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ÚČAST NA VŠECH PROJEKTECH A AKTIVITÁCH KDK SKIP ČR 

 Anketa Český knihomol  

 Březen – měsíc čtenářů 

 J.A.Komenský do škol – propojení s projektem Kde končí svět  

 Kamarádka knihovna 

 Kde končí svět (ukončení projektu Regionální přehlídka, Praha – pasování, výstava – 

samostatná zpráva  

 Noc s Andersenem 

 Pracovní setkání  - Inspirativní setkání  

 Přehlídka OKNA  

 Semináře 

 Škola naruby aneb vysvědčení pro rodiče 

 Čtenářské dílny – Učíme se příběhem, Zkoumavé čtení  

 Čtenářské kluby  

 Týden knihoven 

 Bookstart – S knížkou do života  

 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

 Kluby pro rodiny s dětmi – v rámci S knížkou do života  

 Valná hromada KDK spojená s odborným seminářem 

PROJEKTY A AKTIVITY V LIBERECKÉM KRAJI 

 Čteme všichni, vypráví jen někdo 

o 17. ročník 

o přehlídka v umění vyprávět. Místní, regionální a oblastní kolo (duben, květen, 

říjen 2020) 

 Regionální přehlídka Kde končí svět, výstava  

 Slavnost abecedy a čtení- Knížka pro prvňáčka  

 Poetika – Měsíc poezie 

 celoroční soutěž Perly  
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KALENDÁRIUM 2020 – VIZ. PŘILOŽENÝ PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020  

 

Vzhledem k pandemické situaci od poloviny března 2020 byla činnost Klubka mimo pracovní 

setkání MT KDK SKIP na počátku roku, následně dle plánu inspirativní setkání v nově otevřené 

Městské knihovně Železný Brod. Zde se na dlouhou dobu sešly členky Klubka naposled. 

Činnost se nezastavila, přikládám článek, který mapuje situaci co se v knihovnách dělo.  

Citace…“ BŘEZEN 2020 – MĚSÍC PROMĚN A OSUDOVÝCH ZVRATŮ  
 

Měsíc březen dnes končí a přinesl nám do našich životů opravdu velkou zkoušku. Do života 

celého lidského společenství této planety Země. Museli jsme všichni řešit dosud neřešené, 

přijmout co bychom ani ve snu nedokázali předpovědět. A přece se to stalo. Uvědomili jsme si, 

že život je tak vzácný a křehce pomíjivý. Budeme si možná v budoucnu více vážit pravých 

hodnot života. Budeme možná lépe a upřímněji umět poděkovat a ohlédnout se nazpátek 

v prostoru času.  

Knihovna Antonína Marka v Turnově, tak jako tisíce dalších knihoven v naší zemi, měla 
připraveno na tento měsíc řadu krásných akcí, projektů a setkání. Měsíc březen je tradičně 
v knihovnách měsícem čtenářů a čtenářství. I letos tomu mělo tak být. Bohatě naplánovaný 
program celostátní propagační akce měl být nejen třetím měsícem  ve znamení 200. výročí 
založení knihovny v Turnově, ale také měly pokračovat všechny projekty výchovy ke čtenářství 
a další významná výročí jPřipomínám 350 výročí  J .A. Komenského, 150, výročí narození 
Josefa Pekaře atd / 
Co jsme stihli uskutečnit ten první týden před jarními prázdninami, to se stalo mementem. Byl 

to týden plný krásných setkání. Následovaly jarní prázdniny a pak už přišla postupná krize, 

uzavření škol, vyhlášení nouzového stavu a řada nutných omezení. Situace je vážná a trvá i 

nadále. Ale přesto mi dovolte být optimistou a věřit v lepší dny, na které musíme být 

připraveni. Připraveni s nadějí a pohledem do budoucna, s vírou, že bude lépe. Že budeme 

opět pomáhat ve vzdělávání našich dětí, že budeme otevřeni širokému společenství tak jako 

dříve. Ale naše vnímání bude přece jen jiné. S vědomím, že je to opravdu vzácné přinášet do 

lidského společenství radost, poznání, prožitek, že je normální si pomáhat navzájem a stát při 

sobě když přijde těžká doba. Umět předat tu životní moudrost našich předků, že člověk sám 

není nic, že je dobré naučit se dělat něco pro druhé a ti druzí mu to zase vrátí, až to bude 

potřeba.  

Přes všechny těžké chvíle jsou si najednou lidé opět mnohem blíž než dosud, dokážou si 

pomáhat nejen v rodinách, ale v širším společenství. Mnozí přehodnotili své životní priority. 

Opravdu pro mnohé z nás tvrdá cesta poznání.    

Nyní si ale dovolím vrátit se zpět k těm aktivitám, které jsme stihli uskutečnit v tom prvním 

březnovém týdnu.  

1. Střípky z českých pověstí  
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Chtěla bych poděkovat malým hercům, dětem z mateřské školy Sluníčko, které udělaly tolik 
radosti babičkám a dědečkům v penzionu, Domovince a na oddělení následné péče 
v nemocnici.  Pozitivní energii a radostný zážitek si tak mohli senioři odnést do budoucna, do 
dnů kdy nemohou být v kontaktu se svými blízkými, ani se světem venku. Střípky z českých 
pověstí se opravdu povedly. Díky patří také učitelce Elišce Čapkové. 
 

