
Klub tvořivých knihovníků SKIP – Výroční zpráva  za rok 2020 

Činnost Klubu tvořivých knihovníků (dále KTK) byla ovlivněna koronavirovou situací a vyhlášením 

nouzového stavu jak v jarní, tak i v podzimní vlně epidemie. Přesto se jednotlivé členky ve svých 

knihovnách snažily v rámci možností nějaké tvořivé akce zrealizovat. A je toho poměrně dost na to, že se po 

delši období v roce téměř nic nesmělo a nedalo dělat. 

 

Malý tvořivec  -  celorepubliková akce KTK. Časopis pro děti v knihovnách vycházel v r. 2020 již třetím 

rokem jako dárek od tvořivých knihovnic všem dětem, které chodí do knihoven.  Podařilo se zrealizovat  

dvě čísla – Léto  a Zima 2020. Časopis vychází elektronicky. Pracovníci všech 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, používat na různé knihovní akce či jako 

dárky dětem. 

Zpětná vazba, které přišla z některých knihoven, vyjadřuje vesměs pozitivní ohlasy a poděkování tvůrcům 

zajímavých a inspirativních pracovních listů. Ujišťuje nás to v tom, že budeme ve vydávání časopisu 

pokračovat. 

Knihvazačský workshop "Vyrob si svoji knížku" se měl konat původně v dubnu. Termín byl kvůli 

mimořádným opatřením přeložen na podzim, na čtvrtek 17. 9. 2020. Workshop byl pro účastníky z Klubu 

tvořivých knihovníků zdarma. Materiál i výuku hradil SKIP, prostory zajistila knihovna JABOK. Workshop 

se uskutečnil pod vedením lektorky paní Karoliny Voňkové z firmy Knihex za pomoci členky KTK, paní 

Magdalény Kupkové z Městské knihovny v Jihlavě, která je v knihvazačském řemesle zběhlá. 

Přehlídka knihovních maskotů a skřítků. Knihovní maskoti a skřítci lákají dětské čtenáře, a tak se velkou 

měrou podílejí na popularizaci knihoven. Proto jsem se rozhodla zorganizovat jejich přehlídku. V první fázi 

šlo o sběr informací prostřednictvím dotazníku na internetu, v další fázi o sběr fotografií. Celkem se na 

začátku do přehlídky přihlásilo 55 knihoven. 27 z nich poslalo v požadovaném termínu fotografie. 

23 knihoven přislíbilo, že zapůjčí skutečného maskota či skřítka k výstavě ve výstavních prostorách nebo 

vytvoří pro účely výstavy jeho kopii, 24 knihoven přislíbilo, že na výstavu poskytnou fotografický materiál 

či jiné předměty spojené s maskoty či skřítky. Postupně se řady zájemců rozšířily až na 64 knihoven. 

Vidět maskoty a skřítky v reálu by však bylo určitě velice zajímavé. Bohužel k plánované výstavě se nám 

nepodařilo sehnat potřebné výstavní prostory s vitrínami. Třeba se to podaří v roce 2021, nebo v r. 2022, 

ideálně v Praze. Prozatím se podařilo paní Lindě Jansové vytvořit z vybraných fotografií skvělou 

Internetovou galerii, na facebookových stránkách SKIP. Tato galerie má poměrně velký ohlas. 

Dílny origami (podklady připravila p. Marcela Buřilová): 
 

Origami Dílny probíhaly v rámci možností vzhledem ke koronavirové situaci. Byly pořádány ve spolupráci 

s Českou origami společností.   

pravidelné dílny v Městské knihovně (hlavní budova): 3.2., 10.2., 27.7., 24.8. a další v DOK 16 (pobočka 

MK na náplavce) 14.8. 

3.10. Mezinárodní origami setkání (Vyšší odborná škola informačních studií) 

dále spolupráce s Česko-japonskou společností a vedení origami dílen: 

25.1. Eiga-sai (festival japonské kultura) – Galerie Lucerna 

13.6. Bodaidžu macuri (svátek lip) – park na Vyšehradě 

6.9. Katana matsuri (slavnost mečů) – Muzeum policie 

12.9. Japonský den – botanická zahrada zámku v Průhonicích 

A ještě dílna pro ZŠ: 

24.1. dílny skládání origami v družině ZŠ Břečťanová, Praha 10 

 
Aktivity členek KTK mimo Prahu: 

Městská knihovna Jihlava (podklady připravila p. Magdaléna Kupková):  

V r. 2020 stačili uspořádat jednu Tvůrčí dílnu z mnoha plánovaných, a to v únoru  na téma Výroba fotoalba 

ve formě leporela. Pod hlavičkou KTK vznikla také hra "Knihovnická stíhačka".   

 

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec
https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2020-rocnik-29-cislo-3/prehlidka-knihovnich-maskotu-skritku


Místní knihovna Babice na Uherskohradišťsku (podklady připravila p. Ivana Bičanová): 

Paní Bičanová v minulosti založila Klub tvořivých rukou při knihovně. Akce, které uspořádala v roce 2020: 

2. března   „Recyklujeme, recyklujeme“ – prázdninové tvoření z odpadových materiálů, například 

z plechovek, krabic od mléka či PET lahví – hračky, vázičky či stojánky na tužky. 

4. března  „Malujeme akvarelovými pastelkami“ – tvořivá činnost pro děti v prázdninovém týdnu, 

tentokrát seznámení se se základy práce s akvarelem a samostatná tvorba akvarelů. 

