
Klub tvořivých knihovníků SKIP – Výroční zpráva za rok 2021 

V roce 2021 Klub tvořivých knihovníků SKIP (dále jen KTK) oslavil 10. výročí své činnosti. Předsednictvo 

KTK bylo rozšířeno o dvě místopředsedkyně – o plzeňskou kolegyni, paní Martinu Kožíšek Ouřadovou 

a o jihlavskou kolegyni, paní Magdalénu Kupkovou. Díky nim se podařilo rozšířit virtuální prostor, kde 

všude jsou zveřejňovány a archivovány aktivity KTK a patří jim za to vřelý dík. O co více byly redukovány 

aktivity knihoven kvůli koronavirovým restrikcím, o to více práce obě kolegyně vytvořily. 

Díky PhDr. Lindě Jansové vznikl nový web SKIPu a tudíž i nový web KTK. Kolegyně Kožíšek Ouřadová 

zajistila online prostor klubu na účtu „Tvorivci galerie“ na Googlu a z mých a svých archivů vytvořila 

fotogalerii - přehled aktivit KTK v průběhu 10 let jeho existence. Tento přehled průběžně koresponduje 

s akcemi KTK na webu KTK SKIP, včetně odkazů na alba fotografií, které se těchto aktivit týkají. Dále 

kolegyně Kožíšek Ouřadová vytvořila Online galerii prací členek klubu. Kolegyně Kupková vytvořila 

skupinu KTK na Facebooku, aby se klub lépe dostal do povědomí lidí. Vytvořila několik tvořivých videí 

(videonávodů). Odkazy jsou mimo jiné uvedeny na webu KTK SKIP. 

Akce KTK byly i v roce 2021 silně zredukovány pandemickou situací a vyhlášenými hygienickými 

opatřeními. Například se nekonal mimo jiné ani velikonoční ani vánoční jarmark v Praze v Klementinu.  

Malý tvořivec - celorepubliková akce KTK. Časopis pro děti v knihovnách vycházel v r. 2021 již čtvrtým 

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

čísla – Jaro 2021 a Podzim 2021. Časopis vychází elektronicky. Pracovníci všech knihoven si mohou 

jednotlivá čísla stáhnout z webu KTK, mohou si je množit dle potřeb knihovny, používat na různé knihovní 

akce či jako dárky dětem. V březnu 2021 vzniklo s pomocí PhDr. Lindy Jansové úložiště pro soubory, 

včetně doporučení pro knihovny, jak mohou časopis využít.  

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. 

Členkou KTK se stala PhDr. Květa Hartmannová. Ta pokračuje v činnosti, kterou vytvářela v době, kdy 

pracovala na Právnické fakultě a vytváří stále nové výstavy k zapůjčení. Přehled všech jejích výstav 

k zapůjčení, včetně výstav vytvořených jinými institucemi umístila PhDr. Linda Jansová na web KTK. 

Dílny origami probíhaly v malém počtu lidí průběžně pod vedením PhDr. Marcely Buřilové v Ústřední 

dílně Městské knihovny v Praze. Akce jsou pořádané ve spolupráci s Českou origami společností. Vstup je 

volný. Účastníci byli vždy nadšeni, výsledné hotové výrobky krásné. Akce proběhly v srpnu na téma 

„dárkové krabičky“, v říjnu „podzimní origami“ a 6. a 13. prosince 2021 byla na pořadu „vánoční tématika“. 

 

Mimopražské členky KTK se svými činnostmi významně zapojují. Doufám, že se v budoucnu více 

„pochlubí“ a pošlou nám informace a fotografickou dokumentaci k jejich akcím. Akce zrealizované 

v r. 2021:  

2021 / 03, Raději si tu knihu přečtěte celou, Městská knihovna Jihlava- výstava za okny knihovny., 

2021 / 04, Srdce pro sestry FN, Knihovna města Plzně – tvorba srdcí z jakéhokoliv materiálu na podporu 

všeobecných sester a porodních asistentek ve Fakultní nemocnici v Plzni. 

2021 / 07, Cínovaný šperk, workshop v Plzni pro členky KTK, za finanční podpory SKIP 

2021/8, workshopy Ozdoby dávné doby a Nitky z oveček, Západočeské muzeum ve spolupráci 

s Knihovnou města Plzně. 

2021/09 účast tvořivých knihovnic Knihovny města Plzně na Víkendu otevřených ateliérů 

2021 / 10 Podzimní recyklační tvoření na téma udržitelnosti, Týden knihoven, Místní knihovna Babice 

Probíhaly besedy o recyklaci a ochraně přírody se 6. a 7. třídou ZŠ a na závěr jako ukázku 

recyklace děti vyráběly drobné i větší věci ze starých džín, plechovek, krabiček, apod. Tvoření se 

protáhlo až do začátku adventu, aby si děti mohly (s pomocí knihovnice) vyrobit nějaké dárky na 

Vánoce. 

 



2021 / 10 Kurz sashiko, Městská knihovna Tábor 

Naše tvořivá kolegyně, paní Ivana Pešková vedla v Městské knihovně v Táboře kurz nevšední 

techniky vyšívání Sashiko. Zájemkyně o tuto techniku si mohly také prohlédnout ukázku výrobků 

zdobených sashikem, různé vzorníky, nakoukly do literatury a shlédly prezentaci vzorů a nápadů 

na využití sashiko vyšívání. 

 

2021 / 10 Kamínkové hrátky, Knihovna Václava Štecha Slaný pobočka Na Dolíkách 

2021 / 11 Podzimní lucerničky, Knihovna Václava Štecha Slaný pobočka Na Dolíkách 

Členka klubu paní Kateřina Mrvová Krejčová pomáhala při organizování podzimních tvořivých 

dílniček v Knihovně Václava Štecha Slaný, v pobočce Na Dolíkách. Mimo aktivních účastníků 

byla přítomna i spousta přihlížejících maminek a dětí, které si v knihovně četly. 

2021 / 11 Dílničky pro nejmenší a Kreativní dílny pro dospělé, Místní knihovna v Lužicích 

Akce pro dospělé - v září bylo na programu šití levandulových pytlíků, v říjnu tvorba drobností 

z pedigu a v listopadu brože z filcu. Akce pro malé děti - V téže knihovně v průběhu října 

a listopadu se malé děti s dospělým doprovodem mohly účastnit úterních setkávání. Děti měly 

možnost si zvykat na kolektiv, seznamovat se s prostorem knihovny a s maminkami si vždy 

vytvořit nějakou drobnost – pod vedením paní Petry Lorencové vyráběly dráčky, ježečky, krtečky, 

veverky, sobíky a sněhuláky. 

 

2021 / 11 Pastelkování, Městská knihovna Kyjov 

Podzimní čas v Městské knihovně v Kyjově byl obohacen o kurzy PASTELKOVÁNÍ. Proběhly 

dva měsíční kurzy (říjnový a listopadový) se 6 schůzkami v měsíci. Prvního kurzu se účastnilo 

5 žen a 1 muž, ve druhém bylo 7 žen a 2 děti. Pod vedením paní ředitelky Michaely Moudré se 

účastníci učili modelaci objemu barvou, světlem, stínování, vrstvení barevných odstínů. 

Výsledkem byly povedené práce a hlavně obrovský zájem všech účastníků. 

2021 / 12 Tvůrčí dílna pro dospělé, Městská knihovna Jihlava 

 

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

dne 9.2.2022 


