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Vzhledem k neočekávané epidemiologické situaci došlo ke změně stanoveného plánu a rovněž ke 
změně způsobu setkávání, většina aktivit proběhla v on-line prostředí.

Výhled na rok 2020

1. aktivity směřující k profesi knihovník- cyklus literárních seminářů, PR seminář, digitální 
gramotnosti - splněno

2. cyklus pro děti- Dudek se valí Drsným Severem - zrušeno
3. Malá OKNA – Louny 2020 – přeloženo na rok 2021(příp.2022)
4. Konference vedoucích pracovníků- zrušeno
5. zahraniční cesta- Helsinky-zrušeno
6. Mentoring knihovníků sekce ve výslužbě- částečně splněno
7. Posílení individuálního členství Drsného Severu - splněno

Hlavní téma – profesní růst zaměstnanců knihoven a posílení sebevědomí profese knihovník – plněno
průběžně.

Konkrétní aktivity cílené na profesní růst:

cyklus Knihovníci Drsného Severu se vzdělávají 2020

Za dveřmi dětského pokojíčku

27.11.2020, ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost

„Snad jen málokomu unikne masivní kampaň zaměřená na internetové pedofily, agresory a 
podvodníky. Jsou to přece oni, kdo se pod záminkou přátelství vloudí do přízně Vašeho 
potomka/žáka, vylákají z něj fotografie a pod výhružkou zveřejnění donutí k osobní schůzce. 

Komunikace v náročných situacích aneb Jak se v knihovně nezbláznit…

Lektorka Renata Vordová, pokračovací seminář

30.11., 2.12. 2020

Náročné situace a jejich praktické zvládnutí.

Současná česká literatura pohledem literárního a výtvarného kritika.  O knihách, které by neměly 
chybět v moderních knihovnách a naopak…

Lektor Radim Kopáč,  pokračovací  seminář

9. 11., 11. 11. 2020

Marika Zademská

Předčtenářská gramotnost, motivace a metody práce, projekty pro děti a rodiče předškolního věku

11. 11. 2020
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Digitální svět očima intuitivního pedagoga. Jak se ve světě orientovat, jak se zbavit obav, čím se baví 
děti na internetu…

Lektor Jan Kršňák, 22. 10. 2020 

Jak na dobrý text ( PR z pohledu praktičky)

9. 9. 2020, ve spolupráci se SVKUL, lektorka Věra Ondřichová

Při všech seminářích byla poskytnuta technická podpora, semináře byly financovány z dotačního 
programu MK ČR a SKIP Drsný Sever. Vzhledem k realizaci na platformě ZOOM nebylo vybíráno 
vložné.

Výhled na rok 2021

o cyklus vzdělávání v on-line prostoru pro knihovníky
o seminář pro ředitele knihoven- celoroční pokračovací
o Malá OKNA – Louny 2021 - podzim
o Konference vedoucích pracovníků- podzim

Program se bude pružně dotvářet v souvislosti s epidemiologickou situací.

Hlavním tématem zůstává profesní růst zaměstnanců knihoven a posílení sebevědomí profese 
knihovník

31. 1. 2021

Mgr. Dagmar Kučerová

předsedkyně SKIP 06 – Drsný Sever
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