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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 2014 byl už 20. 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) 331 členku, 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 Městské knihovny 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.  

 

MOZKOVÝ TRUST 

     V roce 2014 se tzv. „mozkový trust“ KDK sešel v Národní knihovně v Praze 2 x 

(18. února a 27. srpna 2014) o účasti 23 a 16 lidí vč. hostů. 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 21. valná hromada KDK SKIP ČR se 

uskutečnila 20. 10. 2014 v Národní knihovně v Praze. Zúčastnilo se 31 lidí (tj. asi desetina 

všech členů KDK; o 1 méně než v roce 2013). Na programu byly zprávy garantů o průběhu 

celostátních projektů a zprávy předsedkyní o činnosti jednotlivých regionálních klubek - viz 

níže (od s. 19).  

     Na valnou hromadu navázal v úterý 21. 10. ve stejných prostorách vzdělávací seminář pro 

pracovníky dětských oddělení knihoven, věnovaný literární fantastice, sci-fi, fantasy, hororu 

a komiksu. Lektory byli Pavla Lžičařová, Vlado Ríša, Martin Šust, Vojtěch Rabyniuk a Míla 

Linc.  

 

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. Je velmi užitečná, 

živá a neformální. Mozkový trust dále využívá ke komunikaci uzavřenou elektronickou 

konferenci „Mozek“. 
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PŘEHLED KLUBEK 
 

Region 

 

Klubko Předsedkyně 

01 Praha Mgr. Jana Hradilíková MěK Praha 

02 Střední Čechy Michaela Baštecká Knihovna E. Petišky Brandýs n. L.  

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. Máchy v Litoměřicích                       

07 Liberecko Eva Kordová MěK A. Marka Turnov 

08 Východní Čechy Mgr. Marta Staníková MěK Slavoj ve Dvoře Králové n. L. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED PROJEKTŮ 

 

Hlavní klubové projekty 
 

Projekt  Garant 

Noc s Andersenem Hana Hanáčková 

Miroslava Čápová 

Knihovna B.B.Buchlovana 

Uherské Hradiště 

Kde končí svět? Mgr. Helena Šlesingerová 

Jana Hladíková 

Eva Kordová 

Knihovna města Plzně 

MěK Jindřichův Hradec 

MěK A. Marka Turnov 

Kamarádka knihovna Mgr. Zlata Houšková SKIP ČR 

OKNA (O KNihovnických Aktivitách) Iveta Novotná MěK Chrudim 

Setkání s loutkou Iveta Novotná MěK Chrudim 

 
Projekty ve spolupráci  
 

Projekt  Garant 

Anketa SUK Národní pedagogické muzeum a knihovna  

J. A. Komenského 

Knihovnická dílna Jičína – města pohádky Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka SKIP ČR  

Den pro dětskou knihu SKIP ČR - Sekce veřejných knihoven  

Databanka Knihovna J. Mahena v Brně  

Škola naruby – Čtenářské deníčky pro děti a rodiče SKIP ČR – SKIP 10 

Čtenářské pasy – Cesty za knihou SKIP ČR – SKIP 10 



 5 

II. CELOSTÁTNÍ AKTIVITY A PROJEKTY NA PODPORU DĚTSKÉHO 

ČTENÁŘSTVÍ 
 

 

UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA  

     VI. 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 2013/2014 to byla knížka Od A do Z. Abeceda Magdaleny Wagnerové 

s ilustracemi Pavla Sivka. Stejně jako v předchozích letech knihu z části sponzorsky vydal 

MUDr. Stanislav Juhaňák v nakladatelství Triton. Velkou měrou přispěly starší děti účastí 

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 376 knihoven z celé republiky. Knížka 

pro prvňáčka dosáhla rekordního nákladu 25 000 výtisků.       

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

v měsících květnu a červnu. Slavnostní křest knížky za účasti autorky a ilustrátora se 

uskutečnil 3. 6. 2014 v Zrcadlové kapli Klementina jako součást slavnostního vyvrcholení 

projektu Kde končí svět. Kmotrou knížky se stala Kamila Němečková, žákyně 1. třídy ZŠ 

Václava Havla v Poděbradech. - 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. Garantem byl Roman Giebisch (SKIP, 

Národní knihovna ČR). Autorkou projektu je Ivana Hutařová. 

 

ANKETA SUK 2013  

     Ve čtvrtek 10. dubna 2014 v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově za 
přítomnosti dětí, spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů slavnostně vyvrcholil 
už XXI. ročník celostátní 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 
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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 v návaznosti na zaměření aktuálního ročníku projektu Kde 
končí svět: „Které číslo je v pohádkách nejdůležitější a proč?“ Počet zapojených dětských 

čtenářů letos bohužel klesl pod hranici 3.000, knihovnice a knihovníci poslali cca 250 
hlasů. Na vyhodnocení do Památníku přijeli dětští čtenáři ze všech koutů republiky. Padesát 
vylosovaných dětí tradičně obdrželo od pořadatelů knížku, 5 dětí dostalo za odměnu knížky tři. 
- Anketu organizovalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha ve 
spolupráci s KDK SKIP ČR.  Garantem byla Mgr. Alice Košková (Pedagogická knihovna 
J.  A. Komenského). Autorkou projektu je Ivana Hutařová. 
 

     VÝSLEDKY ANKETY: 

 

Cena dětí: 
1. místo: Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 7: Páté kolo u vozu (CooBoo) 
2. místo: Pavel Šrut: Lichožrouti navždy / ilustrovala Galina Miklínová (Paseka) 
3. místo: Jiří Žáček:  Krysáci jsou zase spolu / ilustroval Ivan Mraček (Česká televize) 

Cena knihovníků: 
1. místo: Eva Papoušková: Kosprd a Telecí / ilustrovala Galina Miklínová (Albatros) 
2. místo: Klára Smolíková: Řemesla / ilustroval Honza Smolík (Albatros) 
3. místo: Renáta Fučíková: Ludmila, Václav a Boleslav (Práh) 

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství (bez rozlišení pořadí): 

 Václav Cílek: Krajiny domova / ilustrovala Renáta Fučíková (Albatros) 

 Petra Dvořáková: Julie mezi slovy / ilustrovala Katarína Gasko (Host) 

 Daniela Krolupperová: O´Bluda / ilustrovala Barbora Kyšková (Mladá Fronta) 

 Anna Novotná: Kdo jinému jámu kopá / ilustroval Jiří Votruba (Práh) 

 Václav Vokolek: Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin / ilustrovala Tereza 
Tydlitátová (Neo Media Publishing) 

Cena Noci s Andersenem (od dětí, které nocovaly): 

 Petr Morkes: Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce (Morkes) 
 

     20 nejčtenějších knih: 
1. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 7 : Páté kolo u vozu (CooBoo) 
2. Pavel Šrut: Lichožrouti navždy / ilustrovala Galina Miklínová (Paseka) 
3. Jiří Žáček: Krysáci jsou zase spolu / ilustroval Ivan Mraček (Česká televize) 
4. Jan Lebeda: S Medovníčkem do pohádky / ilustrovala Zdenka Študlarová (Brána) 
5. Eva Papoušková: Kosprd a Telecí / ilustrovala Galina Miklínová (Albatros) 
6. Zdeněk Miler: Krtkova dobrodružství (Albatros) 
7. Rachel Renée Russell: Deník Mimoňky (Mladá fronta) 
8. Šárka Váchová: Chaloupka na vršku – nové příběhy (Česká televize) 
9. Ivana Peroutková: Anička a Velikonoce / ilustrovala Eva Mastníková (Albatros) 
10. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 4 : Psí život (CooBoo) 
11. Petr Morkes: Komisař Vrťapka. Tajemství mahárádžova vejce (Morkes) 
12. Daniela Krolupperová: Bubáček a Myšošlap / ilustrovala Lucie Dvořáková (Albatros) 
13. R. J. Palaciová: (Ne)obyčejný kluk (Knižní klub) 
14. Rick Riordan: Bohové Olympu (Fragment) 
15. Jan Lebeda: Pohádkové včely / ilustroval Oldřich Tripes (Brána) 
16. Martin Sodomka: Jak si postavit letadlo (MS studio) 
17. Gitty Daneshvari: Monster High: Ghúlmošky (CooBoo) 
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18. Daniela Krolupperová: Policejní křeček / ilustrovala Eva Sýkorová- Pekárková 
(Albatros) 

19. Lenka Rožnovská: Bílý tygr / ilustrovala Iveta Autratová (Grada) 
20. Miroslav Stingl: Ukradený totem / ilustroval Josef Kremláček (Jota) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto - zdroj: http://npmk.cz/node/469) 

 

 

(Foto - zdroj: http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/suk/Podpisovy-arch-SUK-2013.pdf) 
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NOC S ANDERSENEM  

     Webový registrační formulář spočítal, že XIV. ročníku Noci s Andersenem se v pátek 

4. dubna 2014 zúčastnilo 81 559 dětí a dospělých z 16 zemí 

světa, kteří „spali“ na celkem 1 397 místech naší planety.      
Kromě České republiky též na Slovensku, v Polsku, v Bulharsku, 

Slovinsku, Chorvatsku, Německu, Švýcarsku, Dánsku, Španělsku, 

Řecku, ale i ve Francii a Velké Británii, ba dokonce i v Austrálii, 

USA či africké Keni. Někteří spáči (jako např. skupina 

SKANSKA) se navíc zaregistrovat ani nestihli…  

     Další Noc s Andersenem spojila zdravé děti a děti s postižením, 

děti s vyznáním i bez vyznání, děti z knihoven, škol, dětských 

domovů, rodinných týmů, domácích škol, komunitních míst, skautských i pionýrských 

kluboven, rodinných center, azylových domů, děti bez rozdílu barvy pleti...  

