
Klub tvořivých knihovníků – činnost v roce 2018 – k datu 18.11.2018 

Klub tvořivých knihovníků (dále KTK) byl založen v listopadu roku 2010, má za sebou 8 let své existence. Počet 

členů přesáhl na jaře letošního roku sedmdesátku. Nové členky se přidávali na základě ohlasu z akcí. Nám ale nejde o 

„kvantitu“, ale o „kvalitu“ - zda jsou lidé ochotni se zapojit do činnosti, něco udělat pro jiné, něco sami zorganizovat. 

Velké změny v počtu členů nastaly v souvislosti s povinností získávat souhlasy s ukládáním a zveřejňováním 

osobních údajů (GDPR). Po docela pracném oslovování jednotlivých členů a jejich komunikaci či někdy spíše 

„nekomunikaci“, zbylo zdravé „jádro“ 49 lidí, přesněji žen z celé ČR. Mnohé z nich vídám na společných akcích, 

mnohé jsem nikdy neviděla, ale píší mi o akcích, které pořádají u nich v knihovně, o svých zkušenostech apod.  

Byly splněny cíle, které jsem od KTK očekávala při jeho zakládání? Přínos činnosti klubu je jednak v osobní rovině - 

sdružovat lidi nejen kvůli výměně zkušeností, konfrontaci výsledků, konzultaci vlastních plánů s dalšími. Druhou 

rovinou je přínos v rovině profesní - pro knihovny - pořádání tvořivých kurzů či jednorázových tematických 

tvořivých odpolední s dětmi i dospělými, které mohou přivést další čtenáře do knihoven, výzdoba knihoven apod. 

Společné aktivity KTK v roce 2018. 

Každým rokem organizuji odborný seminář. Letošní seminář "Kompozice plošných a prostorových výtvarných 

prací" (2018, NK) se konal 19.4.2018 a určitě mnohým účastnicím pomohl. Velice fundovaně nám přednášeli 

Akad. sochař Kurt Gebauer a MgA. Jan Pfeiffer. 

Letos se 28.3.2018 konal jako další v řadě velikonoční jarmark ve spolupráci s NK ČR na nádvoří Klementina. 

Čeká nás ze společných aktivit ještě vánoční jarmark dne 12.12.2018.  Články o obou jarmarcích vyšly v Bulletinu 

SKIP – 2018, roč. 27, čísla 1 a 4. 

Zajímavou činností je i tvorba cen pro knihovnické soutěže. Letos se na nás opět obrátilo vedení středočeského 

regionu SKIP kvůli tvorbě ceny Papilio bibliothecalis pro zasloužilé knihovníky/knihovnice regionu. Z „motýlků“ 

vzešlých ze soutěže v rámci KTK si regionální výbor vybral výrobky dvou autorek. Nabídka tvorby cen pro 

knihovnické soutěže byla zveřejněna na webu KTK a pro kteroukoliv knihovnu je stále platná. 

Akce organizované jednotlivými knihovnami nebo jednotlivci z řad KTK 

Mám velikou radost, že se postupně realizují aktivity členek nejen v Praze, ale i v ostatních regionech – buď společné 

akce ve větších městech (příklad Plzně), nebo akce probíhající pravidelně či jednotlivě v knihovnách. Nerada bych na 

někoho zapomněla, ale zmíním se zde alespoň o pár akcích, které organizují členky KTK a informace se ke mně 

dostaly: 

1) Místní knihovna Babice (u Uherského Hradiště). Paní Ivana Bičanová  - založila Klub tvořivých rukou při 

Místní knihovně Babice, v rámci něhož letos opět pokračovaly dílničky. Akce trvaly vždy cca 3 hodiny.  Celkový 

počet účastníků je 60 - 70 osob různých věkových kategorií. Součástí je vždy i ukázka hotových dekorací a bufet s 

domácími dobrotami, vždy tematicky zaměřený na dané roční období. 

- Jarní dílničky (20. 3. 2018) - výroba jarních a velikonočních dekorací - věnečky, velikonoční zajíčci, včelky, 

malování kraslic.   