Červenec-srpen  „Letní levandulové léto v knihovně“ - náhrada za levandulové dílničky formou 

individuálního domácího tvoření z polotovarů, které zájemci obdrželi při návštěvě knihovny.  

Individuální činnost paní Bičanové v době jarního uzavření knihovny – tvorba kreslené obrázkové brožury 

s názvem  „O babickém pokladu“ k výročí 800. let od 1. písemné zmínky o obci Babice. Brožura byla 

určena primárně pro děti. Měla za úkol „stravitelnou“ formou seznámit děti s historií obce, zájem projevili 

překvapivě i dospělí. 

6. 10.  Loutkové divadélko pro děti v Mateřské škole Babice s loutkami skřítků a víl. P. Bičanové se 

povedlo vyrobit „díky“ covidu 4 nové loutky. Děti dostaly i obrázky loutek k vymalování. 

7. 10. Pasování dětí na čtenáře v rámci projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. Děti dostaly jako 

dárek od knihovnice brožuru s názvem „Moje první knížka“, v níž mají obrázky jednotlivých skřítků a víl 

k vymalování a pak volné listy, kam si mohou sami kreslit či psát.  

Advent – náhrada za adventní dílničky a DDK - bezkontaktní vánoční dárek pro děti – pohádkový příběh-

omalovánka z knihovny o místním knihovním skřítkovi a jeho přátelích, nazvaný „Babíkovy vánoce“. 

Obdržely jej děti v MŠ a děti z 1. – 3. třídy ZŠ.  

 

Knihovna města Plzně (podklady připravila p. Martina Kožíšek Ouřadová):  

Členky KTK jsou velice aktivní, zapojují se do velké řady akcí v Plzni. Níže je uvedena bilance akcí, které 

proběhly s propojením na Klub tvořivých knihovníků v roce 2020: 

Březen 2020: knihovnice šily ve volném čase roušky pro Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM.  

https://www.zonerama.com/TOTEM/Photo/5731450/221549262  
 

Srpen 2020: Vytváření  dekorací a propagačních záložek. Zhotovily je členky KTK pro inspiraci 

návštěvníkům akce a tvoření dalších bylo plánováno při workshopu s návštěvníky knihovny během akce.  

Fotografie z akce Knižní dekorace, srpen 2020: https://photos.app.goo.gl/R7FwV6E2dxUmZuPa9 

Fotografie z akce Propagační záložka, srpen 2020: https://photos.app.goo.gl/dCVAnpAsQJo9JTwx8 
 

Průběžně: Knihovnice Knihovny města Plzně, hlavně členky Klubu tvořivých knihovníků, háčkovaly 

oblečení a terapeutické pomůcky (chobotničky) pro nedonošená miminka. Dvakrát během roku 2020 zaslaly 

balíček výrobků koordinátorce celostátní neziskové organizace Nedoklubko, která péči o tyto děti zastřešuje. 

Fotografie z února 2020 https://photos.app.goo.gl/MgEpojhLQkmMeVEG9 

Fotografie z června 2020 https://photos.app.goo.gl/yV4HCFKQmG4nLMKw7 

Září 2020 Knihovna se bohužel nemohla zúčastnit 5. ročníku celoměstské akce „Víkend otevřených 

ateliérů“, ačkoliv byla připravena zapojit se ve velkém rozsahu workshopy a výstavou výtvarných děl 

pracovnic a pracovníků knihovny a dalších hostů (mnohých členů KTK) stejně jako to s úspěchem proběhlo 

v roce 2019. V daném termínu hlavní organizátorky onemocněly na covid -19, další organizátoři byli 

v karanténě.  

 

Krajská knihovna Karlovy Vary, A-klub (podklady připravila p. Romana Vlčková): 

Aktivity, které v koronavirové době stihli v A-klubu uskutečnit:  

26. únor Tvořivá dílna pro veřejnost  - velikonoční závěsná dekorace, zajíc  

9. duben Tvořivá dílnička pro děti – Velikonoční slepička (on-line kurz na FB) 

27. květen  Cyklus dílen pro seniory a ZTP   - Ubrousková technika, domeček … 

červenec/srpen Výstava obrazů  karlovarského malíře pana Františka Fuksy 

září /říjen  Výstava - "Malujeme pro radost - karlovarští senioři malují“ 

https://www.zonerama.com/TOTEM/Photo/5731450/221549262
https://photos.app.goo.gl/R7FwV6E2dxUmZuPa9
https://photos.app.goo.gl/dCVAnpAsQJo9JTwx8
https://photos.app.goo.gl/MgEpojhLQkmMeVEG9
https://photos.app.goo.gl/yV4HCFKQmG4nLMKw7


 

Městská knihovna Kyjov (podklady připravila p. Michaela Moudrá): 

únor-březen: Kurz kresby (pod vedením p. Michaely Moudré) 

srpen: Výstava grafiky Petry Tomačalové  

září: Knihovna na akci „Zažít Kyjov jinak“ (loutkové divadlo, výtvarné dílny pro děti)  

září: Výstava fotografií Matěje Ptaszeka  

září: Výstava komiksové tvorby Kláry Smolíkové  

listopad, prosinec: Výstava uměleckých kovářů z Bohuslavic  

 

Výroční zprávu sestavila Alena Volková Balvínová (Předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků) 

dne 16.2.2021 

 