     „Matky Andersenky“ pročetly a zpracovaly 4 078 e-mailových, chatových a facebookových 

zpráv, opíraly se nejen o konferenci Andersen, ale i SMS a telefonáty. Skutečnou atmosféru 

noci a ani úplný výčet všech krásných nápadů a aktivit do této výroční zprávy vtěsnat 

nedokážeme. Tak aspoň něco:   

     O Noci s Andersenem psaly a vysílaly Česká televize, Český rozhlas, Rádio Junior 

a řada regionálních médií.  

     Hosté z Dánského velvyslanectví tentokrát zavítali do Národní knihovny ČR v Praze, 

do Knihovny města Plzně a do Anglické, německé a rakouské knihovny SVK Plzeňského kraje. 

Poprvé letos akci podpořil Úřad vlády – Eurocentra. Jeho zástupci se vydali na 11 míst, 

kde připravili dětem soutěžní hry a kvízy, např. Riskuj v Hradci Králové nebo A-Z kvíz 

v Uherském Hradišti.  

     Řadu knihoven opět osobně navštívil pan Andersen ve fraku a cylindru, povídal dětem o svém 

životě, četl jim z knížek, anebo se stal hrdinou her, kvízů a soutěží. 

     V Mýtě prý pekli dánský koláč, v Rokycanech dělali nachos s mletým masem, v Lokti 

mlsali dort a „šampáňo“, na tisíc dětí si pochutnalo na dobrotách od McDonald's. Některé 

knihovny sázely pohádkovníky. V obci Hříšice pak děti stromek ozdobily výkresy 

s pohádkovými motivy, v Českém Těšíně mu zase pod noční oblohou vypravovaly pohádky. 

     Nechyběly noční procházky (na věž i na hřbitov), pohádkové a lampionové průvody. 

Nescházely nám ani známé tváře ze světa literatury, divadla nebo filmu. Například Martina 

Drijverová tak byla hostem v Trmicích, Markéta Vydrová hostem ZŠ Březnovice u Ivančic, 

Jiří Grygar vítanou návštěvou v Litomyšli, v Měčíně zase asistovala při nočním dobrodružství 

Petra Braunová… 

     Některé skupiny vyráběly vlastní knihu, jiné psaly pohádky, básně, skládaly písně či 

tvořily komiksy („Proč máme číst textu moc/ dnes je komiksová noc…“). Na jednom místě 

uspořádali koncert, jinde se nechali přilákat varhanní hudbou do kostela. Knihovny navzájem 

uzavíraly přátelství, některé děti (třeba z Prahy a z Dobříše) zažily v noci „velkou výměnu“… 

     Nocležníci si v aktivitách připomněli letošní výročí Eduarda Petišky, Ondřeje Sekory 

a nejčastěji Komisaře Vrťapky (na 958 místech!). „Pozor, pozor, je tu změna!/ Máme nového 

Andersena!/ Psí detektiv, nová tvář,/ náš Vrťapka – komisař!“ (Josefův Důl). Pátralo se po 

ztracených knihách, po lupičích a indiciích, odlévaly se stopy a braly otisky prstů – mnohde 

za asistence skutečné policie. 

     Společná noční četba opět spojila knihovny a školy do virtuální sítě, kde se děti mohly 

seznámit s právě vycházející knihou autora VHRSTI s názvem O Vendulce a drakovi. Úryvek 

z knihy se četl celkem v 658 místech. 

     Také letos se dokázalo, že malí spáči mají dobré srdce a nemyslí jen na sebe. V nočních 

sbírkách to potvrdili např. v ZŠ Palkovice (už pátým rokem vybírají na konto frýdecko-

místecké charity na provoz dětského klubu Nezbeda), dalšími adresáty byly Nadační fond 
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Krtek a dětský hospic v Malejovicích -  Nadační fond Klíček. Za sbírku děkujeme ZŠ Kuřim 

Jungmannova ullice, ZŠ Arménská v Brně, ZŠ Palkovice, ZŠ německo-českého 

porozumění v  Praze 8, knihovnám ve Rtyni v Podkrkonoší a Frýdku-Místku. 

     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 

2014 1.397 61.256 20.303 81.559 
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KDE KONČÍ SVĚT  

     IX. ročník projektu Kde končí svět? pro léta 2013/2014 měl podtitul „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 2013 spočívalo v práci 

knihoven na místní úrovni, v roce 2014 se uskutečnila krajská kola formou přehlídek prací 

z jednotlivých knihoven. Celkem se do ročníku zapojilo 53 veřejných knihoven se 

178 projekty ve všech kategoriích, nejvíce zastoupeny byly jako vždy literární a výtvarné soutěže. 

(V minulém ročníku bylo zapojeno 68 knihoven, v předminulém 71 knihoven/145 projektů, 

předtím 59 knihoven/140 projektů…) 

     Do kategorie Oblast dětského čtenářství bylo přihlášeno všech 53 knihoven s 36 projekty.  

Zajímavé kolektivní dílo představili mladí autoři ve věku 8 – 15 let z Turnova. Jejich práce 

„Ty jsi ale číslo“ byla vydána jako kniha a následně převedena do zvukové podoby pro 

nevidomé a zrakově postižené. 

     Oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní zaznamenala 53 přihlášených knihoven se 71 projekty. 

Zpravidla se jednalo o stejnojmenné literární soutěže pro děti do 15 let („Nejmoudřejší je 

číslo“, „Hrajeme si s čísly“ apod.). 

     Oblíbenost výtvarných soutěží potvrdilo 53 knihoven s 59 projekty. Výše zmíněná kniha 

„Ty jsi ale číslo“ měla bohaté ilustrace, jako celek pak byla ohodnocena akademickou 

malířkou a ilustrátorkou Evou Mastníkovou, která se ujala role porotce (Turnov). Dále zaujaly 

soutěže „Co se skrývá za čísly“ (Lysice), „Jeden za všechny, všichni za jednoho“, v níž bylo 

úkolem jakoukoliv výtvarnou technikou vyjádřit slovo přátelství (Litoměřice), anebo projekt 

„Za dvanáct let aneb I hrdinové stárnou“, který od dětí požadoval, aby si výtvarně představily 

svého oblíbeného literárního či filmového hrdinu po letech (Brno). 

     Literárně dramatická oblast byla zastoupena 12 knihovnami s 12 projekty. Zahrnovala 

např. „Souboj mušketýrů“ s výrobou plochých loutek pro stínové divadlo (Litoměřice), 

dramatizaci pohádek Františka Hrubína „2 x 7“ (Kamenice nad Lipou) nebo dramatizaci 

místní pověsti „O loupežnících a Kristýnce“ (Turnov). 

     IX. ročník projektu slavnostně vyvrcholil v úterý 3. 6. 2014 v Zrcadlové kapli 

Klementina za účasti 72 dětí, 36 dospělých a hostů. Přítomna byla také např. PhDr. Jana 

Semelková. Program (hudební úvod, úvodní slova, pasování dětských i dospělých rytířů 

vč. slibu, předávání Librosaurů, slova dospělých rytířů, umělecké vystoupení a závěrečné 

slovo) byl doplněn o křest „Knížky pro prvňáčka“ Od A do Zet za účasti autorů – spisovatelky 

M. Wagnerové a ilustrátora P. Sivka.  

 

Na rytíře řádu Krásného slova bylo pasováno 13 vybraných dětí z celé ČR a 3 dospělí:   

 Magdaléna Fiedlerová (Chrudim) 

 Veronika Hodková (Roudnice nad Labem) 

 Jaroslav a Vítězslav Klimentovi (Středočeši) 

 Martina Kněbortová (Turnov) 

 Mikuláš Mazanec (Plzeň) 

 Eva Menclová (Rájec-Jestřebí) 
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 Zuzana Němcová (Kamenice nad Lipou) 

 Barbora Prášilová (Poděbrady) 

 Iva Prášilová (Hradec Králové) 

 Daniel Strnad (Valašské Klobouky) 

 Matěj Šneberk (Karlovarsko) 

 Nikola Urbánková (Hradec Králové)  

Dospělí: 

 Renáta Fučíková (autorka knih) 

 Vojtěch Kotek (interpret) 

 Dana Kochová (knihovnice Městské knihovny Havířov). 
 
