B

E
N

 

4
 

 Noc s Andersenem – 13. ročník 

 Přehlídka vypravěčů „Čteme všichni – vypráví jen někdo“ (místní 

kola) 

 Účast na slavnostním vyhlášení Ankety SUK 2012 v PNP Praha (10. 

4. 2013) 

 Měsíc pro planetu Zemi 

o možnost zapojení dětských oddělení knihoven do fotografické 

a výtvarné soutěže Příroda na Zemi 

 Účast na celostátní přehlídce OKNA v Brně (16. – 17. 4. 2013) 
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 Přehlídka vypravěčů „Čteme všichni – vypráví jen někdo“ 

(regionální kolo v MK Semily) 

o termín konání: 21. 5. 2013 

 Slavnostní vyhodnocení akce Kamarádka knihovna – Praha 

o termín konání: 30. 5. 2013 

o 3. místo ve své kategorii získala Městská knihovna Rychnov u 

Jablonce nad Nisou 

 Mezinárodní konference Euroregionu Nisa v německém Kamenz 

Č
E

R
V

E
N

 

6
 

 Slavnost abecedy a čtení – Den čtenářů na hradě 

o setkání nejlepších čtenářů dětských oddělení regionu a 

ukončení 5. ročníku projektu „Knížka pro prvňáčka, Už jsem 

čtenář“ 

o termín konání: 11. 6. 2013, Hrad Valdštejn 

 Účast na valné hromadě SKIP ČR Brno ve dnech 16. – 21. 6. 2013 

Č
E

R
V

E
N

E
C

 

7
  Účast na semináři v Chrudimi, loutkařská přehlídka 

o termín konání: 28. 6. – 1. 7. 2013 

Z
Á
Ř
Í 

9
  Účast na Knihovnické dílně v Jičíně 

o termín konání: 10. – 12. 9. 2013 

Ř
ÍJ
E
N

 

1
0

 

 Týden knihoven – různé akce dětských oddělení 

 Přehlídka vypravěčů „Čteme všichni – vypráví jen někdo“ (celostátní 

kolo v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně) 

 Účast na valné hromadě KDK SKIP 

o termín konání: 15. 10. – 17. 10. 2013 

o místo konání: Knihovna Vsetín 
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 uzavření projektu Rok Heleny Zmatlíkové 

o termín 30. 11. 2013 

 Poetika – recitační soutěž 

o na počest 160. výročí básníka Jaroslava Vrchlického 

o cyklus pořadů 

o festival poezie 

o termín konání: 11. – 15. 11. 2013 

 Den pro dětskou knihu 

o termín 30. 11. 2013 

 

 

Kongres knihovníků Euroregionu Nisa 
 

Kongres byl podpořen z německo-polského programu SNPL. 

     Kongres knihovníků/knihovnic proběhl ve dnech 

30. - 31. května 2013 za účasti 15členných delegací ze 

Saska, Polska a Česka. V úvodní části kongresu jsme byli 

slavnostně přivítáni pořadateli akce a vrchním starostou 

města Kamenz a následně zazněly hlavní referáty. 

Prof. Arend Flemming, předseda Saského svazu 

knihovníků a ředitel Městské knihovny v Drážďanech, 

představil projekty na podporu čtení v Sasku; dr. Grażyna 

Lewandowicz-Nosal, výzkumná pracovnice Národní 

knihovny ve Varšavě, pohovořila na téma „Identita 

veřejných knihoven pro děti, budoucnost a vývojové 

fáze“; a za českou stranu promluvil dětský psycholog 

dr. Václav Mertin a pokusil se odpovědět na otázku 

„Proč by měly děti číst i v 21. století?“. Ve třech 

následujících částech kongresu vystoupili za každou 

stranu dva až tři referující s příspěvky o konkrétních 

způsobech vedení dětí ke čtenářství. 

     Program kongresu byl zpestřen návštěvou Městské 

knihovny v Kamenz a též návštěvou Krabatova mlýna u Černého Chlumu. 

     Přeshraniční sdílení zkušeností z práce s dětskými čtenáři je bezesporu nesmírně přínosné. 

Ukáže se při něm, že některé typy aktivit se v Sasku, Polsku i Česku provozují obdobně – 

např. programy pro školy či kluby začínajících literárních tvůrců. Mnohé nápady jsou však 

na jedné či dvou stranách trojzemí dosud nerealizované či úplně neznámé, a ty by rozhodně 

měly být sdíleny. Nejlepším způsobem jejich sdílení je přitom osobní setkání knihovnic/-íků, 

tedy například takový kongres, jakého jsme se zúčastnili.  

 

 

 

 


