
Výroční zpráva Klubu tvořivých knihovníků SKIP za rok 2013 

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

 

Rok 2013 byl třetím 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 již moc nerozrůstá. 

Počet členů klubu se ustálil celkem na 64 členech.  

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

komunikují prostřednictvím skupinové elektronické adresy tvorivci@googlegroups.com. 

Uskutečněné akce v roce 2013: 

Mimo pokračování výstavy „Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak" , která od poloviny 

prosince 2012  probíhala v poněkud omezeném rozsahu v prostorách Knihovny Jana Palacha FF UK v Praze,  

se konaly další níže vyjmenované akce KTK. 

 

1.  

Výstava „Knihovníci vystavují aneb jak nás neznáte“  představila textilní a jiné dekorace, doplňky, šperky, 

básně, fotografie a jiných exponáty šikovných tvořivých knihovnic. Probíhala v Krajské knihovně Karlovy Vary  

od 7.1. do 15.2.2013. 

 

2.  

V letošním roce jarní setkání bylo realizováno jako celostátní seminář „Výzdoba interiérů knihoven tvořivě" 

– v Městské knihovně v Lounech dne 23.4.2013.  za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR a byl 

organizačně zabezpečen Klubem tvořivých knihovníků SKIP a Městskou knihovnou v Lounech. Tématem 

semináře bylo předání zkušeností o zkrášlování a výzdobě knihoven v návaznosti na vybavení interiéru za 

účelem zpříjemnění prostředí. Seminář byl  určen hlavně pro knihovny, kterým chybí finance na profesionální 

výtvarnou firmu a ve kterých se na výzdobě podílejí knihovníci. Mluvené příspěvky byly  doprovázeny 

informačními panely - postery s fotografiemi zajímavě a inspirativně vyzdobených interiérů knihoven.  

Prezentace přednášek ze  semináře  jsou uloženy na webových adresách: 

a) na  externí službě http://www.slideshare.net/ktkskip/presentations 

b) b) Současně i na webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP, kde odkazy na prezentace jsou přímo u 

jednotlivých přednášejících v programu semináře. http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-

knihovniku/planovane-akce/vyzdoba-interieru-knihoven-tvorive/ 

3.  

První mimopražské putováním výstavy „Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak" bylo 

instalováno v Městské knihovně v Lounech před výše uvedeným seminářem  

4.  

První ročník Jarního jarmarku v Klementinu pořádaný Národní knihovnou ČR a Klubem tvořivých 

knihovníků SKIP. 

25. dubna 2013 na nádvoří Klementina, v době od 10.00 do 18.00 hodin. Bylo  k zakoupení  spousta krásných 

výrobků tvořivých knihovnic. Část výtěžku byla věnována Nadačnímu fondu KLÍČEK na provoz dětského 

hospice. 

5. 

Druhé mimopražské putováním výstavy „Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak" bylo 
instalováno v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Výstava doprovázela Valnou hromadu SKIP. 

6.  
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Třetí  mimopražské putování výstavy „Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak"  (celkem čtvrté 
v pořadí) bylo instalováno v Knihovně univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně.  

Stručný přehled instalací výstav: 

1. KJP FF UK Praha – 29.11.2012 až  (dle plakátu18.12.2013), dále pak v omezeném rozsahu do cca 

poloviny ledna 2013. 

2. MěK Louny 23.4. až 29.5.2013 

3. KJM Brno Ústřední knihovna - 14.6.  až 30.8.2013 – zrealizovala výtvarnice knihovny 

4. KUK MU Brno – 16.10. až 20.12.2013 

Ráda bych poděkovala všem zúčastněným knihovnám a jejich vedoucím, které nám tuto výstavu umožnili 

realizovat. Jedná se o Knihovnu Jana Palacha v Praze, Městskou knihovnu v Lounech, Knihovnu Jiřího Mahena 

v Brně a Knihovnu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji personálu jmenovaných 

knihoven, členkám Klubu tvořivých knihovníků i mému manželovi, kteří při instalacích velice ochotně 

pomáhali, dále Národnímu muzeu v Praze,  Přírodovědecké fakultě  UK  v Praze a městskému muzeu 

v Lounech za zapůjčení prosklených vitrín a v neposlední řadě i členkám Klubu tvořivých knihovníků z celé 

ČR, které obětavě zapůjčily a doručily svá díla k výstavě.  Bez obětavé pomoci všech jmenovaných by výstava 

nemohla vzniknout, ani se stěhovat z místa na místo.  

V listopadu 2013 byla zveřejněna nabídka putovní výstavy dalším knihovnám na rok 2014. Mnohé knihovnice 

výstavu viděly na Valné hromadě SKIP v Brně. Další knihovny se již hlásí se zájmem o instalaci výstavy u 

nich. Bude vytvořen a rozeslán časový harmonogram. 

7. 

Na webové stránce Klubu tvořivých knihovníků SKIP se nám podařilo sestavit poměrně pracný přehled 

výtvarných aktivit v knihovnách. 

Texty a fotografie, které nám knihovny na výzvu dodaly na uvedené téma, jsou dostupné na adrese: 

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/vytvarne-aktivity-v-knihovnach. 

 

Knihovny, které dodaly podklady, jsou seřazeny abecedně podle měst. Výčet samozřejmě není vyčerpávající. 

Mnohé knihovny se na výzvu neozvaly. Přesto webová stránka představuje pestrou řádku akcí, které plní jednak 

funkci podpory ke čtenářství a nalákání nových čtenářů, jednak funkci tvořivého a inspirativního setkávání lidí. 

 

Z této sekce je v současné době připravován článek pro časopis Čtenář. 

 

8. 

Výstava „Tvořiví knihovníci se představují“ – tentokrát  regionální výstava obrazů, grafik, šperků a dalších 

ručních prací knihovnic Královéhradeckého kraje. Exponáty jsou ke shlédnutí  ve Studijní a vědecké knihovně  

v Hradci Králové ve dnech 30.10.2013 až 20.11.2013 ve výstavním prostoru  v 5. patře.  Organizátorkám velice 

děkuji za vynaloženou námahu a velmi vkusnou instalaci.  

 

9. 

V pořadí třetí Zimní jarmark 2013 -  v prostorách nádvoří Klementina. Termín byl z 21. listopadu 2013  

změněn na 4.12.2013. Pořadatelem je Národní knihovna ČR a KTK SKIP. Část výtěžku z prodeje bude 

věnována Nadačnímu fondu Klíček  

 

 

 

Výroční zprávu KTK sestavila Alena Volková Balvínová, Zlatníky, dne  18.11.2013 

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/vytvarne-aktivity-v-knihovnach