     Organizace setkání v Zrcadlové kapli byla provázena drobnými problémy, které se týkaly 

zejména vzájemné komunikace v rámci mozkového trustu a nízké účasti delegací 

ze vzdálenějších regionů. Díky pomoci Jany Hradilíkové z Městské knihovny v Praze se však 

nakonec podařilo sál zcela zaplnit. Kromě Prahy zde byla nejpočetnější delegace z Liberecka 

- 12 dětí, 2 dospělí jako doprovod a 4 členové královské družiny. Žádného zástupce nakonec 

neměla v Zrcadlové kapli Severní Morava. - Organizátorem je KDK SKIP ČR za finanční 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Pasování Renáty Fučíkové                              



 13 

(Foto – zdroj: http://knihovnicek.cz/2014/06/slavnostni-ukonceni-projektu-kde-konci-svet/.) 

http://knihovnicek.cz/2014/06/slavnostni-ukonceni-projektu-kde-konci-svet/
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OKNA (O KNihovnických Aktivitách)  

     III. řádný ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních 
knihovnických besed a pořadů s názvem OKNA (O KNihovnických Aktivitách) proběhl 
ve dnech 15. – 16. dubna 2014 v Knihovně města Hradce Králové. 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 I. stupeň ZŠ (1. - 5. tř.), na téma poezie pro děti, s mottem „Povíme si spolu hezky/ 
láryfáry, třesky plesky“ (Jiří Žáček). Přihlášeno bylo 7 pořadů, v řadách diváků zasedlo 
na 80 knihovnic či knihovníků, což představuje rekord v dosavadní historii přehlídky. 
Do poslední chvíle se počítalo s účastí patrona letošní akce Jiřího Žáčka, ten však 
ze zdravotních důvodů nakonec bohužel nedorazil. 
     Vlastní organizace se kromě Ivety Novotné zhostila Knihovna města Hradce Králové, 
zejména kolegyně z dětského oddělení pod vedením Bc. Markéty Poživilové. Přehlídka byla 
situována do víceúčelového sálu Centra celoživotního vzdělávání knihovny (Wonkova 1262/1a). 
     Programem provázela Zlata Houšková. V porotě zasedly Mgr. Iva Valentová (učitelka 
ZŠ Školní náměstí Chrudim, porotce ankety SUK), Mgr. Eva Sedláčková (vedoucí sekce 
literatury pro děti nakladatelství Host, bývalá předsedkyně KDK SKIP), Bc. Lenka Ťoupalová 
(vítězka přehlídky OKNA 2013, Knihovna města Plzně - Obvodní knihovna Doubravka), 
Mgr. Viera Némethová (Miestna knižnica Petržalka, vítězka slovenské přehlídky 2013) 
a Mgr. Helena Šlesingerová (předsedkyně KDK SKIP ČR, ředitelka Knihovny města Plzně). 
     Porota ocenila odvahu soutěžících a pečlivou přípravu. Téma poezie bylo pro zpracování 
hodně obtížné. Na rozdíl od jiných žánrů může být připravenost dětí velmi různá a ne vždy 
měly knihovnice u cvičné třídy co rozvíjet. Všechny dokázaly navázat dobrý kontakt s dětmi, 
obohatily diváky o nové nápady a řadu aktivit. Ve svých vzorových besedách se však více 
zabývaly formální stránkou básně, zejména rýmem, často chyběla práce s básnickým 
obrazem. V poctivém úsilí přesvědčit děti, že poezie není nuda, někdy sáhly až k provokaci, 
jež s básní souvisela jen okrajově. Téměř se z přehlídky úplně vytratila báseň ve smyslu 
intimního sdělení, to ale v otevřeném prostoru plném dospělých diváků snad ani nebylo 
uskutečnitelné. 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: Poezie v povětří inspirovaná knihou Radka Malého 
Listonoš vítr (Jana Vyskočilová, Městská knihovna Sedlčany) 

 Cena za vytvoření originální literární postavy a rozmanitost aktivit: Sherly 
Holmesová aneb Případ ztracené básničky (Kateřina Šildrová, Městská knihovna Těšín)  

 Cena za efektní využití multimediálních prostředků: Poezie. Ohrožený druh? 
(Mgr. Marika Zadembská, Městská knihovna Třinec) 

 Cena za zprostředkování emocionálního prožitku poezie a práci se zvukomalbou: 
Krutá panna Krahulena (PhDr. Hana Holubkovová, Městská knihovna v Praze) 

 Cena za netradiční využití poezie k procvičování paměti: Mozkohrátky s poezií 
(Linda Novotná, Městská knihovna Semily) 

 Cena za vynikající schopnost improvizace s využitím dlouholetých knihovnických 
zkušeností: Nebe, peklo ráj, s básničkou si hraj aneb Hra na básníky (Eva Kordová, 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov) 

 Cena za perfektní kontakt s dětmi, 100% zapojení všech dětí a skutečné propojení 
tématu poezie s knihou a knihovnou: Poezii, tu mám rád (Marcela Kořínková, 
Knihovna Kroměřížska) 

 
     Součástí přehlídky byly též doprovodné akce. Kromě společenského večera v prostorách 
knihovny proběhly tři odborné semináře – Poezie + kritické myšlení a informační vzdělávání 
= jde to dohromady pod vedením Mgr. Veroniky Peslerové (Krajská knihovna Vysočiny), 
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Databanka praxí pod vedením Mgr. Heleny Hubatkové Selucké a Bc. Lucie Dymáčkové 
(Knihovna Jiřího Mahena v Brně) a Hercem na vlastní kůži pod vedením herců Divadla 
DRAK – Labyrint (Hradec Králové). - Přehlídku organizoval KDK SKIP ČR ve spolupráci 
s regionální organizací SKIP Východní Čechy a Knihovnou města Hradce Králové. Akci 
finančně podpořily SKIP ČR a Ministerstvo kultury ČR. Garantem ročníku byla Iveta 
Novotná (Městská knihovna Chrudim).  
     Úplné texty soutěžních besed jsou k dispozici na http://www.kdk.munovapaka.cz a v Databance 
www.knihovnici.kjm.cz. Více o přehlídce na: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull14_205.htm 
a http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20140216.pdf.  
 

 

(Foto – zdroj: http://90.182.52.70/archiv/14/okna/okna.jpg)  

(Foto – zdroj: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull14_205.htm) 

 

http://www.kdk.munovapaka.cz/
http://www.knihovnici.kjm.cz/
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull14_205.htm
http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20140216.pdf
http://90.182.52.70/archiv/14/okna/okna.jpg
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull14_205.htm
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SETKÁNÍ S LOUTKOU 

     Ve dnech 28. – 30. 6. 2014 se v Městské knihovně v Chrudimi v rámci Festivalu 
amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim uskutečnil už 
IX. ročník tvůrčí dílny pro knihovníky Setkání s loutkou. 
Lektorkou letošní dílny s názvem Scénické čtení s Jitkou 
Smutnou byla známá herečka Městských divadel pražských. 
Seminář byl hodnocen jako velice povedený, v jeho závěru vznikl 
divadelní útvar. Zúčastnilo se 18 knihovníků. Součástí bylo 
večerní posezení s písničkami Jitky Smutné, návštěva Muzea 
loutkářských kultur Chrudim a návštěva představení Obludárium 
Divadla bratří Formanů. Foto na http://www.knihovna-
cr.cz/fotogalerie/setkani-s-loutkou-0. - 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). 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

(Foto – zdroj: http://www.knihovna-cr.cz/fotogalerie/setkani-s-loutkou-0) 

http://www.knihovna-cr.cz/fotogalerie/setkani-s-loutkou-0
http://www.knihovna-cr.cz/fotogalerie/setkani-s-loutkou-0
http://www.knihovna-cr.cz/fotogalerie/setkani-s-loutkou-0
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KNIHOVNICKÁ DÍLNA V RÁMCI JIČÍNA – MĚSTA POHÁDKY 

     V rámci 24. ročníku festivalu Jičín – město pohádky se ve dnech 9. – 11. září 2014 

v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně uskutečnila už 18. knihovnická dílna, tentokrát 

na téma S Pelíškem za pověstmi aneb Nebojme se promluvit 2. Dílna byla určena knihovníkům 

z celé republiky a jejím cílem bylo přispět ke vzdělávání pracovníků dětských oddělení.  

     Program zahájil PhDr. Petr Janeček, Ph.D. z UK Praha přednáškou Tradiční a moderní 

pověsti a jejich edukativní potenciál. Po obědě následovalo putování Za Pelíškem na Prachov 

a po návratu zpět do knihovny vystoupila MgA.Václava Křesadlová, Ph.D. se svou matkou 

knihovnicí z KVK Liberec Hanou Langrovou se zážitkovým seminářem na téma Mytologie – 

báje a pověsti. První programový den uzavřela prezentace Moravskoslezské pověsti ostravských 

kolegyň Dany Mazurkové a Marty Ulmannové, kterou využívají při besedách pro základní 

školy. Tečku za večerem učinil Radomír Sál vyprávěním své vlastní verze pověsti o Pelíškovi. 

Ve středu dopoledne se pokračovalo seminářem Alfréda Strejčka Nebojte se promluvit, 

odpoledne pak účastníci vyslechli přednášku doc. PaedDr. Jaroslava Tomana, CSc. z Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích na téma Podíl knihovnických aktivit na rozvoji dětského 

čtenářství. Humor v dětské literatuře. Večer vystoupil Alfréd Strejček se svými hosty Jitkou 

Morávkovou, Radkou Tesárkovou a za hudebního doprovodu Jiřího Šámala s literárním 

pořadem Žebřík do nebe, který byl věnován tvorbě Jana Skácela. 