2. Čtenář roku – učitel  
Ráda bych dále poděkovala všem pedagogům ze škol, kteří nyní učí děti na dálku, za jejich 
spolupráci. Rok výročí učitele národů Komenského dal vzniknout myšlence nominovat letos 
na čtenáře roku právě učitele. Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci krásného pořadu 
Večera Na Sboře ve čtvrtek 5. března.  
Nominace a poděkování patří jmenovitě níže uvedeným učitelům za jejich významnou 
spolupráci při výchově ke čtenářství.  
3. Literární pořady  

Večer Na Sboře – Literární hysterie  
Netradiční literární pořad o životě české spisovatelky Boženy Němcové připravila 
produkční ČT Mgr. Karolína Meixnerová. Spolu s kolegou scénáristou ČT Markem 
Blažíčkem sklidili velký úspěch od všech přítomných posluchačů. Osobně mne těší, že 
Karolína patří do líhně talentů, které prošly literárním kroužkem Turnovský Granátek, 
který řadu let pracuje v Městské knihovně Antonína Marka. Pořad byl připraven k 200. 
výročí narození Boženy Němcové.  
 
Literární pořad – Jak jsem je poznal  

   Jičínský novinář, člen literárního klubu Bohumír Procházka připravil iterární pořad o 
českých   
    spisovatelích a výtvarnících, kteří se postavili proti totalitnímu režimu. Pavel Kohout, 
Ludvík  
    Vaculík, Ivan Martin Jirous - Magor a další.  

 

4. S knížkou do života – Pohádkové babička ve školce i v Náruči 
Ano i toto čtení babičky ještě stihly a teď si také musíme počkat, až se vše přežene a 
babičky nejen ve školce a v Náruči, ale i doma budou zase moci číst svým vnoučátkům.  

 

 

5. Pohádkovník – Fabularius Anderseni  
Noc s Andersenem tohoto roku měl být 20. ročníkem a vyvrcholením března měsíce čtenářů. 

Nosným mottem bylo 200. výročí založení knihovny v Turnově.  Bohužel v této chvíli nevíme, 

kdy se bude tato akce opravdu konat, ani datum 15. května není bohužel reálné.  Podzimní 

termín není ještě stanoven. Jediné se podařilo uskutečnit. Zcela neoficiálně a bez velké účasti 

dětí, rodin, kmotrů a vzácných hostů, byl zasazen Pohádkovník – strom jeřáb muk/sorbus 

aria/. Strom musel být zasazen, aby nezahynul a mohl se tak stát symbolem naděje, že se u 

něj setkáme opět v budoucnu pokojně a v lepším čase. Stromy jsou živými svědky všech 

lidských osudů, provázejí nás od kolébky až do konce života. Dovolte mi ocitovat část textu od 

ženy- spisovatelky a kmotry řady dnes již památných stromů doktorky Marie Hruškové: „Jak 
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nejlépe zařídit, aby se zážitek neztratil?  Čím ho připomínat ne jeden rok, ale třeba desítky let? 

Paměť koho je tak dlouhá, že přesáhne jeden lidský život a současně má ten živý svědek 

blízko k pohádkovým hrdinům, k princeznám a králům? A dokonce jej zdobí vzácnější koruna 

než je ta královská ze zlata a s drahokamy? Našel se takový – je jím s t r o m s živou korunou 

zdobenou poletujícími ptáčky. 

 A tak se v Turnově pět let od první Noci s Andersenem, tedy od roku 2005, ujal pěkný zvyk 
zasadit před očekávanou pohádkovou nocí stromek, budoucí památný strom.  Druh stromu 
nebyl podstatný, všechny stromky vysazené při této akci jsou nazývány Fabularius Anderseni 
(Andersenův Pohádkovník). Každý však dostal svého „patrona“, tedy symbolického 
pohádkového hrdinu, po kterém se stromek jmenuje a sázet ho pomohli jeho „kmotříčkové či 
kmotřičky“, kteří mu popřáli dlouhý život a hodně přátel. Svědky vysazení se stali všichni 
účastníci slavnosti. 
Zrodila se krásná a současně potřebná tradice spojující v sobě lásku ke knize, vztah ke 
stromům i touhu, aby i pro nás co nejčastěji zvítězilo dobro nad špatností. A u těch, kteří 
mladým čtenářům pohádkovou noc pomáhají uskutečnit, se k té tradici připojuje nadšení a 
upřímný vztah k dětem, protože bez toho by se nic nepodařilo uskutečnit. V Turnově se této 
myšlence daří a její organizátorka dokázala pro dobrou myšlenku získat pedagogy, rodiče i 
veřejnost. „ 
Stromy jsou svědky všeho lidského konání, jsou nedílnou součástí našich životů, minulých, 
současných i budoucích. Věříme, že strom zasazený v období tak těžkém pro nás všechny se 
stane symbolem naděje, naděje v lepší čas a naplnění lidských snah a přání.  
Pevně věřím, že se symbolicky sejdeme pod pohádkovým stromem roku 2020  až tato těžká 
zkouška lidského bytí pomine. … „  konec citace  
 
