
 
 
 
 
 
 
 

 
Knihovníci Drsného Severu se vzdělávají 2021 

 

Drsný Sever – zpráva o činnosti 2021, výhled na rok 2022 

V důsledku trvající pandemie byla většina aktivit přenesena do on-line prostředí. Nicméně plánované akce byly 

realizovány. Finanční příspěvek z dotačního titulu MK ČR umožnil kvalitní lektorské zabezpečení seminářů. 

Výhled na rok 2021: 

1. cyklus vzdělávání v on-line prostoru pro knihovníky               -            splněno 

2. seminář pro ředitele knihoven- celoroční pokračovací           -            splněno  

3. Malá OKNA – Louny 2021 – podzim                                           -            nesplněno 

4. Konference vedoucích pracovníků- podzim                              -           nesplněno 

 

Hlavní téma – profesní růst zaměstnanců knihoven a posílení sebevědomí profese knihovník – splněno 

Konkrétní aktivity: 

cyklus Knihovníci Drsného Severu se vzdělávají i v roce 2021 

Semináře v on-line prostředí: 

1. Předčtenářská gramotnost  

lektorka Marika Zademská, cílem posílit čtenářské aktivity pro rodiče předškolních dětí 

díky on-line prostoru zapojení knihovnic a knihovníků z celé ČR i zahraničí 

 

2. Já se z toho zblázním – jsem ředitelem knihovny 

lektor Karel Opravil, cílem posílení manažerských dovedností ředitelek a ředitelů knihoven, interaktivní 

seminář vycházející z konkrétních potřeb 

zájem překonal očekávání organizátorů, následovaly další dva pokračovací semináře 

 

3. Mezi mlýnskými kameny 

lektor Karel Opravil, seminář určený střednímu managmentu knihoven, stejně jako u ředitelů byl zájem 

obrovský, seminář měl navazující díl 

 

4. Ona ta poezie nikoho nezabije 

lektor Vít Malota, seminář mapující současnou českou poezii se skutečným mladým básníkem 

zájem zaměstnanců knihoven, bohužel, minimální 

 

5. Současná česká literatura 

lektor Radim Kopáč, seminář o nejnovější české beletrii s literárním kritikem, interaktivní seminář 

zájem zaměstnanců knihoven průměrný 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Knihovníci Drsného Severu se vzdělávají 2021 

 

Semináře naživo: 

 

6. Zvláštnosti při výuce seniorů 

lektorka Olga Svobodová, seminář pro lektory, kteří v knihovnách pracují se seniory, především v rámci 

projektů „třetí věk“ 

 

7. Praktické právo v knihovnách 

lektor Richard Ščerba, seminář zaměřený na aktuální pracovně- právní problematiku kovidové doby 

seminář pro vedoucí pracovníky knihoven 

 

8. Amerika se stěhuje na Drsný Sever 

představení nového oddělení SVKUL – americké knihovny – a společná příprava aktivit lektorky Anne Heaton 

Petrak, která bude tvořit semináře na objednávku jednotlivých knihoven 

 

Výhled na rok 2022 

o cyklus vzdělávání pro ředitele a střední managment - pokračování 

o Malá OKNA – realizace odložené aktivity 

o Konference vedoucích pracovníků- navázání na aktivitu z roku 2019 

o exkurze do významných knihoven ČR 

o posílení aktivit v rámci KLUBKA 

Program se bude pružně dotvářet v souvislosti s epidemiologickou situací. 

 

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

30.1.2022 

Mgr. Dagmar Kučerová 

předsedkyně SKIP 06 – Drsný Sever 

 