     Třetí den ve volném čase knihovníci rovněž navštívili řadu inspirativních festivalových 

pořadů a hlavně kolokvium Kudy z pelíšku ven? v jičínském zámku - o porozumění dynamice 

rodiny s představiteli rodinné terapie a psychosomatické medicíny MUDr. Vladislavem 

Chválou a PhDr. Ludmilou Trapkovou-Chválovou. Dílny se zúčastnilo celkem 39 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  

     V. ročník soutěže o nejlepší veřejnou knihovnu pro děti s názvem Kamarádka 
knihovna byl vyhlášen 19. 6. 2014. Do soutěže se zatím přihlásilo 
80 knihoven, což je méně než v předešlých letech. V podzimních 
měsících bylo dětem namísto vysvědčení distribuováno 20.000 kusů 
komiksových formulářů (autorem výtvarník Milan Lesniak 
z Ostravy). Odměnou za vyplnění byl tentokrát rozvrh hodin. 
Vyplněné komiksy byly v prosinci soustředěny zpět do Národní 
knihovny ČR, kde budou spolu s dotazníky v prvních měsících roku 
2015 vyhodnoceny. Slavnostní vyhlášení vítěze je plánováno na 2. 6. 2015. - 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  
     VIII. ročník Dne pro dětskou knihu v letošním roce připadl na 29. listopadu 2014 (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 133 knihoven, nejvíce v Středočeském 
kraji (16), v Jihočeském kraji (15), Moravskoslezském kraji (13) 
a Královéhradeckém kraji (13). - 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. 

http://www.kamaradkaknihovna.cz/
http://www.dendetskeknihy.cz/
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     Knihovnice sdružené v Klubu dětských knihoven SKIP ČR v roce 2014 rovněž pracovaly 

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

PASY – CESTY ZA KNIHOU.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.mistnikultura.cz/files/snimani-1_359.jpg
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III. PŘEHLED ČINNOSTI REGIONÁLNÍCH KLUBEK  
 

     Zprávy jednotlivých regionálních klubek byly zpracovány k termínu valné hromady KDK 

(20. 10. 2014) 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 

     Činnost pražského klubka byla i letos omezena na Městskou knihovnu v Praze, i když se 

např. Noci s Andersenem pravidelně účastní i místní knihovny zřizované úřady jednotlivých 

městských částí. Propojit spolupráci se stále nedaří, metodička pro regionální funkce pracuje 

nyní na půl úvazku a v souvislosti s připravovanými změnami v rámci projektu Metropolitní 

knihovna nelze v nejbližší době očekávat posun v rozšíření členské základny.  

     Účast v celostátních aktivitách se přizpůsobuje specifickým podmínkám MKP, proto se 

klubko nezapojuje do soutěží jako Kamarádka knihovna, Kde končí svět apod. 

     S Andersenem nocovalo 64 dětí ve čtyřech pobočkách. V Ústřední knihovně 

na Mariánském nám. proběhlo velké zábavné Odpoledne s Vrťapkou a pan Morkes zůstal 

s dětmi i ve večerních hodinách. V anketě Sukovy knihovny odevzdalo hlasy 83 čtenářů. 

Na čtenáře bylo letos pasováno více než 600 dětí, z toho 244 v projektu SKIP – Už jsem 

čtenář – Knížka pro prvňáčka. Projektu OKNA se za MKP zúčastnila jako soutěžící 

knihovnice pojízdné knihovny a několik dalších knihovníků ze sítě v publiku. Knihovnická 

dílna v Jičíně – účast čtyř knihovníků. Na další aktivity regionálních klubek (semináře, 

školení a setkání) vyjíždějí pravidelně kolegové pracující s dětmi a mládeží a vyměňují si své 

zkušenosti.   

     V říjnu se podílíme na vzdělávacím semináři spojeným s Valnou hromadou KDK. Dílčí 

programy klubko připravuje rovněž ke Dni pro dětskou knihu. - Jana Hradilíková 

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO STŘEDNÍ ČECHY 

     Klub dětských knihoven Střední Čechy uspořádal v roce 2014 již tradiční počet klubových 

pracovních setkání, a to dvě. Součástí setkání jsou odborné semináře či besedy a nesmí chybět 

ani vzájemná výměna zkušeností jednotlivých knihovnic s prací s dětským čtenářem. 

V letošním roce KDK SKIP 02- Střední Čechy uskutečnil jarní setkání knihovnic z dětských 

oddělení v Městské knihovně Kladno a koncem října bude následovat setkání v Městské 

knihovně v Kolíně.  

     Jarní setkání bývá většinou dvoudenní. Letos klubko neudělalo výjimku a strávilo dva 

krásné dny v Kladně a okolí. Součástí programu byla i páteční prohlídka kladenského zámku, 

zámecké zahrady včetně kaple sv. Vavřince. Fundovaný výklad nám přiblížil historii zámku, 

přilehlého parku i celého Kladna. Toto první setkání se uskutečnilo ve dnech 21. - 22. května 

2014 v nově zrekonstruovaných a otevřených prostorách Městské knihovny v  Kladně. 

Po pečlivé prohlídce všech prostor, do kterých bylo investováno velké množství finančních 

prostředků a úsilí všech zaměstnanců knihovny, a po důležitých informacích byla společně 

upřesněna a zajištěna účast knihoven na klubových akcích. Jednalo se o akce v rámci 

celorepublikových aktivit KDK SKIP – o zapojení jednotlivých středočeských knihoven 

do projektů Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Knížka pro prvňáčka, Den pro dětskou 

knihu, Kde končí svět nebo soutěžní přehlídku OKNA.   

     9. ročníku celostátního projektu Kde končí svět se zúčastnilo celkem 5 knihoven z našeho 

středočeského klubka. Zrcadlová kaple Klementina v Praze se stala v úterý 3. 6. 2014 místem 

celostátního slavnostního setkání vítězů krajských kol projektu „Kde končí svět“. Městská 

http://www.kdk.munovapaka.cz/
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knihovna v Poděbradech s obětavou knihovnicí Jitkou Novákovou se pravidelně aktivně 

zapojuje a v letošním ročníku s mottem „Nejmoudřejší je číslo“ zaznamenala velký úspěch. 

Vítězem za Středočeský kraj se stala Barbora Prášilová. Za doprovodu knihovnice dětského 

oddělení a paní učitelky spolu s vítězkou do Prahy odjela i skupina dětí, která se celého 

projektu také zúčastnila. Delegace si v Praze užila slavnostní pasování na rytíře řádu 

Krásného slova a předávání Librosaurů. Nejmladší zástupce poděbradské delegace, Kamila 

Němečková, žákyně 1. třídy ZŠ Václava Havla, se stala kmotrou nové knihy pro prvňáčka 

„Abeceda“ spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka. 

     Následovala velmi užitečná, přínosná a kladně přijímaná diskuse s výměnou nápadů 

a zkušeností z práce s malými čtenáři. Zúčastněné knihovnice se podělily s kolegyněmi o své 

postřehy z knihovnických a informačních lekcí, z besed a interaktivních programů 

jednotlivých spisovatelů, ilustrátorů či básníků, kteří zavítali právě do jejich knihovny. 

Na programu bylo i jednání o plánu činnosti klubka do dalších let a příprava podzimního 

setkání v Městské knihovně v Kolíně. 

     Ve středu 29. října 2014 proběhne avizované klubové setkání v Městské knihovně 

v Kolíně. Již nyní se těšíme na besedu s výtvarnicí a pedagožkou Patricií Koubskou, která 

ilustrovala řadu dětských knih včetně knihy „Maminko, přečtu ti pohádku“ spisovatelky 

Vlaďky Kopczykové, která se snaží rozvíjet čtenářské dovednosti malého školáka. 

     Budeme jednat také o místech, kde by se mohla uskutečnit setkání v roce 2015. Zatím 

uvažujeme o knihovně ve Staré Boleslavi (je pobočkou knihovny Eduarda Petišky v Brandýse 

nad Labem – Staré Boleslavi). Při podzimním setkání bychom rádi navštívili Městskou 

knihovnu v Poděbradech, která v těchto dnech začala s generální rekonstrukcí svých prostor 

a měla by se ukázat „v novém hávu“ již v polovině roku 2015. Tamní dětské oddělení má 

vyprojektované samostatné prostory v podkroví objektu a držíme palce, ať poděbradská 

knihovna získá krásné a reprezentativní prostory pro svoji práci.  

     Na závěr ještě několik čísel (i když v letošním roce půjde pouze o odhad, jelikož podzimní 

setkání nás teprve čeká). V roce 2014 se pracovních seminářů a klubových setkání KDK 

SKIP zúčastňují knihovnice z více než 13 knihoven ve středočeském regionu, které jsou 

institucionálními členy SKIP. Průměrná účast na těchto aktivitách pořádaných KDK SKIP 02- 

Střední Čechy je kolem 60 %. 