Ano, další naplánované akce ani přeložená Noc s Andersenem na 15. května se nakonec 
nekonaly.  
Klub dětských knihoven Libereckého kraje se připojil také k výzvě kulturních organizací LBC 
kraje „Přežije-li kultura, přežije národ“  
 
Předprázdninové uvolnění dalo možnost předat knížky prvňáčkům, uskutečnit Vítání do života a 
aktivity Bookstart S knížkou do života. Prázdniny a září opět naděje a rozjezd aktivit, bohužel 
už se neuskutečnila řada akcí KDK SKIP. Podařilo se uspořádat za finanční podpory MAP 
Turnovsko II seminář se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, který byl určen pro knihovnice a 
pedagogy, Cesty ke čtenářské gramotnosti II.  
 
Říjen – Týden knihoven a 9. října 2020 Noc s Andersenem on line na mnoha místech. A pak už 
je tvrdé omezení, nemoc a locdown.  
 
Připravované aktivity probíhaly buď on line, nebo vůbec ne. Nekonala se ani na podzim 
přesunutá přehlídka OKNA a VH KDK SKIP v Brně 
 
Vzhledem k mé nemoci od listopadu do června roku 2021 nebyl zpracován ani plán činnosti na 

rok 2021. Činnost KDK v Libereckém kraji se zastavila v tomto složitém období. Pokračovaly po 
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uvolnění pandemie vzdělávací aktivity díky Krajské knihovně v Liberci. Uskutečnilo se několik 

vzdělávacích setkání a seminářů. Několik kolegyň se zúčastnilo knihovnické dílny v Jičíně.  

Nemohla se uskutečnit ani připravená Valná hromada KDK SKIP spojená se soutěžní 

přehlídkou OKNA. 

Na závěr této zprávy za roky 2020 a 2021 KDK SKIP Libereckého kraje musím jako 

předsedkyně konstatovat, že mimo informací z MT KDK SKIP /29. 1. 2021 a 14. 9. 2021 / se 

od 18. 2. 2020 členky Klubu nesešly. Informace byly posílány pouze on line a přes konferenci 

Andersen.  

Ke dni 8. 3.  2022 předávám funkci předsedkyně Klubu dětských knihoven Libereckého kraje 

kolegyním, které o tuto práci mají zájem a jsou aktivní a skvělé. Městská knihovna Semily, její 

paní ředitelka Mgr. Jitka Šedinová dává této činnosti velkou podporu a kolegyně z dětského 

oddělení Jana Baánová a Petra Luňáková budou zastupovat Klubko jako předsedkyně a 

tajemnice.  

Zůstávám i nadále členkou KDK Libereckého kraje a ráda pomohu,  když mne budou kolegyně  

potřebovat.  

 

Přikládám pro informaci poslední zprávy z MT KDK SKIP / 26.1.2021 on line / 14.9. 2021 a 

25.1.2022 

   Eva Kordová  
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ADRESÁŘ ČLENŮ – AKTUALIZACE K 20. 12. 2021 
  

Příjmení Jméno Knihovna Telefon E-mail 

Kordová 
Eva 
předsedkyně 

Městská knihovna 
Antonína Marka Turnov 

736 712 400 evakordova@seznam.cz 

Vítková 
Kateřina  

tajemnice  
KVK Liberec 603 963 519 vitkova@kvkli.cz 

Hejduková 
Martina  

tajemnice  
Městská knihovna Tanvald 483 369 650 knihovna@tanvald.cz 

Langrová  Hana KVK Liberec  LNGH@email.cz 

Bezděková Alexandra KVK Liberec, Vesec 724 246 025 
vesec@kvkli.cz 

bezdekova@kvkli.cz 

Janoušková Zuzana 
KVK v Liberci, pobočka 

Kunratická 
774 244 660 

kunraticka@kvkli.cz 

janouskova@kvkli.cz 

Kotlářová Zuzana  
Městská knihovna Česká 
Lípa 

487 883 449 detske@knihovna-cl.cz 

Váňová  Jaroslava  
Městská knihovna Česká 

Lípa (pobočka Špičák) 
487 832 227 spicak@knihovna-cl.cz 

Hudíková Dana  
Městská knihovna Železný 

Brod 
483 389 123 knihovna@zelbrod.cz 

Chloubová Renata  
Městská knihovna 
Rychnov 

u Jablonce nad Nisou   

720 402 284 knihovna@rychnovjbc.cz 

Liptáková Drahuše  
Městská knihovna 
Kamenický Šenov 

487 712 030 knihovnaks@seznam.cz 

Meixnerová Jarmila Městská knihovna Doksy 487 872 167 knihovna@knihovna.doksy.com 

