
Výroční zpráva Klubu tvořivých knihovníků SKIP za rok 2012 

(Pozn. v dalším textu je pro Klub tvořivých knihovníků požita zkratka KTK.) 

 

Rok 2012 byl druhým rokem činnosti KTK. V klubu se sdružují knihovníci s tvořivými koníčky, převážně s 

výtvarným zaměřením. Proto je i činnost klub tímto směrem zaměřena. Členská základna se stále rozrůstá. 

K 31.12.2012 měl klub celkem 61 členů.  

KTK má vlastní webové stránky http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku a členové 

komunikují prostřednictvím skupinové elektronické adresy. 

Členové KTK se dle možností setkávají na jedné hromadné akci na jaře. Na dalších akcích se účastní na základě 

svého zájmu a možností. 

Jarní setkání v roce 2012 bylo spojeno s odbornou besedou na téma „Jak se vyvarovat kýče“, která probíhala 

v NK ČR. Besedu vedla PhDr. Pavla Pečínková, CSc. z Katedry dějin umění a estetiky Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové v Praze. Mimo odborný program, tj. zmiňovanou besedu, probíhala diskuse na téma 

dalších aktivit v roce 2012 i sestavování dlouhodobějších plánů. 

Dalšími většími akcemi byl  Vánoční jarmark 2012 a Výstava originálních prací s knihovnickou tématikou pod 

názvem Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak.  

Vánoční jarmark 2012 se konal 29. listopadu 2012 v prostorách nádvoří Klementina. Pořadatelem byla 

Národní knihovna ČR a KTK SKIP. Své věci vystavovalo a prodávalo celkem 15 členek KTK, čtyři prodávající 

nabízely poutavé publikace a propagační materiály NK ČR.  Dvě prodávající nabízely výrobky chráněných 

dílen Nadačního fondu Mathilda a Občanského sdružení Okamžik, po dvou se střídali prodávající studenti u 

stánku s lákavými originálně vázanými výrobky studentů SPŠG Hellichova. Část výtěžku z prodeje byla 

věnována Nadačnímu fondu Klíček na provoz dětského hospice. 

Výstava „Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak“ byla první větší přehlídkou výtvarných 

prací členek KTK po dvouleté existenci klubu. Výstava exponátů vzniklých různými výtvarnými technikami 

jako kresba, malba, keramika, drátování, patchwork, šití i práce z papíru probíhala v prostorách knihovny Jana 

Palacha na Filozofické fakultě UK v Praze. Byla zahájena vernisáží dne 29.11.2012 v pozdních odpoledních 

hodinách po Jarmarku. Mimo běžného „klasického“ zahájení výstavy proběhla živá diskuse u vybraných 

exponátů, kde si autorky vyměňovaly zkušenosti o zajímavých technikách a povídaly též o zajímavých zážitcích 

provázejících vznik exponátu.  

Výstavu jsme pojali jako „putovní“ – lze ji zapůjčit do kterékoliv knihovny – někdy s malými změnami 

exponátů. 

Zde bych ještě jednou ráda poděkovala všem sponzorům, kteří nám umožnili realizovat tuto výstavu:  Knihovně 

Jana Palacha a její vedoucí Mgr. Livii Vrzalové za poskytnutí prostor k realizaci výstavy, obětavému shánění a 

dovozu vitrín. Dále Národnímu muzeu  a Přírodovědecké fakultě  UK  za zapůjčení prosklených vitrín, 

Mgr. Evě Březinové a Mgr. Evě Cerniňákové i ing. Radomíru Volkovi za obětavou pomoc  při instalaci 

výstavy.  

Z dalších aktivit klubu bych ráda připomněla 

- Od 4.9. do 2.10. 2012 probíhala v Severočeské vědecké knihovně,  W. Churchilla 3,  Ústí nad Labem výstava 

pod názvem "Blíže k mrakům". Jedná se o výstavu fotografií PhDr. Jany Křehlové, členky KTK. 

- Pod vedením Mgr. Evy Cerniňákové proběhl dne 27.6.2012 od 15 do 18 hod. kurz drátování.  

 

Výroční zprávu KTK sestavila Alena Volková Balvínová, Zlatníky, dne 4.1.2013 

. 
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