     Pro rok 2015 platí předsevzetí vyvinout úsilí, které by končilo získáním nových členů 

KDK SKIP. Rádi bychom rozšířili řady těch, kterým leží na srdci podpora dětského čtenářství 

v České republice. Pokusíme se učinit kroky, abychom přesvědčili ke spolupráci knihovnice 

z dětského oddělení knihovny v Mělníce a Milovicích, kde v červnu letošního roku došlo 

k personální změně na postu ředitelky. Potencionálním novým členům nabídneme možnost 

účasti na našich pracovních setkáních či seminářích a je už na nich, zda usoudí, že námi 

nabízená spolupráce je pro ně přínosem. U „nových“ členů preferujeme takzvaný status 

pozorovatele. Knihovna, která má zájem, se po absolvování programu může rozhodnout, 

zda bude pravidelně využívat všech výhod KDK SKIP a stane se jeho právoplatným členem.  

     Stále se potýkáme s problémem malé či nulové účasti knihovnic z malých (obecních) 

knihoven. Víme, že knihovnice by o nabízené vzdělávací akce všeho druhu měly zájem, 

ale velkou překážkou je nedostatečné personální obsazení malých knihoven a v neposlední 

řadě i finanční situace – chybí peníze na proplácení cestovních výdajů.   

     V současné době nastavený systém jednoho dvoudenního pracovního semináře většinou 

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

osvědčený a prozatím zcela dostatečný pro vzájemné předávání našich získaných odborných 

poznatků a zkušeností. Samozřejmostí je, že prostřednictvím e-mailů či telefonů jsme spolu 

v pracovním i osobním kontaktu po celý rok. - Michaela Baštecká 
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REGIONÁLNÍ KLUBKO PŘÍBRAMSKA 

     Nejmenší a nejmladší klubko Příbramska vzniklo v roce 2008, sdružuje 11 knihoven a asi 

20 zájemců o setkávání a spolupráci. Dvě další knihovny - Mníšek pod Brdy a Dobřichovice -

v současné době zapojení do našeho klubka zvažují.  

     V roce 2014 jsme se sešli 3 x a opět to byla setkání s určitou náplní a programem. Žádali 

jsme a dostali 3 granty od MK ČR a středočeského SKIPu. 

     První setkání se uskutečnilo v únoru 2014 v Centru celoživotního vzdělávání s knihovnou 

manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem. Téma vzdělávání bylo Databanka nápadů 

a její využití. Lektorka Lída Prokopová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně nám představila 

možnosti užívání databanky a vkládání do ní, předvedla i ukázkovou lekci pro II. stupeň ZŠ. 

     Zde jsme také vyhodnotili a vyhlásili vítěze soutěže projektu Kde končí svět. V literární 

části za Příbramské klubko zvítězila Kristýna Strachová z knihovny U knihožroutů, ve výtvarné 

části zvítězili bratři Jaroslav a Vítězslav Klimentovi z knihovny Březové Hory – obě knihovny 

jsou pobočkami Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Jaroslav a Vítězslav Klimentovi byli zvoleni 

celkovými vítězi a byli pasováni na rytíře řádu Krásného slova 3. června 2014 v pražském 

Klementinu. Setkání se zúčastnilo 15 knihovnic a 1 knihovník z 11 knihoven. 

     Podruhé v roce 214 jsme se sešli v dubnu v Městské knihovně Dobříš. Dvoudenní setkání 

bylo spojeno se seminářem Jak připravit knihovnickou dílnu, kde se účastníci mohli 

prakticky seznámit s  méně známými výtvarnými technikami (jako je např. sítotisk) a osvojit 

si jednoduché a efektní metody, využitelné při práci s dětmi v knihovnách. Lektorem této 

dílny byl akademický malíř Miro Pogran a seminář byl hodnocen jako velice přínosný. 

Zúčastnilo se 9 knihovnic a 1 knihovník z 6 knihoven. 

     25. září 2014 se uskutečnilo třetí setkání příbramského klubka, a to opět v Městské 

knihovně Dobříš. Součástí byl seminář Čeština: od pravopisu ke stylistice pod vedením 

Mgr. Jana Táborského. Pětihodinový seminář byl veden formou dílny, účastníci měli možnost 

se seznámit s obtížnými jevy, nejčastějšími chybami a novinkami v české gramatice i stylistice. 

I tento seminář byl hodnocen jako velice zajímavý, přínosný, kladně byl hodnocen jak obsah 

dílny, tak lektor. Semináře se zúčastnilo 15 knihovnic a 1 knihovník z 10 knihoven. 

     V roce 2015 klubko Příbramska plánuje 3 akce. V únoru jsme pozváni do Městské 

knihovny Sedlčany, kde nám kolegyně Alena Budková předvede svoji lekci informatiky a kde 

se zamyslíme nad výhodami a úskalími využití dataprojektoru při besedách. Tento požadavek 

vznesly příbramské kolegyně.  

     7. a 8. srpna klubko uspořádá dvoudenní konferenci k výročí úmrtí Josefa Čapka. Konference 

bude probíhat částečně v dobříšské knihovně a částečně v Památníku Karla Čapka ve Strži.  

     Třetí schůzku klubka nemáme ještě pevně naplánovanou, ale jako jedna z možností se jeví 

pozvat do našeho klubka opět pana Mgr. Táborského a navázat na seminář o češtině.  

     Ráda bych ještě uvedla, že ač je klubko Příbramska nejmenší, v celostátní soutěži Městská 

knihovna roku dvě knihovny z našeho regionu zvítězily ve svých kategoriích – v kategorii 

měst do 5 tisíc obyvatel to je Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů 

Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem a v kategorii měst do 10 tisíc zvítězila Městská 

knihovna Sedlčany. To považuji opravdu za výrazný úspěch. - Kateřina Pechová  

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO JIŽNÍ ČECHY 

     Poprvé se klubko sešlo 24. 4. v Městské knihovně Pacov, kde hlavním bodem programu 

byla regionální přehlídka projektu Kde končí svět. Vítězná knihovna (Kamenice nad Lipou) 

se zúčastnila slavnostního vyhlášení v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.  

     Letní setkání Klubka (20. – 21. 6.) jsme nasměrovali na Vysočinu, do krásné chalupy 

a zahrady v Chrástově, kde je doma bývalá kolegyně, nyní v důchodu. Tvořilo se z rozličných 

materiálů a přitom probíhala čilá diskuse. 



 22 

     Plánovaná přednáška Evy Katrušákové  (7. 10.) v Táboře musela být kvůli onemocnění 

přednášející zrušena, ale doufáme, že vyjde náhradní termín na jaře.  

     Podzimní klubko se sejde v Českých Budějovicích 13. 11. a každý účastník si připraví svůj 

program se všemi náležitostmi, který vloží do Databanky. 

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

setkání nabízených JVK České Budějovice, KKV Havlíčkův Brod, NK ČR Praha atd. 

(nejčerstvější je Živá databanka v Pardubicích a po VH Fantasy literatura). 

     Rovněž celostátních projektů se Jihočeši účastní – anketa SUK, BMČ, OKNA, 

Noc s Andersenem, TČ i TK, Čtení pomáhá, Knížka pro prvňáčka, Pasování na čtenáře, Den 

pro dětskou knihu atd. 

     Předsedkyně se pravidelně účastní MT KDK SKIP. - Václava Vyhnalová 

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO PLZEŇSKA 

     Členská základna. Během posledního roku se členská základna nezměnila – klubko má 

v současné době 23 členek z 15 knihoven, z toho 1 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 2014 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 2011, Den pro dětskou knihu, Týden knihoven, Škola naruby, Čtenářské pasy, 

pasování dětí na čtenáře, Kamarádka knihovna aj.).  

     Společné schůzky, semináře. Klubko Plzeňska uspořádalo 7. 2. 2014 v Polanově síni 

Knihovny města Plzně odborný seminář pod vedením PhDr. Vladislavy Neužilové „Rozvoj 

čtenářských dovedností – práce s knihou Petry Braunové Ema a kouzelná kniha“. Semináře se 

zúčastnilo 21 knihovnic a 1 knihovník z knihoven Plzeňského (19) i Karlovarského kraje (2). 

Foto na http://skip.rajce.idnes.cz/Seminar_rozvoj_ctenarskych_dovednosti_7._2._2014/.   

Účast regionu na celostátních akcích: 
     Čtenářská rodina roku. Organizátorem projektu Čtenářská rodina roku 2014 sice nebyl 

přímo Klub dětských knihoven, nýbrž velký SKIP, ale protože byl letošní ročník zaměřený 

na rodiny s dětmi, realizace členkám klubka přirozeně připadla. Krajské kolo proběhlo v úterý 

25. 3. v 15:00 hodin v SVK PK, nominovány byly celkem 4 rodiny ze 4 knihoven (Blovice, 

Janovice nad Úhlavou, Plzeň a Spálené Poříčí). Čtenářskou rodinou Plzeňského kraje roku 

2014 se stala rodina Šindlerových, která navštěvuje Knihovnu Bolevec a Obvodní knihovnu 

v Plzni na Lochotíně, s počtem 541 výpůjček, z toho 493 přečtených knih za loňský rok. 

Soutěžila jako dvougenerační, ve složení maminka Gabriela a děti Jakub (16), Kristýna (14) 

a Anežka (9). 

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

z regionu s výtvarnými a literárními projekty přihlásilo 5 knihoven (Horažďovice a Plzeň – 

OK Doubravka, ÚKDM, Lobzy, Bolevec), celkem se zúčastnilo 245 dětí.  Regionální kolo 

proběhlo v Polanově síni Knihovny města Plzně ve čtvrtek 22. května 2014 v 16:00 hodin. 

