
Association of Library and 
Information Professionals of 
the Czech Republic
is a voluntary, professional 
organization of librarians and 
information professionals which has 
a character of a civic association.Key Projects and Events

Start Life with a Book  – a national version of 
the Bookstart project

I Am Already a Reader – Book for First Grader  
– a project to support reading habits of children

March – Readers‘ Month and Library Week  
– nationwide campaigns aimed at promoting 
libraries and library services

Night with Andersen  – an annual sleepover for 
children in libraries and other institutions

Archives, Libraries, Museums in the Digital 
World  – an annual conference bringing 
together professionals from all types of GLAM 
institutions

V knihovně se děje něco podivného! Paní Růžence, která zde pra-
cuje, se ztrácí knihy. Do pátrání se pustí Aleš se Zorkou, dva zvě-
daví prvňáci. Stopují knihy v regálech, poslouchají rozhovory čte-

nářů, pozorují, co podezřelého se v  knihovně šustne. Aby záhadu 
rozluštili, nechají se dokonce v knihovně zamknout. 

Hravé vyprávění o čtení a tajemství ukrytém v temných koutech knihoven. 

Spolu s holčičkou Zorkou a jejím kamarádem Alešem by měli 
malí čtenáři objevovat, co se s námi děje, když zkrotíme 
písmenka a  začteme se do příběhu. Opravdu lze knihu 
zhltnout a nezakuckat se? A neudusí se ten, kdo čte se zatajeným 
dechem? A proč knihy netlačí, když v nich ležíme?

Vydáno pro žáky prvních tříd základních škol přihlášených do projektu 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka ve školním roce 2015/2016.
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T R I T O N

Kniha vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Neprodejná publikace – pouze pro žáky prvních tříd základních škol 

přihlášených do projektu ve školním roce 2013/2014.
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Activities
Organizing dozens of educational activities for 
librarians on various topics every year.

Participating in the creation and implementation 
of professional legislation.

Cooperation with educational institutions and 
other organizations which deal with librarianship 
and information science in this country and 
abroad.

Organization of professional and social events 
for librarians and information professionals.

Taking part in professional training of specialists 
and contributes toward lifelong learning of 
librarians and information professionals.

Developing contacts with professional 
associations and organizations of the same or 
similar objective both in this country and abroad, 
it is a member of IFLA and EBLIDA.

Publishing a professional newsletter Bulletin 
SKIP.

Školníci

Miloš Kratochvíl  renáta FučíKová

Knížka vychází v rámci projektu už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. neprodejná publikace – 
pouze pro žáky prvních tříd základních škol přihlášených do projektu ve školním roce 2011/2012.

Miloš kratochvíl (1948) patří 
v sou časné dětské literatuře mezi 
nejoblíbenější autory. laskavý 
humor a fantazie, jimiž si získal 
čtenáře v knížkách Strašibraši, 
rybáři a hastrmani, hloupežní-
ci, Mikuláš, Ježíšek, pan vrá-
na a my, Modrý Poťouch nebo 
v pentalogii Pachatelé dobrých 
skutků, nechybí ani v příběhu 
školníci.

Renáta Fučíková (1964) je ilus-
trátorka oceňovaná doma i v za-
hraničí. většinu svých ilus trací 
a textů (např. „Staré pověsti čes-
ké a moravské“ od aleny Ježkové, 
autorské knihy „t. G. Masaryk“, 
„historie evropy. obrazové puto-
vání“) zaměřuje na starší děti. nyní 
využila své zkušenosti z dlouho-
leté spolupráce s časopisy čtyř-
lístek a Mateřídouška a vytvořila 
ilust race pro nejmladší čtenáře.
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Kniha vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Neprodejná publikace – pouze pro žáky prvních tříd základních škol 
přihlášených do projektu ve školním roce 2014/2015.

Napsal Jiří Žáček
Ilustroval Vhrsti

Triton

Napsal Jiříí ŽŽááččeekk
Ilusttrroovvaall VVhrsti

Kniha vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Neprodejná publikace – pouze pro žáky prvních tříd základních 

škol přihlášených do projektu ve školním roce 2020/2021.
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Mission
Constantly improve the standards of library 
and information services and in that manner to 
increase the professional prestige.

Work toward the goal of better conditions for 
the development and activities of libraries and 
information centres.

Build strong, active, and educated community 
of librarians who care about their work and the 
impact of libraries on the society.