- Letní dílničky (10. 7. 2018) s názvem Levandulové opojení z Provence. Hlavní surovinou výrobků a dekorací byla 

levandule – dekorované svíčky, košíčky, levandulové deštníčky a tradičně i šité a ručně malované hračky.   

- Podzimní dílničky byly zařazeny do programu Týdne knihoven a uskutečnily se 2. 10. 2018. Vyráběli se ježci šití i 

vypichovaní z přírodnin, makové panenky z opravdových makovic a podzimní lucerničky ze skleniček od marmelád. 

- Vánoční dílničky, (4. 12. 2018) – účastníci vyráběli drobné dárečky jako jehelníčky, krabičky s decoupage, textilní 

ozdoby na stromeček a andělé z březových polínek.  

 

2) V Městské knihovně Jihlava v říjnu 2018 začali již 4. ročník Tvůrčích dílen pro dospělé pod vedením Magdalény 

Kupkové a Martiny Pavlíčkové Začínají vždy podle začátku školního roku. Dílny se v r. 2018 konaly v únoru, dubnu, 

červnu, říjnu a v prosinci. Na každém setkání zkouší nějakou novou techniku nebo se vrací k oblíbeným technikám 

jako třeba cardmaking, konkrétně na prosincové dílně. Většinou se účastnily 3-5 žen v produktivním věku, což byla 

naše cílová skupina. Všechny se rády učí něco nového, na dílně mají čas jen pro sebe a odpolední tvoření berou jako 

relax. 

3) Městská knihovna Kyjov a členka KTK paní ředitelka Michaela Moudrá během roku pořádaly: 

11. 5.2018 Komiksový workshop s Danielem Vydrou pro žáky pátých tříd – 65 dětí  

15. 9. Akci Zažít Kyjov jinak – výtvarné dílny pro děti a rodiče – zdobení sádrových odlitků, debrujárské dílny 

zhruba 100 lidí  

4. 9. – 30. 10. Kurz kresby pravou mozkovou hemisférou 10 účastníků ( 150 hod. - 10x 1,5hodiny) 



V prosinci - 13. 12. 2018 - se uskutečnila akce Pečení a tvoření se skořicí a vanilkou, kdy se peklo cukroví, vařil punč 

a účastníci vytvářeli dárečky s vůní vánoc, účastnilo se asi 20 zájemců. 

4) Kulturní zařízení města Postoloprty včetně knihovny. Paní Blanka Myslikovjanová vede pravidelně kroužek 

drátování. Každý pátek a sobotu účastnice drátovali anděly, klece, svícny a mnoho jiného. Dále poslala informaci o 

několika podzimních jednorázových akcích:  

Září - Tvoření květin z foamiran hmoty (akce trvala 3 hodiny). Říjen - Malované deštníky, kde účastnice malovaly na 

deštníky textilními barvami  (4 hodiny). Kreslení a zdobení hrnků (3 hodiny). Listopad - Mandaly na polštáře (4 

hodiny).  V prosinci se konala akce Adventní svícny a Výroba adventního věnce. Každá akce měla 20 účastníků, to je 

max počet – kdy je plná místnost. O akce je veliký zájem. 

5) MK Liberec – p. Vladimíra Sodomková uskutečnila v prosinci 2018 Kurz pletení košíků z pedigu v jedné 

z poboček. 

6) Knihovna města Plzně - poslední zářijový víkend se Knihovna a některé členky KTK zapojily do celoměstské 

akce Víkend otevřených ateliérů. Osobní aktivity paní Martiny Kožíšek Ouřadové - účast na výstavě 

„Klostermann inspirující“ (únor - Knihovna města Plzně), účast na výstavě „Klostermann inspirující“ (letní měsíce – 

Štekeň), společně s jejím manželem uspořádali výstavu velkoformátových fotografií „Šumava Františka Malocha“ 

(duben 2018, Smetanovy sady, Plzeň) 

7) V Praze bych nerada zapomněla na několik dílen Origami, které probíhaly ve spolupráci s Českou origami 

společností pod vedením členky KTK Marcely Buřilové. Konaly se v budově Městské  knihovny v Praze na 

Mariánském náměstí v několika termínech: 5. a 12. 2., 19. a 26. 3., 4. 6., 11. 6., 15. 10. a 5.11. a další dílny se konaly 

v prosinci - 3. a 17. 12. 2018.  