Slavnostního vyvrcholení projektu 3. 6. v Zrcadlové kapli Klementina v Praze se za region 

zúčastnila delegace 5 plzeňských dětí v doprovodu 2 knihovnic. Na rytíře řádu Krásného 

slova za Plzeňsko byl pasován Mikuláš Mazanec, žák 5. třídy, čtenář Knihovny Bolevec 

http://skip.rajce.idnes.cz/Seminar_rozvoj_ctenarskych_dovednosti_7._2._2014/
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KMP, který se zúčastnil v literární oblasti soutěže „Kde končí svět?“ s textem „Má každý 

problém jedno řešení?“.  

     OKNA (O KNihovnických Aktivitách). Na 3. řádném ročníku přehlídky s podtitulem 

„Povíme si spolu hezky/ láryfáry, třesky plesky“ (Jiří Žáček) 15. – 16. 4. 2014 v Hradci 

Králové Plzeňsko reprezentovala Lenka Ťoupalová z Knihovny města Plzně – OK Doubravka 

jako porotce.  

     Kamarádka knihovna. Do 5. ročníku se přihlásily knihovny Rokycany a Plzeň.  

- Helena Šlesingerová 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO SEVERNÍ ČECHY 

     Klubko se v letošním roce poprvé sešlo 18. dubna v Městské knihovně Děčín. Po výměně 

zkušeností a prohlídce nové knihovny knihovnice vymyslely a vytvořily harmonogram 

a pravidla společné soutěže Klubíčko čtení. Soutěž je zaměřená na práci s textem, kdy děti 

do deníčků odpovídají na otázky ke konkrétním ukázkám z knih, doplňují je o ilustrace 

a vlastní postřehy. Do soutěže se zapojilo 7 knihoven, z toho 5 se zúčastnilo finále, které 

proběhlo v Městské knihovně Most. 

     Kromě této společné akce se většina knihoven zapojila do celostátních akcí Už jsem čtenář 

– Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu a Kamarádka knihovna, 

rovněž podporují hlasování v anketě SUK. Několik členů se zúčastnilo Knihovnické dílny 

v Jičíně a jako diváci přehlídky OKNA. Knihovna Louny se zapojila do Čtenářské rodiny 

roku a postoupila do celostátního kola. Členky klubka se zúčastňují i různých vzdělávacích 

seminářů pořádaných Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, např. Čtení není 

jenom čtení, Poezie pro pět smyslů a další. Čtyři členky zároveň pracují i v Klubu tvořivých 

knihovníků, své dovednosti využívají i při práci s dětmi. Například v knihovně K. H. Máchy 

v Litoměřicích pracuje již třetím rokem kroužek Šperkovnice. 

     Druhé setkání klubko uspořádá v listopadu v nové knihovně v Lovosicích, kde dokončí 

plány na příští rok. 

     Na rok 2015 klubko plánuje dvě setkání, z toho jedno dvoudenní, spojené se vzdělávacími 

programy. A vyhlášení druhého ročníku společné soutěže Klubíčko čtení. Jedním z úkolů 

bude pokusit se rozšířit členskou základnu, hlavně o knihovny z chomutovského regionu. 

- Alena Koudelková 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO VÝCHODNÍ ČECHY 

Akce KDK SKIP 08 v roce 2014 

     Setkání KDK SKIP v KK v Pardubicích (25. 3. 2014): 
Po jednání o aktivitách klubka proběhl seminář muzikoterapie, 

kterým nás provedla Mgr. Markéta Havlová -  speciální pedagog 

z Dětského rehabilitačního centra „Lentilka“ Pardubice. 

     Arteterapie – víkendovka (25. – 27. 4. 2014): Víkendová akce KDK SKIP se seminářem 

Arteterapie, který vedla lektorka Izabela Machútová. Konalo se v Rokytnici v Orlických horách.   

     Kde končí svět 2013/14 Nejmoudřejší je číslo – vyhodnocení literárních a výtvarných 

prací krajského kola (KK Pardubice 13. 5. 2014): K vyhodnocení zaslalo literární práce 

6 knihoven (HK, PA, Holice, Chrudim, Moravská Třebová, Svitavy). Celkem bylo hodnoceno 

12 literárních prací (I. kategorie – 1 práce; II. kategorie – 4 práce, III. kategorie - 7 prací). 

Hodnotilo celkem 21 knihovnic. 13. 5. byly vystaveny v KK v Pardubicích také výtvarné 

práce projektu. O vítězi rozhodli děti a dospělí, kteří se zúčastnili slavnostního vyhodnocení. 

Výsledky výtvarné soutěže: Oceněny byly: MěK Litomyšl, MěK Svitavy a KK Pardubice. 

Program slavnostního vyhodnocení: Projížďka po Labi parníkem Arnošt, piknik v parku 

(pizza), beseda s ilustrátorkou Markétou Vydrovou. Rytíři krásného slova za KDK SKIP 08: 

Iva Prášilová: Číselná pohroma – Knihovna Města Hradce Králové (II. kategorie) 
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Magdaléna Fiedlerová: Podzemí – Městská knihovna Chrudim (III. kategorie) 

Nikola Urbánková: Hodiny - Knihovna Města Hradce Králové (III. kategorie) 

     Vítězové byli slavnostně pasováni na rytíře řádu Krásného slova 3. 6. 2014 v Zrcadlové 

kapli Klementina.  

 

Celostátní akce v našem regionu 

     18. Knihovnická dílna Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně (9. 9. – 11. 9. 2014): 
Téma: „S Pelíškem za pověstmi. Nebojme se promluvit 2“ (Pelíšek je bytost z Prachovských 

skal). Lektoři: P. Janeček, V. Křesadlová a H. Langrová, A. Strejček.  

     OKNA - O knihovnických aktivitách (15. – 16. 4. 2014): Třetí ročník přehlídky pořádal 

Klub dětských knihoven SKIP ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové a SKIP 

Východní Čechy s finanční podporou MK ČR. Hlavní cenu a Cenu diváků získala Městská 

knihovna Sedlčany, kterou reprezentovala Jana Vyskočilová s programem Poezie v povětří. 

     Setkání s loutkou (28. 6. – 30. 6. 2014): Na programu bylo Scénické čtení s Jitkou 

Smutnou – velice povedené, v závěru vznikl divadelní útvar.  

 

Další aktivity Klubka 

     Lovci perel: Podle poslední zprávy Alice Hrbkové je v současné době zaevidováno 

v účasti na 150 knihoven a 4 000 dětí. Knihovnice si vyměnily své zkušenosti a pocity ze hry. 

V příštích ročnících si perly obstarají jednotlivé knihovny samy, stejně je tomu tak i s oceněním 

pro nejlepší sběratele. Alici Hrbkové patří díky za odvedenou práci a skvělou organizaci. 

Seznamy doporučené dětské literatury: Najdete na webu Knihovny města HK. Je nutné 

se zaregistrovat. K seznamům četby pro jednotlivé ročníky jsme se zavázali přidat každý rok 

10 nových knih, aby z nich byla aktuální nabídka. Zpracované návrhy jednotlivé 

koordinátorky zkompletují a vyberou 10 nejzajímavějších příspěvků. Tyto příspěvky budou 

zařazeny do stávajících seznamů. Seznamy jsou doplněny o medailonky autorů knih. 

Vedoucí jednotlivých skupin jsou: 
1. ročník – Martina Wilhelmová, Městská knihovna Žamberk, martina.wilhelmova@seznam, 

2. – 3. ročník – Jindra Soudková z Městské knihovny ve Svitavách, so@booksy.cz, 

4. – 5. ročník – Ivana Votavova z Městské knihovny Nachod o.p.s., votavova@mknachod.cz, 

6. ročník –  Markéta Dubnová z Knihovny města Hradce Králové, pobočky Kukleny, 

kukleny@knihovnahk.cz, 

7. - 8. ročník – Eva Maurová z Městské knihovny Nové Město nad Metují, 

eva.maurova@seznam.cz, 

9. ročník – Monika Malá z Heldovy městské knihovny Třebechovice pod Erebem, 

mal.monika@seznam.cz. 

 

Plánované akce a vzdělávání KDK SKIP 08 v roce 2015 

     Únor 2015 (středa) – setkání klubka v MěK Slavoj ve Dvoře Králové n. L. + biblioterapie 

s Marcelou Kořínkovou z knihovny Kroměřížska. 

     Březen – květen 2015 – Soutěž My všichni jsme Východočeši. Podrobnosti projednáme 

na klubku v únoru. 

     Říjen 2015 (úterý) – setkání klubka v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně + pořad O češtině 

s Mgr. Janem Táborským. - Marta Staníková 

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO JIŽNÍ MORAVA 

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

Morava. Obě klubka mají už delší tradici, proto fungují nezávisle na sobě. Na konci minulého 

roku jsme si vytyčili úkol provést revizi členské základny Klubka jižní Morava. Z ní 

mailto:so@booksy.cz
mailto:votavova@mknachod.cz
mailto:kukleny@knihovnahk.cz
mailto:eva.maurova@seznam.cz
mailto:mal.monika@seznam.cz
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vyplynulo, že své členství „obnovilo“ 17 knihovnic ze 14 knihoven regionu. Pro ně byla také 

připravována nabídka vzdělávacích aktivit. 

