
Klub tvořivých knihovníků KTK – zpráva o činnosti za rok 2016 

V závěru roku 2016 měl Klub tvořivých knihovníků KTK 74 členů. Na základě naší činnosti 

se přece jen další členky přihlašují. Akce Klubu  i jednotlivých  jeho členů probíhají  nejen 

v Praze, ale  i v dalších městech ČR. Zde jsou ty nejdůležitější -- nejdříve akce pořádané 

v Praze: 

Dílna „Velikonoční origami“ - společná akce pražské organizace SKIP, Klubu tvořivých 

knihovníků SKIP, České origami společnosti a 52. dívčího skautského oddílu ORIGAMI – 

probíhala v sobotu 19. března 2016 v klubovně na adrese Opletalova 10, Praha 1 od 14:00 do 

16:30 hod. Účastníci si z akce odnesli vlastnoručně vyrobené velikonoční ozdoby. Techniku 

si osvojovali od odborníků na tradiční origami, měli možnost prozkoumat knihovničku 

obsahující řadu inspirativních děl o origami.  

Společná výstava „Tvořivé ruce“  byla akcí Národní knihovny ČR, SKIPu a Klubu 

tvořivých knihovníků. Uspořádání výstavy byl nápad  paní Aleny Kvasničkové, která pracuje 

mnoho let pro SKIP. Výstava se konala pouze v omezeném časovém úseku, které mělo 

Oddělení výstav Národní knihovny pro nás k dispozici, tj.  ve dnech 10. 8. – 10. 9. 2016, a to 

ve Výstavní chodbě v přízemí Klementina v době otevírací doby NK: pondělí – sobota  9.00–

19.00 hod. Vystavené exponáty vytvořilo 16 členek klubu KTK, další práce vznikly v rukou 

dalších 4 tvořivých knihovnic Národní knihovny. 

O výstavě Tvořivé ruce vyšel článek v Bulletinu SKIP č. 3/16 na straně 6 a na straně 16 pár 

barevných fotografií. Výstava měla docela pěkný ohlas. 

Keramické reliéfy – výstava nástěnných reliéfů Aleny Volkové Balvínové se konala 

v Knihovně JABOK v předvánoční době od  21.11. do 21.12.016. Knihovna JABOK 

poskytuje prostory na výstavy Klubu i jednotlivců.  

Vánoční jarmark 2016 se konal na nádvoří Klementina ve středu dne 7.12.2016. od 10 do 16 

hodin. Členky Klubu zaujaly 11 prodejních míst včetně  jednoho místa na charitativní prodej 

pro Nadační Fond Klíček. Dále prodávaly pracovnice Nk ČR a chráněná dílny Prosaz. Členky 

ze svého vlastního výtěžku na tento Nadační fond také finančně přispěly. 

Aktivity členek KTK mimo Prahu: 

„Výstava pod názvem "Knihovnice umí více" proběhla dne 19. 3. 2016 v Knihovně města 

Plzně v rámci Dne otevřených dveří k oslavě 140. výročí založení instituce. Výstavu 

rukodělných výrobků zaměstnankyň a zaměstnanců knihovny obohatily i práce tří členek 

Klubu tvořivých knihovníků.“, které se aktivně zapojovaly do organizace celé akce. 

V Městské knihovně Jihlava  letos opět pořádali Tvůrčí dílnu.  Na organizaci se podílí 

členky KTK. V této akci budou pokračovat i v roce 2017. 30. listopadu se konala v MěK 

Jihlava mimořádná tvůrčí dílna v rámci Vánočního dne. Návštěvníci si mohli vyrobit 

jmenovky na dárky. 

V listopadu proběhla v MěK Jihlava výstava Literární inspirace, autorkou obrazů (převážně 

koláží a dalších různých technik) byla členka KTK  Magdaléna Kupková.  

Místní knihovna Babice – paní knihovnice Ivana Bičanová, členka KTK, v rámci Týdne 

knihoven zorganizovala dne 5.10.2016  v knihovně besedu na téma : „Knihy nás učí…..jak 

malovat“. Snažila se přiblížit široké veřejnosti základy malování a kreslení a seznámit je 

s knihami, které o tomto tématu pojednávají. Další den – 6.10.2016 si malí i velcí zájemci 

mohli s její pomocí vyzkoušet práci s uměleckými barvami – akryl, akvarel, akvarelové 

pastelky. 



 V roce 2017 se paní Ivana Bičanová chystá v knihovně vytvořit stálou „výtvarnou dílničku“ 

pro malé i velké, hlavně by se jednalo o malování a kreslení a různé další výtvarné techniky. 

Akce Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 

Velice aktivní jsou členky KTK z Hradce Králové. V sobotu 7. 11. 2016 od 9 do 15 hod. se 

konal  1. knihovnický jarmark v galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci 

Králové. 

Knihovnice a duše spřízněné nabídly výtvory svých šikovných  rukou. V pozvánce bylo 

psáno: „……..Nenechte se zmást profesí a přijďte obdivovat a příležitostně i zakoupit vánoční 

dárky pro své nejbližší, nebo jen drobnost pro sebe, která vám  zkrášlí den…..“. 

 

 

Sestavila Alena Volková Balvínová 

Předsedkyně KTK 

19.12.2016 

 

 