 

 KTK se v průběhu let věnuje také charitativní činnosti. V letošním roce to je opět jako každoročně finanční 

podpora Nadačnímu fondu Klíček z výtěžku velikonočního a vánočního jarmarku (posíláme jednou ročně). Jednak 

některé členky své výrobky poskytují volně k prodeji, jehož výtěžek jde celý na účet NF, jednak ze svých vlastních 

výdělků za své výrobky poukazují část získaných peněz a na účet Nadačního fondu Klíček samy. 

Mimo to se některé knihovny zapojily do akce „Chobotničky“ - vytváření oblečení a terapeutických pomůcek pro 

nedonošená miminka. Po pracovnicích Knihovny města Plzně, včetně několika členek KTK, se zapojily též 

pracovnice MK Karlovy Vary (2018).  

Na závěr bych se zmínila o tom, čím náš klub žije v současné době. Členka KTK Andrea Beranová z MK Děčín 

přišla na začátku roku 2018 se skvělým nápadem na celorepublikovou akci KTK, a to vytvoření tištěného tvořivého 

časopisu jako společný dárek ke dni dětí 2018. Z diskuse nad mnoha počátečními problémy vzešla představa, která 

byla zrealizována v 1. čísle časopisu Malý tvořivec – Léto 2018, s rozsahem 17 tvořivých listů.  

Vedení redakční rady, grafické ztvárnění stálé titulní strany i vytvoření několika úkolů si vzala na starosti autorka 

nápadu paní Andrea Beranová. Originální úkoly navrhují a malují členky KTK. Úkoly jsou určeny pro předškoláky a 

nižší školní věk, ale prý si je luští i některé maminky. U některých složitějších úkolů jsou zaangažováni k pomoci 

i rodiče. Časopis je černobílý, nemůže konkurovat barevným prodávaným titulům, ale autorky poskytly svá autorská 

práva k volnému použití všem knihovnám a časopis je volně ke stažení z webu KTK.  Ačkoliv jsme se o propagaci 

velmi snažily, co chybí -  je větší povědomí v knihovnách a více zpětné vazby, abychom časopis mohly vylepšovat. 

Před koncem listopadu 2018 bylo zveřejněno 2. číslo Malý tvořivec – Zima 2018. Dne 27.11.2018 jsem se zúčastnila 

konference Bookstart v Hradci Králové, kde jsem představila náš časopis jako podporu tvořivosti dětí,  pomůcku, 

kterou mohou účastníci projektu zcela volně využívat a přidávat k rozdávaným setům. 

  

Zde uvádím ohlasy a zkušenosti s časopisem z některých knihoven:   

Knihovna města Plzně: „Šíříme časopis v Knihovně města Plzně, kde je k dispozici všem provozům a šíříme též přes 

SKIP - Plzeňský region, odkud míří do knihoven Plzeňského kraje. Zároveň  jsme jej zařadili do dárkových balíčků 

pro rodiče k projektu S knížkou do života (Bookstart)“.  

Od kolegyně Čumplové ze školní knihovny: „Je to něco, co potřebujeme a hledaly jsme na internetu. Tam jsou ale 

většinou samé kýče. Do knihovny nám chodí pravidelně školka a děti z prvního stupně, takže pro ně budeme mít 

hezké odměny a učitelé to také využijí.“ …..“jsem otevřela vaše pracovní listy a zjistila, že tady se myslí a nekýčuje. 

Už se těším na vánoční vydání“ 

 

Výroční zprávu sestavila Alena Volková Balvínová, předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků 

 