     Od června jsou k dispozici webové stránky klubka i elektronická přihláška pro zájemce o 

členství: http://www.kjm.cz/skipkdk. Na webu budou zveřejňovány také zápisy ze zajímavých 

seminářů, kterých se knihovnice z regionu účastní. 

     Klubko letos uspořádalo dvě vzdělávací akce pro své členky, první byla třídenní Vyprávěcí 

dílna, kterou v květnu vedla MgA. Jitka Oláh. Vše se odehrávalo v Městské knihovně 

v Hodoníně. 

     Druhou vzdělávací akcí byl seminář „Tabu v literatuře a v knihovnách“, který hostila 

Moravská zemská knihovna v Brně. Seminář se věnoval tématům, se kterými v literatuře 

pro děti a mládež pracujeme spíše málo, a chtěli bychom se to naučit. Oba semináře se setkaly 

s kladnou odezvou a již plánujeme jejich pokračování.  

     Poslední setkání proběhlo 30. 10. a bylo věnováno rekapitulaci aktivit uplynulého roku 

a přípravě plánu aktivit na rok 2015. 

     Obecně platí, že se knihovny v regionu zaměřují více na lokální aktivity a projekty než 

na ty celostátní. Upozorňují, že jsou na ně kladeny velké nároky, a tudíž je pro ně budování 

knihovny a vztahů se čtenáři na prvním místě. Přesto se většina knihoven zapojila 

do projektů, jako je Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka nebo Lovci perel. O projekt 

Kde končí svět je již několik let zájem malý – účastnily se Městská knihovna v Rájci-

Jestřebí a Místní knihovna Lysice (z Rájce byla letos i rytířka). Obě knihovny se účastnily 

také vyhlášení v Praze.  

     V roce 2015 bychom se chtěli zaměřit na další témata, která pracovníky dětských oddělení 

zajímají a rozvíjejí jejich kompetence. K tomu má sloužit také databanka vzdělávacích 

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

Velkým cílem je zvýšit povědomí o činnosti KDK jižní Morava, přizvat k pracovním 

setkáním i další kolegyně z regionu a zaměřit jejich potřebám i nabídku činnosti klubka.  

- Mgr. Helena Hubatková Selucká 

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO ZLÍNSKÝ KRAJ 

     Naše klubko čítá 38 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.  

     Hned v únoru se členky sešly na dvoudenním semináři Aktuální 

trendy v současné české i světové literatuře pro děti a mládež, který pořádal Klub dětských 

knihoven SKIP ČR a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Součástí byla i prohlídka 

nově rekonstruovaných prostor knihovny.  

     Každoročně nás spojuje krajské kolo literární soutěže pro děti, do 14. ročníku přišlo 

více než 500 prací dětí ze 40 škol. Odborné poroty čtyř knihoven kraje je hodnotily bodovým 

systémem v pěti kategoriích podle věku dětí. Odděleně jsou v těchto kategoriích hodnoceny 

próza a poezie, samostatnou kategorii tvoří komiks. Na vyhlášení výsledků se do KKFB 

ve Zlíně sjeli mladí literáti celého Zlínského kraje. Oceněno zde bylo 30 nejlepších prací 

a tyto příspěvky jsou otištěny ve sborníčku Nejmoudřejší je číslo. Po slavnostním programu 

se pak děti mohly vydat na exkurzi do prostor nové zlínské krajské knihovny. 

     Čtyři knihovny Zlínského kraje připravily k podpoře dětského čtenářství cyklus 

Poznáváme současné české autory dětských knih. V minulosti našich společných aktivit 

vždy šlo o čtyři knihovny Zlínského kraje, do nichž jsme díky projektu mohli pozvat herce 

na scénické čtení anebo autory dětský knih. Za všechny jmenujme Renátu Fučíkovou, Ivonu 

Březinovou, Petru Braunovou, Arnošta Goldflama či Ivu Procházkovou. I letos jsme spojili 

http://www.kjm.cz/skipkdk
http://www.kfbz.cz/kdk.htm
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své síly a pozvali na turné Alenu Ježkovou, která besedovala v dopoledních hodinách s dětmi 

a odpoledne mimo projekt ještě stihla uskutečnit i představení knihy pro dospělé Tichá srdce. 

Dopolední pořady byly uspořádány za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, SKIP ČR 

a regionálního výboru SKIP Velká Morava. I tentokrát se ukázalo, že je účelné spojit finanční 

síly a pozvat na vzdálenou Moravu renomovanou autorku.   

     Místo podzimního semináře proběhne v Knihovně BBB v Uherském Hradišti v říjnu ukázková 

beseda na téma bezpečný internet, předpokládáme, že se jí zúčastní kromě dětí i knihovnice 

východní Moravy. Pozvání přijala autorka knihy Hustej internet paní Lenka Eckertová.  

     V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala další regionální kola 

literárních soutěží v rámci projektu Kde končí svět – tentokrát na volná témata a vše ukončí 

v příštím roce krajská přehlídka mladých autorů v Uherském Hradišti v červnu při festivalu 

Hradišťské sluníčko.   

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO SEVERNÍ MORAVA 
     V roce 2014 mohlo díky přispění SKIP naše klubko uspořádat 4 setkání, 4 společné akce, 
4 projekty – Jarní a Podzimní setkání, Intenzivní seminář Kritického myšlení a první ročník 
KnihOlympiády. 
     Ve středu 9. dubna se konalo Jarní setkání Klubka SKIP 10 v KMO,  pobočce 
Michálkovicích. Účast byla opravdu vysoká, dorazilo 70 přihlášených knihovnic a knihovníků, 
což je téměř 100 %. Po zahájení následovala úvodní aktivita – sdílení dobré praxe. Cílem bylo 
bližší seznámení jednotlivých členů a inspirování se navzájem. To se nám opravdu podařilo, 
neboť jsme se dozvěděli o zajímavých akcích, které naši členové pořádají.  
     V odborné části programu vystoupily kolegyně z KMO, Mgr. Šárka Holaňová a Petra 
Kozlová, které si připravily přednášku „Holocaust v literatuře pro děti a mládež“. Téma měly 
perfektně nastudované a připravené. Myslím, že tato přednáška byla velice přínosná 
pro všechny přítomné. Nejenže jsme se mohli inspirovat zajímavými knihami (ne vždy 
notoricky známými), ale i různými spojitostmi mezi jednotlivými autory a jejich díly. 
     V druhé části programu si paní Jarmila Košťálová z KMO, pobočky Vítkovice, připravila 
ukázkovou lekci – „Paolo Coelho: osobnost, životní cesta a dílo jednoho z nejvlivnějších 
autorů na světě posledních desetiletí“. Lekce byla určena pro studenty středních škol. Opět 
dobře připravená, velmi obsáhlá a inspirativní. 

     Nejvíce očekávaný a také nejrychleji obsazený je vždy seminář „Čtením a psaním 

ke kritickému myšlení“, který pořádáme ve spolupráci s Kritickým myšlením, o. s. Velkou 

pomocí a výhodou byla možnost pořádání semináře v ústředí KMO. Místo je výborné svou 

pozicí pro všechny dojíždějící a lektorka může využít služební byt knihovny. Proto patří velké 

díky paní ředitelce Knihovny města Ostravy. 

     Druhý, volně navazující seminář z programu RWCT – Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení se konal 5. – 7. června. Pozvání opět přijala výborná lektorka Kateřina Šafránková, 

která je jedna z hlavních lektorek kritického myšlení. Zároveň je také šéfredaktorkou 

Kritických listů a nyní se aktivně zapojuje v programu Pomáháme školám k úspěchu. 
     Po loňském prvním semináři, kdy se většina s tímto programem (prioritně určeným 
pro učitele) teprve seznamovala, byl o jeho pokračování velký zájem a seminář se zaplnil ještě 
před oficiálním vyhlášením. Protože jde o intenzitní, ryze praktické školení, maximální počet 
účastníků je 25. 
     Během intenzivních tří dnů semináře jsme se věnovali hned několika modelovým lekcím, 
kdy jsme jimi sami prakticky prošli a absolvovali všechny aktivity.  Zaměřené byly jak na děti 
nejmladší, předškolní, tak budoucí studenty středních škol. Všechny byly provázeny buď 
knihou, nebo popřípadě alespoň zajímavým textem, který rozvíjel čtenářské dovednosti.  
Nadstavbou tomu všemu byla také následná analýza, ve které jsme si prošli celou lekci krok 
za krokem, věnovali se jednotlivým metodám aktivního učení a rozebrali celý model E-U-R 
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(evokace – uvědomění – reflexe). Mimo tyto ukázkové lekce jsme se také chvíli zabývali 
typologií MBTI, která nám může být též velice prospěšná při stavbě našich vlastních 
programů v knihovně. Lektorka navíc vždy doporučuje zajímavé knihy pro děti, které jsou 
vhodné pro hlubší práci s našimi čtenáři v rámci rozvoje čtenářských dovedností. Podle 
ohlasů všech zúčastněných hodnotím seminář jako velice vydařený a přínosný všem! Věřím, 
že se najdou takoví, kteří v příštím školním roce budou schopni realizovat celé lekce získané 
z toho semináře, a jiní, kteří alespoň využijí jednotlivé metody aktivního učení.  
     Pro příští roky bychom rádi pokračovali v seminářích RWCT a zdokonalovali se 
v metodách aktivního učení, které slouží jako výborný pomocník informačního vzdělávání 
v knihovnách. Já sama tento měsíc dokončuji Lektorský kurz RWCT, proto věřím, že se nám 
tyto semináře podaří uspořádat znovu a s menšími náklady. 
 
