
Klub tvořivých knihovníků SKIP – výroční zpráva  za rok 2019 

Akce Klubu tvořivých knihovníků (dále KTK) i jednotlivých členů probíhají nejen v Praze, 

ale i v dalších městech a obcích ČR. Zde jsou ty nejdůležitější, nejdříve akce pořádané 

v Praze: 

Dílny origami probíhají průběžně pod vedením  PhDr. Marcely Buřilové v Dílně Městské  

knihovny v Praze, většinou od 18:00 do 19:30. Akce jsou pořádané ve spolupráci s Českou 

origami společností. Vstup je volný.  

 

Velikonoční jarmark v Klementinu 2019 – společná akce KTK  SKIP a NK ČR- 16.4.2019. 

Článek o jarmarku byl zveřejněn v Bulletinu SKIP na adrese: 

https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2019-rocnik-28-cislo-

2/velikonocni-jarmark-v-klementinu-2019. 

Vánoční jarmark v Klementinu 2019 – společná akce KTK  SKIP a NK ČR 11.12.2019. 

Průběh jarmarku je zaznamenán v článku, který bude zveřejněn v následujícím čísle Bulletinu 

SKIP. V roce 2019 se na článcích podílely i samy autorky popisem i fotografiemi pracovní 

techniky i výsledných výrobků prodávaných na jarmarcích. 

Za krásné fotografie z jarmarku vděčíme hlavně paní Evě Hodíkové z Oddělení rozvoje a 

technické podpory služeb NK ČR. 

Malý tvořivec  -  celorepubliková akce KTK. Časopis pro děti v knihovnách vycházel v r. 

2019 již druhým rokem jako dárek od tvořivých knihovnic všem dětem, které chodí do 

knihoven.  V r. 2019 vyšla dvě čísla – jaro 2019 a podzim 2019. Časopis vychází 

elektronicky. Pracovníci knihoven si jej mohou stáhnout z webu KTK z adresy: 

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec.  Mohou si 

jednotlivá čísla množit dle potřeb knihovny na knihovní akce či jako dárky dětem. 

Jsme moc rádi, že je náš časopis v knihovnách alespoň trochu užitečný.Veskrze pozitivní 

zpětná vazba nás ujišťuje v tom, že bychom měli ve vydávání časopisu pokračovat. Časopis je 

(nejen) v knihovnách často využíván, a to nejen pro děti, ale i při koncentračních cvičeních 

pro seniory. V Bulletinu SKIP, č.1, roč. 28   vyšel  článek „Časopis Malý tvořivec z dílny 

Klubu tvořivých knihovníků“, v němž je uveden téměř kompletní souhrnu ohlasů – ne kvůli 

tomu abychom se chlubili, ale kvůli přehledu zkušeností, jak lze časopis v knihovnách využít. 

Aktivity členek KTK mimo Prahu: 

Městská knihovna Jihlava: V r. 2019 opět pořádali Tvůrčí dílny - bylo na programu 5 

tvůrčích dílen: únor-zdobený květináč, duben-drátovaný zápich, červen-razítkované prostírání 

(vlastní výroba razítka), říjen-rodinný kalendář a prosinec-vánoční přání. 

Na organizaci se podílí členky KTK, především p. Magdaléna Kupková.  Na dílny pro 

dospělé se občas přidaly i malé dcery.  

V průběhu října pod hlavičkou KTK vznikla také inspirační výzdoba k projektu 3v1 Naprosto 

moderní aneb Vo co de?  Kolegyně Kupková s kolegyní Barborou Balli vytvářely koláže, 

které měly inspirovat účastníky k tvorbě dadaistické básně. Akce byla určená pro žáky 8. a 9. 

tříd základních škol i studenty středních škol. 

Místní knihovna Babice (Uherskohradišťsko) – Velice aktivní členkou KTK je paní Ivana 

Bičanová, která v minulosti založila Klub tvořivých rukou při knihovně. V týdnu jarních 

prázdnin probíhalo Prázdninové hraní v knihovně, v rámci kterého s dětmi také vyráběli 

přáníčka z čajových sáčků, ptáčky z keramické hlíny, šili látková zvířátka, obaly z Kinder 

vajíček tvořivě zrecyklovali na broučky, vyráběli obrázky na okna…. 

https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2019-rocnik-28-cislo-2/velikonocni-jarmark-v-klementinu-2019
https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2019-rocnik-28-cislo-2/velikonocni-jarmark-v-klementinu-2019
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec


V dubnu proběhly jarní dílničky, kdy děti opět modelovaly z keramiky (samotvrdnoucí 

hmoty), drátkovaly, malovaly kraslice či zdobily perníčky. Dělaly také découpage na plastová 

vajíčka a obaly na květináče, vyráběly papírové ptačí budky a kytičky jako zápichy. 