Hlásná Pašková Helena  KVK v Liberci 482 412 163 hlasna@kvkli.cz 

Tvrzníková Alena 
Podještědské muzeum a 

knihovna Český Dub 
485 147 624 alena.tvrznikova@cdub.cz 

 
Zpěváková 

 
Dana  

 
Městská knihovna 

Jablonné v Podještědí 

 
487 829 972 

 
zpevakova@jvpmesto.cz 

Vaistauerová Vladimíra  
Městská knihovna 

Jablonec nad Nisou 
483 310 951 vladka.vaistauerova@seznam.cz 

Baánová Jana  Městská knihovna Semily 481 622 902 detske@knihovna.semily.cz 

Svobodná Zuzana  
Městská knihovna 

Jablonec nad Nisou 
483 310 951 deti@knihovna.mestojablonec.cz 

Wittmayerová Radka  Městská knihovna Frýdlant 725 591 436 radka.wittmayerova@mu-frydlant.cz 

  
Městská knihovna Cvikov 485 147 624 mkcvikov@clnet.cz 

Zemancová Radka  
Městská knihovna Nový 
Bor 

487 712 387 rzemancova@novy-bor.cz 

Fultová  Pavlína  
Městská knihovna  

Žandov 

604 166 

467 
mlk.zandov@seznam.cz 

Prádlerová Adéla 

Městská knihovna 

Antonína Marka  

Turnov  

721 042 
330 

adelpra@seznam.cz 

mailto:vesec@kvkli.cz
mailto:kunraticka@kvkli.cz
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Městská knihovna Železný Brod – poslední setkání KDK LBC kraje 18. 2. 2020  
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Nová budova knihovny v Železném Brodě 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolický průvod NOC A 2020 On line                                                                     
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     Noc s Andersenem   

 seminář se spisovatelkou Klárou Smolíkovou  
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Bookstart – S knížkou do života  

1 
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Setkání Mozkového trustu KDK SKIP 

 

26. 1. 2021 online 

 

 

Přítomni: Roman Giebisch, Zlata Houšková, Jana Hradilíková, Michaela Baštecká, Kateřina Pechová,  

Helena Šlesingerová,  Marta Pešková Staníková, Hana Hanáčková,  Jana Benešová,  

 

Hosté: Dana Petrýdesová (KVK v Liberci, vedoucí odboru služeb), Pavlína Lišovská (KJM-CDČ), Iveta 

Cehelská, Stanislava Benešová 

 

Omluveni: Eva Kordová, Marika Zadembská, Helena Hubatková Selucká, Dana Šoupová, Ivana 
Troupová 

 

PROGRAM: 

 

I. Hlavní projekty KDK: 

 

OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 

Garant: pro rok 2021 Mgr. Marika Zadembská, Knihovna Třinec 

 Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci (Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré 

Město, www.kvkli.cz).  

 Termín: v dubnu se podle aktuální situace rozhodne, zda akce proběhne v červnu nebo září. 

 Určení: pro žáky 1. stupně ZŠ. Délka 45-60 minut, 6-7 soutěžících.  

 Téma: Enviromentální výchova – „Příroda potřebuje i tebe“.  

 Počítá se s 60 přihlášenými diváky.  

 Plán financování: prostřednictvím SKIP ČR podána u MK ČR (K21) žádost o dotaci ve výši 28 
tis. Kč. Celkové předpokládané náklady: 56 000,- Kč, z toho z dotace cca 18 tis. na ubytování 
porotců a účinkujících, 8 tis. na honoráře lektorů, 2 tis. na materiál, ostatní výdaje z vložného. - 
Honoráře pro soutěžící á 1 000,- Kč. Všechny účtenky a faktury musí být vystaveny na SKIP! 
Optimální je vyúčtování beze zbytku. Zdroje: Účastnické poplatky ve výši 500,- Kč pro všechny.  

 Porota: Eva Sedláčková – předsedkyně poroty (vedoucí sekce literatury pro děti nakladatelství 
Host v Brně, předsedkyně KDK SKIP 2004-2008), Helena Šlesingerová (předsedkyně KDK 

http://www.kvkli.cz/
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SKIP, ředitelka Knihovny města Plzně), Simona Kubišová (vítězka přehlídky 2019, knihovnice 
Knihovny Třinec), Libuše Vrtišková Hájková (pedagožka). 

 Moderátor: Zlata Houšková.   

 Harmonogram programu zůstává:  

 1. den – prezence (8:00-8:30), zahájení (8:40-9:00), první blok pořadů (cca 9:00-12:20) 
s delšími přestávkami na stručné slovní hodnocení porotou, přestávka na oběd (12:30-
14:00), prohlídka knihovny a synagogy (14:00-15:15), odpolední doprovodné programy: 
SUCHO - Hrozba krajiny 21. století (Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. z Mendelovy univerzity 
v Brně), Hrajeme si, přemýšlíme (Mgr. Zdeněk Rakušan, Ph.D.), Bambertovy ztracené 
příběhy (knihovnice a lektorka Nové školy Radka Vojáčková) (15:30-17:00), společenský 
večer s překvapením ve Velkém sále knihovny, 2. patro (od 18:30). 

 2. den – druhý blok pořadů (8:30-12:00), přestávka na oběd (12:00-13:30), vyhodnocení 
přehlídky, předání cen, ukončení (13:30-14:30), vyhodnocení. 

 KVK v Liberci zajistí spolupráci se ZŠ. 

 KVK v Liberci ve spolupráci s klubkem KDK Liberecka zajistí doprovodné programy.  

