
Výroční zpráva Klubu tvořivých knihovníků za rok 2011 
Rok 2011 byl prvním rokem činnosti Klubu tvořivých knihovníků po jeho založení v závěru roku 2010. 
V dalším textu je pro Klub tvořivých knihovníků požita zkratka KTK. 

Na začátku roku 2011 se dávala dohromady členská základna. V klubu se sdružují knihovníci s tvořivými 
koníčky, převážně s výtvarným zaměřením. Klub je však otevřen i hudebníkům, hercům, a klub se nezdráhá do 
svých řad přijmout kolegy s jakýmkoliv zajímavým koníčkem.  

Zakladatelka klubu Alena Volková Balvínová vytvořila (po proškolení práce s webem SKIPu) základní 
strukturu webových stránek KTK a naplnila je základními informacemi o členech KTK a jejich činnostech, 
vložila fotografie prací nebo odkazy na vlastní webové stránky členek KTK. Blíže viz 
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku 

14. dubna byl uspořádán 1. seminář KTK. Po prvních úvodních informacích - po představení členů klubu, 
uskupení do skupin dle regionů a dle tvořivých aktivit - se ujala slova pozvaná psycholožka Doc. Hermochová. 
Věnovala se tématu psychologie volnočasových aktivit. Jednak nenásilnou zajímavou formou docílila 
vzájemného představování členek KTK,  jednak povídala o důležitosti mít svého koníčka jako prostředek 
k seznamování se s lidmi i jako prostředek k plnohodnotné náplni života v pokročilejším (důchodovém) věku. 

Seminář pokračoval představením prací členek klubu ve formě fotografií. Následovala diskuse o náplni činnosti 
klubu, padly nápady na aktivity v knihovnách i na zkrášlování prostor knihoven i nápady, jak by mohly 
knihovny na tyto aktivity nalákat (nejen dětské) čtenáře. 

Osobním přínosem pro členky by mohlo být příjemné setkávání se s lidmi, kteří mají podobné zájmy a výtvarná 
činnost jim přináší odreagování a radost. Neformální setkávání lidí jedné profese z důvodů neprofesních. 
Výměna zkušeností, náměty, inspirace, technické návody, sledování trendů. Různé techniky tvoření, získání 
nových kontaktů na dodavatele. Výstavy, přehlídky, tvůrčí dílny.  

Po drobném občerstvení se konala přehlídka donesených prací členek. Akce měla nečekaný úspěch a ohlas. 
Hlásily se další nové členky. 

Z dalších aktivit klubu: 

V letních měsících proběhla soutěž o návrh nejlepšího loga KTK. Vítězné logo bylo stvrzeno nejvyšším počtem 
došlých hlasů. Bylo umístěno na web KTK. 

V době od 1. 6. 2011 - 30. 6. 2011 probíhala v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem výstava 
fotografií Česká krajina autora Lubomíra Stiburka. 

Od 4.10 do 31.10.2011 probíhala v Severočeské vědecké knihovně,  W. Churchilla 3,  Ústí nad Labem výstava 
pod názvem "Stromy a plody". Jednalo se o výstavu fotografií PhDr. Hany Skálové, členky Klubu tvořivých 
knihovníků,  Více podrobnotí o výstavě na http://www.svkul.cz/akce/01302.html. 

 1. prosince 2011  se konal v prostorách Révového nádvoří Národní knihovny Vánoční jarmark 2011. Své věci 
vystavovalo a prodávalo celkem 16 členek KTK. Část výtěžku šla na charitativní účely.  

V závěru roku 2011 měl KTK celkem 55 členek. Předsedkyně klubu podala na rok 2012 žádost o projekt na 
Přehlídku tvorby členů Klubu tvořivých knihovníků. Doufejme, že ve výběrovém řízení uspějeme. 

 

Alena Volková Balvínová, Zlatníky, dne 5.1.2012 
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