
Klub tvořivých knihovníků KTK – zpráva o činnosti za rok 2017 

V závěru roku 2016 měl Klub tvořivých knihovníků KTK 75 členů. Na základě naší činnosti 

se, i když pomalu ale přece, 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: 

Velikonoční jarmark v Klementinu - 11.4.2017,  mimo pracovnic NK ČR a chráněných 

dílen se účastnilo 8 členek KTK. Bazar knih, výborná propagace v médiích  

Seminář o řemeslech  - 7. června 2017 v Etnografickém oddělení Národního muzea na téma  

historického vývoje tradičních uměleckých řemesel a jejich využití k tvorbě 

dekorativních předmětů denní potřeby, včetně jejich odrazu v literatuře 

Vánoční jarmark 2017 v Klementinu - v pátek dne 15.12.2016. od 10 do 16 hodin. Členky 

Klubu zaujaly 9 prodejních míst včetně  jednoho místa na charitativní prodej pro Nadační 

Fond Klíček. Dále prodávaly pracovnice NK ČR a zástupci několika charitativních 

organizací, např. farní charity P1- komunitní centrum nebo Via Roseta ops.. Členky ze svého 

vlastního výtěžku na tento Nadační fond také finančně přispěly.  Letošní výtěžek 

z charitativního prodeje na velkonočním a vánočním jarmarku byl dohromady 1360 Kč. 

Vybraná suma byla odeslána na účet Nadačního fondu Klíček. Také jednotlivé prodávající 

členky KTK  na tento Nadační fond přispěly částí ze svého vlastního také finančního výtěžku.  

Vánočního jarmarku v Městské knihovně v Praze  - dvě členky KTK (p. Vokáčová ze 

Strakonic a p. Buřilová z Prahy) se zúčastnily 2.12.2017 se svými výrobky. Vládla tam velmi 

příjemná atmosféra, bylo dost návštěvníků, kteří chodili na jiné akce v knihovně. Hlavně si 

pochvalovaly, že to bylo uvnitř, v Dílně MK a litovaly, že něco takového není možné uvnitř  

NK, např. na chodbě... 

Dílny origami  - členka KTK p. Marcela Buřilová, stejně jako v předchozích letech, působila 

jako lektorka origami na několika akcích České origami společnosti, která pořádala tematicky 

zaměřené dílny v klubovně Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. V únoru to 

byla skládání s motivy srdíček k svátku sv. Valentýna, v dubnu velikonoční skládání, v říjnu  

podzimní motivy a v prosinci vánoční hvězdy. Hojná účast veřejnosti svědčí o zájmu o vlastní 

tvorbu.  

Aktivity členek KTK mimo Prahu: 

Tvořivé aktivity v knihovně Babice – paní Ivana Bičanová založila Klub tvořivých rukou, 

tvořivé dílničky pořádá většinou podle ročních období. 

Knihovnice umí více – výstava, kterou inicioval regionální výbor SKIP Plzeňského kraje, 

členky KTK působily jako organizátorky (p. Kožíšek Ouřadová a další)  i vystavující (mezi 

jinými členkami i p. Ludmila Veselá). Návštěvníci výstavy byli překvapeni množstvím a 

rozmanitostí vystavovaných výrobků. Výstava ukázala knihovnice zase v trochu jiném světle 

než je většina veřejnosti vnímá. Vernisáž proběhla dne 4.7.2017 Vitríny Studijní a vědecké 

knihovny zaplní drobné dekorační předměty, pletené a háčkované oděvní doplňky, originální 

nádoby z glazované keramiky, textilní patchwork, dekorativní panenky, ale také třeba 

fotografie přírody nebo vlastní literární tvorba. Výstava chtěla představit knihovnice a 

knihovníky jako inspirativní osobnosti v různých oblastech, nejen jako oddané služebníky 

rozsáhlých knihovních fondů. Výstavu rukodělných výrobků zaměstnankyň a zaměstnanců 

knihovny obohatily i práce členek Klubu tvořivých knihovníků.“, které se aktivně zapojovaly 

do organizace celé akce. 

 



 

Kurz pletení košíků z pedigu – pořádala paní Vladimíra Sodomková v jedné z libereckých 

poboček MK. Zúčastnilo se 7 dospělých žen a jedno dítě  (větší počet by se nedal za víc jak tři 

hodiny zvládnout). Jediné dítě - vnučka pořádající  knihovnice, se ukázala být nejšikovnější 

ze všech! Všechny účastnice si svůj výrobek mohly vzít domů, veškeré náklady nesla 

knihovna. 

Výtvarná dílna specializovaná na drátování  - ve středu 25. října 2017 proběhla v MK 

Podbořany výtvarná dílna drátování, vedená Blankou Myslikovjanovou z Kulturního zařízení 

města Postoloprty. Vzhledem ke kapacitě knihovny se mohlo zúčastnit 14 dospělých a 4 děti.  

Účastníci se nejdříve seznámili se základní technikou drátování a použitým materiálem, poté 

si sami vyzkoušeli výrobu jednoho menšího jednoduššího anděla a jednoho většího, kterého si 

každý dozdobil podle vlastní fantazie. Na kurzu bylo také možné si zakoupit krásné výrobky, 

které přivezli lektorky na ukázku. Kurz měl veliký úspěch, doufáme, že spolupráce s KZMP 

Postoloprty a jejich výtvarnými dílnami bude i nadále pokračovat. 

 

 