 Ubytování: KVK v Liberci vytipuje a nabídne ubytovací zařízení v místě. 
 

 Ceny: Hlavní partner přehlídky: Nakladatelství HOST v Brně - knižní ceny (zajistí Eva 
Sedláčková). Opět bude udělena Cena diváků. Diplomy zajistí společně Marika Zadembská a 
KVK v Liberci. 

 Pohoštění: 5 000,-Kč bude dáno z vložného, zbytek zajistí liberecký SKIP (?). 

 Přihlašování pro soutěžící bude otevřeno podle situace, přihlašování pro diváky bude otevřeno také 
- podle situace -(Konference Andersen). 

 Elektronický přihlašovací formulář zajistí Marika Zadembská. 

 Přihlášení soutěžící: Zuzana Mišterová (Knihovna města Plzně), Jindřiška Soudková, (Městská 
knihovna ve Svitavách), Kristýna Havlová, Iveta Cehelská (Knihovna Jiřího Mahena), Jana 
Vartová, Varta Miroslav (Městská knihovna Milovice), Vendulka Vachová (Městská knihovna 
Chrudim), Michaela Sehnalová (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně), Bibi Marešová (Městská 
knihovna Louny), Helena Kovalová (Krajská vědecká knihovna v Liberci). – Celkem 8 pořadů – 
lze realizovat? – Po vyhlášení data konání Marika Z. ověří, zda platí všechny přihlášky 
soutěžících. 

 Pro komunikaci v rámci přehlídky zůstává adresa okna.knihovny@gmail.com. 

 Knihovna města Ostravy  projevila zájem o pořádání přehlídky v roce 2022.  
 

 

 

 

 

VALNÁ HROMADA KDK SKIP ZA ROK 2019/2020/2021 – 26. ročník 

 Termín: v dubnu bude upřesněn  - od cca 15:00 do 18:00 hodin v KVK v Liberci v menším sále 
ve 4. patře (kapacita 60 míst).  

 Program: 

 Zprávy o činnosti regionálních klubek KDK za rok 2019, 2020 (zprávy zároveň zaslat 
tajemnici K. Pechové).  

mailto:okna.knihovny@gmail.com
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 Zprávy o projektech KDK za rok 2019, 2020 (zároveň zaslat tajemnici K. Pechové), aktuální 
informace k projektům 2021. 

 Večer neformální posezení.  

 Zprávy za rok 2019 dosud odevzdala jen klubka: Zlínský kraj, Praha, Karlovarský  kraj, Jižní 
Morava, Liberecký kraj, Střední Čechy,Příbramsko a projekty  
Kamarádka knihovna a Knihovnická dílna. Zprávy za rok 2020 Karlovarský kraj, Střední 
Čechy, Příbramsko, a Kamarádka knihovna. 
Chybějící zprávy za léta 2019/2020 doručte K. Pechové do konce března 2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOC S ANDERSENEM (http://www.nocsandersenem.cz) – 21. ročník 

Garant: Hana Hanáčková, Mirka Čápová a Mgr. Bronislava Jakoubková, Knihovna BBB v Uherském 

Hradišti 

 20. ročník Noci s Andersenem přesunut z pův. plánovaného 27. 3. a 15. 5. na 9. 10. 2020 (Týden 
knihoven), kvůli koronaviru však v řadě knihoven proběhl v jiném termínu či neproběhl vůbec. Viz  

http://nocsandersenem.cz/data/ke-stazeni/2020/2020NSA-zprava.pdf.    

 V mnoha rodinách se nocovalo doma – možný model pro rok 2021 podle situace nebo pro 
věkovou kategorii 3-6 let – propojení s BOOKSTARTEM, jako oslava knihy. 

 Termín: původní termín 26.3. 2021 stornován, navržen nový volný termín od 25.6. do 8.10 
podle aktuální situace. 

 Téma NsA: Pro starší děti na návrh Albatrosu 80. výročí Záhady hlavolamu. Skautské nadace 
se nabízejí ke spolupráci.  Albatros vydá Rychlé šípy Jana Fischera. (Avšak téma Rychlé šípy 
bylo v roce 2018.)  Albatros vydá pohlednice se Záhadou hlavolamu.  

 Návrh propojit s velmi oblíbenou knihou Prašina od Vojtěcha Matochy, která je na podobné 
téma. Vyšla také jako audiokniha namluvená Matoušem Rumlem. Knihu vydalo nakladatelství 
Paseka, nutno domluvit s Albatrosem. 

 Druhé téma pro menší děti: František Hrubín (†1. 3. 1971 – 50. výr.), Václav Čtvrtek (*4. 4. 
1911 – 110. výr., † 6. 11. 1976 – 45. výr.) a Radek Pilař (*23. 4. 1931 – 90. výročí), časopis 
Mateřídouška (75. výr.), Zdeněk Miler (*21. 2. 1921 – 100. výr.) - Krteček, Jan Karafiát (*4. 1. 
1846 – 175. výr.), Eduard Štorch (†25. 6. 1956 – 65. výr.) a Zdeněk Burian (†1. 7. 1981 – 40. 
výr.)  