ředškolák Břéťa není jedináček, ale skoro jako by byl. Jeho starší  
brácha totiž už dlouho studuje v  Americe. Břéťovi se stýská.  
Bratr mu chybí. Navíc má pocit, že už ho nezná. 
Jednoho dne objeví v  garáži starou tenisku. V  botě bydlí – velký 

chlupatý pavouk. A  mluví! Po počátečním úleku se s  ním Břéťa skamarádí.  
Teniska je určitě bráchova. A když v ní pavouk Jeroným bydlí, jistě o bráchovi  
ví: Jak je velký? Co dělá? Je statečný? Břéťa chce však hlavně vědět, kdy se  
brácha vrátí domů! Pavouk vypráví a  bájí, odpoví na  každou otázku.  
Břéťa je přesvědčený, že má nejúžasnějšího bráchu na celém světě…

Příběh o  rodině a  sourozencích  
je určený pro první čtení i  pro 
předčítání dětem. Popletený pa-
vouk Jeroným pobaví nejen děti, 
ale také rodiče.

Kniha vychází v  projektu Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Neprodejná publikace – pouze pro žáky 
prvních tříd základních škol přihlášených do   

projektu ve školním roce 2017/2018.
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Kniha vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Neprodejná publikace – pouze pro žáky prvních tříd základních 
škol přihlášených do projektu ve školním roce 2018/2019.
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T R I T O N
TRITON

Znáte dubánky? Ne? A jste si jistí? Opravdu jste v lese nezahlédli jejich 
domeček z větviček a kůry? Oni o nás lidech samozřejmě vědí a rádi nás 
pozorují. A někdy nás dokonce napodobují. Jenže naučit se číst je mnohem 
těžší než naučit se jezdit na kole nebo na lyžích. 

Náš příběh vypráví o zvědavém dubánkovi Borkovi, který chce všemu 
porozumět. Když se v lese doslechne o šipce z klacíků, hned se vydá zjistit, 
kam ukazuje a jakou záhadu šipka ukrývá. Můžete se k němu přidat. 

Kniha vychází v projektu  
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Neprodejná publikace –  
pouze pro žáky prvních tříd  
základních škol přihlášených  
do projektu ve školním roce 2021/2022.
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Kniha vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Neprodejná publikace – pouze pro žáky prvních tříd základních 
škol přihlášených do projektu ve školním roce 2019/2020.
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V jednom městě je park. V tom parku je jeden zapomenutý kout. Roste tam starý 
košatý dub a stojí lampa. I ta je zapomenutá. A ve svitu lampy žijí malí Lampálové. 
Jejich Lampálie leží v místech, kam dopadá svit lampy a ani o fous dál.

Jednoho dne se však stane něco zvláštního. Lampa zavrčí, 
zaprská, zabliká. Jen na chvilku, přesto si všichni uvědomili 
blížící se nebezpečí. Jejich lampa může každým 
dnem zhasnout! Statečná Lampálice Zoja se tak 
vydává na hřbetu ježka Bodlinky pro novou 
žárovku. 

Dobrodružné vyprávění pro začínající čtenáře je plné napínavých 
situací i veselých příhod. Zoja se setkává s dětmi, kteří se s ní pustí 
do hledání nové žárovky pro Lampálii. Jak dopadne střet s netopýrem? 

Kdy mají Lampálové den a kdy noc? Co ukrývá tatínkova kůlna? A kde 
vlastně Lampálie leží? 

Kniha vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Neprodejná publikace – pouze pro žáky prvních tříd základních škol 
přihlášených do projektu ve školním roce 2016/2017.
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Members and Structure
SKIP  has more than 1,800 members, which 
makes it the largest library association in the 
Czech Republic. Both institutions and individuals 
can become members.

SKIP  is organized regionally and has ten regional 
committees. Specialized activities are handled by 
expert sections, commissions, and clubs. 

Sections for
Public Libraries
Barrier-Free Libraries
Librarians – Memory Coaches
Activities for the 60+ Population
Education
Employers

Clubs for
Children’s Libraries
Health Libraries
School Libraries
Creative Librarians
Francophone Librarians

and Commission for International Relations

Municipal Library of the Year  – competition for 
the best public library in towns and cities

MARK  – recognition for young librarians under 
the age of 35

Awards for Libraries 
and Librarians

SKIP  organizes many projects on regional level 
and participates in the projects on the national 
level funded by European structural funds.

www.skipcr.cz

/skipcr

@SKIPCR

@skip.cr

/skipcr