Návštěvnost cca 55 lidí.  

Letní dílničky proběhly opět ve znamení levandule. Vyráběly se levandulové pytlíčky, 

závěsná srdíčka z levandule a dekorační kloboučky a deštníčky s levandulí. Šily se opět  

jednoduchá látková zvířátka. Návštěvnost zhruba stejná jako na jaře. 

V září při knihovně vznikl klub maminek, který se stal velkou posilou Klubu tvořivých rukou 

při knihovně. Schází se každý pátek dopoledne v počtu cca 5 maminek a 7 dětí. Mimo jiné 

aktivity se klub věnuje i tvoření a do budoucna se plánuje mimo jiné vyšívání a háčkování, ale 

jako první se maminky vrhly do výroby vánočního dárku - loutky podle našeho 

knihovnického skřítka Babíka. Do Vánoc stihli též tvorbu vánočních medvídků z vaty ve stylu 

Provence.   

V rámci akce Den pro dětskou knihu o prvním adventu účastníci vyráběli drobné vánoční 

dárky a dekorace – sobíky, přáníčka, jmenovky na dárky a découpage na svíčky. 

Knihovna města Plzně: Členky KTK jsou v této knihovně velice aktivní, pod vedením paní 

Kožíšek Ouřadové se zapojují do velké řady akcí v Plzni. Níže je uvedena bilance akcí, které 

proběhly s propojením na Klub tvořivých knihovníků v roce 2019 

Září - Víkend otevřených ateliérů 

4. ročník celoměstské akce, kterou organizuje Grafia, s.r.o. proběhl 28. – 29. září 2019 pod 

záštitou primátora MP Martina Baxy.  Knihovna města Plzně se připojila zpřístupněním 

prostor Ústřední knihovny pro dospělé, kde byly k tomuto účelu instalovány výstavní panely a 

řada výstavních ploch. Čítárna časopisů byla upravena jako tvůrčí dílna. Během akce 

vystavovaly své výtvarné práce pracovnice Knihovny města Plzně a dalších knihoven 

Plzeňského kraje, oslovených v rámci SKIP. Mnohé vystavující jsou členkami Klubu 

tvořivých knihovníků, sekce SKIP. Celkový počet vystavujících byl 13. V rámci tvůrčích 

dílen měli účastníci z řad veřejnosti možnost vyrobit si jednoduchou papírovou dekoraci nebo 

háčkovanou drobnost. Dílny vedly knihovnice Knihovny města Plzně, které celou akci též 

organizačně zajistily. Podle evidence akci Víkend otevřených ateliérů v Knihovně města 

Plzně navštívilo 611 návštěvníků a odhadem čtvrtina z nich se aktivně zúčastnila tvůrčích 

dílen.  

Tvořivé dílny:  https://photos.app.goo.gl/TrGDATV7kttFD5cp8 

Exponáty: https://photos.app.goo.gl/CBGkZreVaQTj81ba7 

Průběžně: Knihovnice KMP (Klub tvořivých knihovníků) háčkovaly oblečení a terapeutické 

pomůcky (chobotničky) pro nedonošená miminka, balíček zaslaly koordinátorce celostátní 

neziskové organizace Nedoklubko, která péči o tyto děti zastřešuje. 

https://photos.app.goo.gl/4xMbmoontSyutGtF8 

Mimo jiné akce se plzeňské členky KTK pravidelně účastní jarmarků v pražském Klementinu. 

KZMP Postoloprty - Činnost paní Blanky Myslikovjanové je velice přínosná. Pořádá 

průběžně tvořivé dílny. Od 15.9 pořádala pravidelné kurzy drátování a od října 2019 přibyly 

kurzy šití, které se konají jednou týdně. 
 

Sestavila Alena Volková Balvínová (Předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků) 

dne 24.2.2020 
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