 Prostřednictvím SKIP ČR u MK ČR (K21) podána žádost o dotaci ve výši 121 tis. na tisk 
pohlednic. Výtvarný návrh a distribuci zajistí Albatros. 

 Registrace NsA na http://www.nocsandersenem.cz/ již spuštěna.  Registrovat se je nutné do 
konce ledna!!!  

http://www.nocsandersenem.cz/
http://nocsandersenem.cz/data/ke-stazeni/2020/2020NSA-zprava.pdf
http://www.nocsandersenem.cz/
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 Krajánek – časopis pro děti ČŠBH, v březnovém čísle budou upozorňovat na Noc s 
Andersenem. 

  Český rozhlas - Rádio Junior, se  určitě přidá a od června budou pravidelně ve vysílání 
připomínat dětem, aby sledovaly své knihovny, kdy zrovna u nich bude NsA. Zájemcům nabízí 
Rádio Junior záložky pro děti (pravděpodobně by je dodali, nebo už jsou, v Klementinu).  

 I letos  bude spolupracovat dětský portál www.veverusak.cz a u nich na webu jistě budou 
nějaké soutěže. Jedná se se skauty, od nich by určitě nějaká soutěž mohla přijít. 

  Albatros bude opět rozesílat pohlednice všem registrovaným, příští týden musíme spočítat 
náklad a půjdeme do tisku tak, aby v průběhu března všichni registrovaní dostali svůj balíček. 

 Z Mateřídoušky, Audiotéky, Arga, Tympana... se ještě neozvali, a asi pro ně pohyblivý termín 
není to pravé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMARÁDKA KNIHOVNA (http://www.kamaradkaknihovna.cz/) – 8. ročník 

Garant: Zlata Houšková 

 8. ročník byl vyhlášen prostřednictvím konference Andersen 8. 6. 2020, uzávěrka přihlášek 31. 
7.   

 Po 15. únoru 2020 Zlata Houšková rozhodne, zda se soutěž uskuteční. 

 Rok 2020 – velice specifický, není jisté, zda bude moci porota jezdit do knihoven, v knihovnách 
neměl kdo vyplňovat vysvědčení, v některých knihovnách se uskutečnilo minimum akcí, někde 
žádné. 

 Přihlášeno méně než 30 knihoven (tj. zatím nejméně v historii soutěže), z toho 
9 z východočeského klubka. - Poděkování Martě Peškové Staníkové za pomoc a správnou reakci. 
Nelze dělit do velikostních kategorií, nebo případně pouze do dvou (místa do 10 tisíc obyvatel a nad 
10 tisíc). 

 Tisk vysvědčení zajistila CEIBA, vydána v počtu 10 tis. ks, z toho 5 tis. ks rozdáno, 5 tis. ks v rezervě. 

Lze stáhnout i z webu (http://www.kamaradkaknihovna.cz/docs/vysvedceni_2020.pdf). 

 Vyplněná vysvědčení zaslat do NK ČR B. Štěpánové – pův. termín 15. 12. 2020 byl prodloužen 
do 31. 1. 2021.  

http://www.veverusak.cz/
http://www.kamaradkaknihovna.cz/
http://www.kamaradkaknihovna.cz/docs/vysvedceni_2020.pdf
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 Do 31. 1. 2021 měly knihovny vyplnit a zaslat elektronické dotazníky. Během prvního pololetí 
2021 proběhne vyhodnocení dotazníků o činnosti, návštěvy knihoven – finalistek. 

 Ostatní harmonogram a kritéria soutěže stejná jako v předchozím ročníku.  

 Hlavním partnerem je CEIBA (zajišťuje auto pro porotu a věcné dary, dále Mindok, TRITION a 
ALBI (věcné dary). 

 Porotu tvoří zástupce Ceiby, SKIPu, KDK a zástupce vítězné knihovny předchozího ročníku. Jelikož 
vloni měla soutěž ve dvou kategoriích 2 vítěze (Dobříš, Vsetín), bude nutné se domluvit. 

 Konec soutěže – případné  slavnostní vyhlášení v proběhne na případné soutěžní přehlídce 
OKNA první den v podvečer v Liberci v červnu 2021.  

 Do dalšího ročníku je třeba zpracovat parametry pro virtuální služby. 
 

 

 

 

 

 

KDE KONČÍ SVĚT 

Garant: Helena Šlesingerová, KMP; Olga Šenoldová, Městská knihovna Jindřichův Hradec; Eva 

Kordová, Městská knihovna A. Marka Turnov 

 12. ročník projektu pro léta 2019/2020 byl vyhlášen prostřednictvím konference Andersen 2. 10. 

2019. 

 Téma: Labyrint světa, Komenský a ráj knížek (k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského). 

 Vyvrcholení projektu s pasováním mělo proběhnout v úterý 2. června 2020 v Praze (Zrcadlová 

kaple Klementina), kvůli pandemii byl však termín zrušen a po konzultaci s předsedkyněmi 

klubek celý projekt o rok prodloužen.      

 Nový termín: úterý 1. 6. 2021, spojí se vyhlášení vítězů Kamarádky Knihovny a křtu Knížky pro 

prvňáčka. 

 Prostřednictvím SKIP ČR u MK ČR (K21) podána žádost o dotaci ve výši 25 tis. Kč na cestovné 

pro dětské účastníky slavnostního vyvrcholení.  