     Jen pár vět z hodnocení účastníků: 

 Perfektní pro nás knihovníky je rozmanitá práce s knihou a čtenářstvím, rozvoj 
čtenářských dovedností, ale hlavně to, že nám ukazuješ cesty, jak můžeme děti přivést 
ke čtení. 

 Nejsilnější je pro mě právě to propojení KNIHA – METODY AKTIVNÍHO UČENÍ – 
ČTENÍ – KNIHOVNA – ŠKOLA. 

 Velké díky za to, že jsi opět po roce přijela a trávila tady s námi tři krásné dny. Pro mě 
je každý další kurz nebo seminář nabíjející, inspirativní, podporující, zajímavý… 
DÍKY MOC. 

 Inspirativní je pro mne program RWCT v plné míře. Nejvíc na něm oceňuji, že je 
převážně ryze praktický a ukáže mi teorii v praxi, v plném obsahu. Modelové lekce 
jsou přehledné, podrobné. 

 Začlenění spousty aktivit pro děti během čtení → návod k tomu, jak jim oživím 
předčítání v knihovně tak, aby opravdu pozorně naslouchaly celou dobu. 

 
     24. září 2014 se konal první ročník KnihOlympiády – soutěžního klání, ve kterém hlavní 
roli hrály knihy. Do Havířova, kde se tato akce konala, se sjelo 6 týmů z knihoven 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na pomoc přijelo také více než 20 knihovníků 
z regionu. Celkem se nás tedy do Havířova sjelo více než 70 dětí a dospělých. Všechny týmy 
si přivezly své maskoty a představily nám své knihovny. Po seznamovací hře jsme nechali 
„sportovce“ zaregistrovat se a pak si ještě chvíli povídali o tom, co v knihovnách děláme. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací.  Např. knihovníci ze Šumperka nás vyzvali 
na pokoření rekordu v ulehání princezen na hrášek a „havířováci“ nás pozvali na velkou 
oslavu svého letošního jubilea.  
     Protože počasí ten den vyšlo opravdu nádherně, mohli jsme se na hlavní část programu 
přesunout do blízkého parku, kde byla zahájena už samotná KnihOlympiáda. Slavnostní 
nástup a přísaha: „Slibuji, že budu poctivě hrát,/ nebudu se prát/ a jiným se smát./ Čtení, to je 
přece zábava,/ na to vám zde přísahám!“ to vše odstartovaly. Pro knihovnické týmy byly 
připraveny netradiční disciplíny jako třeba KnihSlalom, Hádankotlon, Hod na dobrou knihu, 
Štafeta, KnihoHokej a další. Po celou dobu týmy sbíraly body. Nebyl důležitý jen čas, 
ale také přesnost, hodila se dobrá paměť, umění přijít na kloub záludným hádankám a hlavně 
mít načteno a znát dobře pohádky. 

     Nejen děti, ale i knihovníci se do všech úkolů pouštěli s velkým nasazením a nadšením. 

Atmosféra byla příjemná a hodně veselá. Hlavním cílem KnihOlympiády bylo především 

setkání a sdílení nápadů a taky velká porce legrace! Protože nakonec nebylo důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se a užít si to! Za touto vydařenou akcí je celý tým knihovníků z Havířova, 

Třince a Českého Těšína. Velké díky patří také kolegyním z knihoven Vratimov, Paskov 

a Žabeň, které i bez týmů přijely a pomohly. Především ale děkujeme knihovnicím, které 

nedbaly na překážky a práci s tím spojenou, a přijely se soutěžním týmem: Městská knihovna 
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Klimkovice, Obecní knihovna Vřesina, Městská knihovna Český Těšín, Městská knihovna 

Šumperk a dva týmy ze čtenářských klubů v Havířově. 
     Před námi je tedy ještě poslední letošní akce – Podzimní setkání klubka, které se uskuteční 
tuto středu v Petřvaldě. Zprávu doložím posléze. - Marika Zadembská  

 

 

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, Den pro dětskou 

knihu, Pasování prvňáčků na čtenáře, SUK. 

     Naše samostatné projekty: 

     Hry bez hranic 2014. 10. května se v Městské knihovně Habartov konal již 8. ročník Her 

bez hranic aneb Knihovnice dětem. Na start se postavilo 14 dětských knihovnických družstev 

z knihoven Karlovarského kraje. Letošním tématem byly Četnické humoresky. Součástí 

místní knihovny je totiž muzeum četnictva, které si všichni účastníci mohli prohlédnout. 

     Překvapení čekalo děti hned na začátku. Z kulturního domu, kde byl hlavní stan Her, 

všechny soutěžící do knihovny odvezl vůz tažený koňmi. Slavnostního zahájení se v dobovém 

oblečení ujali členové Muzea bezpečnostních sborů a Klubu 1938 – Četnická stanice 

Habersbirk. Děti se tak rázem ocitly v době dávno minulé. Po představení jednotlivých 

družstev se všichni odebrali k první soutěžní disciplíně – střelbě na cíl z opravdové 

vzduchovky. To se líbilo hlavně klukům. Soutěžení pokračovalo známou kimovkou, děti 

házely granátem na cíl, vyzkoušely si chůzi po laně, trasologii – přiřazování stop k botám, 

hádaly staré četnické předměty, snímaly otisky prstů, vyplňovaly kvíz, který se týkal 

četnických událostí v Habartově, prokazovaly znalost četnické pohádky, sestavovaly 

indentikit podezřelé osoby… 

     Po ukončení soutěží a obědě čekala děti scénka v podání místního četnického spolku a pouliční 

divadlo V. Braunreitera s pohádkou O Sněhurce. To vše vč. vyhlášení výsledků se konalo 

v sálu kulturního střediska. Ceny dostala všechna soutěžící družstva a první tři kromě 

putovního talíře také poháry pro vítěze. První místo obsadily děti z Habartova, druzí byli 

Loketští a na třetím místě se umístilo družstvo dětí z místní knihovny v Lomnici. 

     Další ročník Her je za námi. Všichni jsme prožili krásný den, plný zábavy a poznali jsme 

zase další místo našeho kraje, kam se určitě budeme rádi vracet. Hry bez hranic finančně 

podpořilo Ministerstvo kultury ČR a SKIP ČR. - Eva Novotná 

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO LIBERECKO 

     Informace o činnosti klubka Liberecka byla pro odlišnou strukturu a velký datový formát 

(6,42 MB) zařazena až na úplný závěr. Zpráva má 33 normostran, většinu vyplňuje obrazový 

materiál – krásné barevné fotografie dětí, plakáty z akcí apod. V plné kráse je dostupná 

na http://www.kdk.munovapaka.cz/ v sekci Výroční zpráva  Zpráva o činnosti KDK 

Liberecký kraj za rok 2014 ke stažení zde.  

     Knihovny klubka se zapojily do celostátních projektů Už jsem čtenář – Knížka 

pro prvňáčka, anketa SUK, Březen – měsíc čtenářů, Čtenářská rodina roku, Noc s Andersenem, 

Kde končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu apod., rovněž se zúčastnily soutěží 

Lovci perel a OKNA. Klubko též vyhlásilo další ročník přehlídky vypravěčů Čteme všichni, 

vypráví jen někdo, dále Rok Eduarda Petišky, Rok Ondřeje Sekory a Rok Bohumila Hrabala.   

 

http://www.kdk.munovapaka.cz/
http://www.kdk.munovapaka.cz/liberec14.pdf
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IV. ZÁVĚR 
     V roce 2014 úspěšně pokračoval Klub dětských knihoven ve všech nastavených 

dlouhodobých aktivitách. Jednotlivých projektů se účastnily přinejmenším desítky knihoven. 

Práce knihovnic s dětským čtenářem je zpravidla tak rozsáhlá, že není možné ji v úplnosti 

popsat. Zahrnuje širokou škálu aktivit - od profesionálních přehlídek po obyčejná „domácí“ 

setkání. Řada údajů se už ztratila, v řadě dílčích zpráv jsme byli příliš rozsáhlí, nebo naopak 

příliš struční. Tato výroční zpráva je aspoň obrázkem – co prožíváme, co preferujeme, co 

umíme, co neumíme, na co se vymlouváme, co nás drtí, na co nemáme vůbec čas, co s sebou 

nese postupná generační výměna…   

     Všem kolegyním a kolegům, kteří při práci s dětmi v knihovnách zpravidla nasazují i svůj 

volný čas a soukromé životy, patří opět UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z podkladů garantů jednotlivých projektů a předsedkyň regionálních klubek zpracovala  

Helena Šlesingerová, předsedkyně KDK SKIP ČR 

Únor 2015 