 E. Kordová zajistila librosaury (18 ks á 100,- Kč) – již vyrobeno a zaplaceno.  

 V dubnu 2020 se předpokládalo, že aktivity s dětmi bude možné v novém školním roce dokončit, 

rozšířit. Situace je však nepříznivá a nejistá. Otázkou, zda je reálné slavnostní vyvrcholení 

uskutečnit a zda má smysl v tomto ročníku pokračovat – knihovny i školy jsou už týdny zavřené, 

časová prodleva se prohlubuje, bude obtížné navát. 

 

  H. Šlesingerová po poradě s E.Kordovou, Z.Houškovou a R,Giebischem zváží a vyhodnotí 

situaci, zda 12. ročník dokončit či ne. 

 

 

 

 



  Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2020 - 2021 

 

Stránka 17 

 

II. Projekty ve spolupráci: 

 

 

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – UŽ JSEM ČTENÁŘ 

Garant: Roman Giebisch, NK ČR Praha 

 13. ročník, knížka spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové – První školní 
výlet. 

 Projekt vyhlášen počátkem listopadu 2020 a znovu počátkem ledna 2021.  

 Harmonogram jako v předchozích letech (do 31. 1. 2021 přihlášky – formulář na 

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka-pro-prvnacka-prihlaska-a-objednavka, do 
30. 4. knihovny vyhodnocení projektu, v březnu-dubnu distribuce knih, počátkem června 
slavnostní ukončení projektu v Praze, do konce června slavnostní ukončení v regionech).  

 Podmínky se budou muset přizpůsobit tomu, do kdy budou knihovny zavřené a jejich služby 
omezeny. . 

 Knihovny a školy možnost zakoupit knížky v jakémkoliv počtu á 20,- Kč/ks. Bude-li zásilka 
fakturována knihovně, činí poštovné 0,- Kč, bude-li fakturována škole, je poštovné 90,- Kč.  

 Nejistá situace – některé školy spolupráci odmítly. Knihovníci se bojí, kdy a jak knížku dětem 
předají. Nutno domluvit se školami, předat knihy třeba venku před knihovnou...Hledat možnosti. 

 

 

 

ANKETA SUK – Čteme všichni - 28. ročník 

Garant: Bc. Edita Vaníčková-Makosová, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha 

 Výsledky 27. ročníku byly slavnostně zveřejněny 24. 9. 2020 sále Národního pedagogického 
muzea na Malé Straně. Kvůli pandemii koronaviru byl původně plánovaný jarní termín přesunut 
na podzim, vyhlášení proběhlo bez přítomnosti dětí a v redukovaném počtu účastníků. U dětí 
zvítězila kniha Pavla Čecha Třetí dobrodružství pavoučka Čendy. Tisková zpráva a úplné 

výsledky na https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-
vsichni/predchozi-rocniky.  

 H. Šlesingerová předala Cenu Noci s Andersenem, o které tentokrát rozhodli knihovnice a 
knihovníci pořádající ve svých knihovnách Noc s Andersenem. Hlasovalo 160 knihoven (každá 
5 hlasů, celkem 800 hlasů), vítězem kniha: Vojtěch Matonoha: Prašina: Černý merkurit (40,6 
%), druhá Klára Smolíková: Pozor, v knihovně je kocour (36,9 %), třetí Ladislav Špaček: 
Dědečku, vyprávěj o světě (31,9 %).          

 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 28. ročník Ceny za 
literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“.  

 Kategorie:  

 Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“ - hodnocena díla, vydaná v roce 2020 – 
hlasování elektronicky nebo papírovým anketním lístkem, uzávěrka 28. 2. 2021 

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka-pro-prvnacka-prihlaska-a-objednavka
https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni/predchozi-rocniky
https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni/predchozi-rocniky
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 Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství – hodnoceny knihy českých autorů, 
které vyšly v prvním vydání v roce 2020 

 Počin školních knihoven – pův. uzávěrka 31. 12. 2020 prodloužena do 31. 1. 2021  

 Podrobná pravidla soutěže, plakát, hlasovací lístky, přihlášky ke stažení na 

https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni.  

 Dobrovolná anketní otázka zůstává: „Kde nejraději čtu?“  

 Slavnostní vyhlášení výsledků ankety plánováno na počátek dubna – podle situace. 

 

 

 

 

 

KNIHOVNICKÁ DÍLNA – 24. ročník  

Garant: Jana Benešová, Věra Trybenekrová, Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně 

 Dílna plánovaná na 8. – 10. 9. 2020 (v rámci jubilejního 30. ročníku festivalu Jičín – město 
pohádky 9. – 13. 9. 2020) na téma „Voda, voděnka“ byla kvůli koronaviru zrušena. 

 Příští Knihovnická dílna: 7. – 9. září 2021. 

 Knihovnická dílna bude opět třídenní a bude se konat v rámci festivalu Jičín město pohádky 
druhý zářijový týden.  
 

 První den bude celý pracovní a to postupně ve třech dílnách. Nejprve budou účastnice 
rozděleny na dvě skupiny. Jedna skupina se s MgA. Bc. Olgou Královou bude věnovat 
dramatické výchově. Kolegyně ve druhé skupině se sejdou s jičínskou knihovnicí Romanou 
Kučerovou, která je seznámí s technikami skládání textu nebo motivu uvnitř knihy a naučí je 
využívat staré vyřazené knihy k výrobě dekorací nebo dárku. Po dvou hodinách si skupiny 
vymění lektorky a budou pracovat ve druhé dílně.  

 V podvečer pak obě skupiny absolvují muzikoterapii BcA. Ladislavy Dlouhé.  

 Posledním bodem prvního dne bude vystoupení divadla Čučka, kdy spisovatel Marek Toman a 
knihovnice Edita Vaníčková sehrají Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse podle 
stejnojmenné knihy Marka Tomana. 
 

 Druhý den nás čeká Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. z Katedry českého jazyka a literatury 
Univerzity Hradec Králové a seminář Symbolika snu v pohádkách.  

 Odpoledne se vydáme na literární výlet na Novopacko, kde nás v Malém zastavení nad krajinou 
a nejen nad ní provede dlouholetý pracovník novopackého muzea a autor knih Za skrytými 
poklady Podkrkonoší a Spiritismus v Podkrkonoší Mgr. Ivo Chocholáč. Po výletě nás bude čekat 
ještě exkurze v Novopackých sklepích, které jsou se svým hudebním klubem Půda známé po 
širokém okolí především jako kulturní stánek.  Po exkurzi je připraveno setkání s novopackými 
spisovateli a literárně-hudební vystoupení jako ukázka a možná inspirace využití netradičního 
prostředí k úspěšným kulturním akcím. 

 

 Třetí den se setkáme s PhDr. Markem Hermanem, který bude mít přednášku na téma 
Ochutnávka selského rozumu. Dozvíme se odborné, přitom však jednoduché a srozumitelné 

https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni
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návody a postupy, jak dobře vychovávat, jak vést dítě k samostatnosti, jak doma vybudovat 
dobrou a pohodovou atmosféru a jak zabránit přehlcení dětí i sama sebe.  
 

 

 

 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART) 

 Web projektu: https://www.sknizkoudozivota.cz/. 

 Vyšel elektronický Zpravodaj S knížkou do života 3/2020 (26. 10.) a 4/2020 (15. 12.). 

 NK ČR vydala metodickou příručku pro práci knihoven s dětmi ve věku 3–6 let Projekt 

S knížkou do života a čtenářská gramotnost, jejíž autorkou je Veronika Laufková 

a kol. Distribuce tištěné verze proběhne prostřednictvím krajských knihoven. Ke 

stažení na 

https://drive.google.com/file/d/1jrcVsCTNWzYqhShRisYnj53lCb8UE9re/view. 

 Metodiky a tipy k dispozici na: https://www.sknizkoudozivota.cz/inspirace-a-tipy/. 

 Pracovní skupina projektu Bookstart se sejde on-line počátkem února. 

 Nové objednávky a doobjednávky setů prostřednictvím formuláře na 

https://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/. 

 V nabídce: sety pro 0-3 roky (kufříky s novým leporelem, metodickým kalendářem pro rodiče a 
seznamem doporučených knížek pro nejmenší), sety pro 3-6 let (baťůžky s pohádkovou knížkou, 
pexetriem, komiksovým sešitem, kartičkou audiotéky, seznamem doporučených knížek a her, 
ukázkovým č. čas. Puntík).    

 Sety jsou ve vysoké kvalitě, autorská kniha, nedá se koupit. 

 Cena setů á 80,- Kč, balení po 10 ks. 

 MŠ  možná mají peníze na sety – možnost spolupráce? 

 H.Hubatková Selucká – návrh na vyzkoušení pilotního projektu spolupráce  konkrétní MŠ 

s KJM v Brně. Připravil by se cyklus online přednášek pro rodiče na podporu čtenářství, s dětmi 

by se začalo pracovat v MŠ a postupně by se přivedly do knihoven. V případě, že se tato 

spolupráce osvědčí, bude vypracována metodika. 

 Primátor města Ostravy – velká podpora projektu,  představí ho na setkání starostů 

Moravskoslezského kraje. 

 V ostravské nemocnici předávají sety hned maminkám v porodnici. 
 

 
 
 

 
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 

 14. ročník, plánovaný na sobotu 28. 11. 2020, byl kvůli koronaviru zrušen.     
 Plánovaná akce se Čtyřlístkem přesunuta na rok 2021. - Děti dostanou v knihovně 4 kartičky 

s úkoly (formát pohlednice) od Fifinky, Bobíka, Myšpulína a Pindi. Až splní úkoly, dostanou 
Čtyřlístek s vystřihovánkou, kterou si mohou na místě složit. Soutěž Vymysli svou vlastní 
vystřihovánku – soutěž jednotlivců – výherce obdrží knížku se Čtyřlístkem. Soutěž pro celou 
knihovnu – Použij vystřihovánku ze Čtyřlístku a vyrob co největší model. Vítězná knihovna obdrží 
komplet všech 19 souborných knih + knihu První půlstoletí v Třeskoprskách a dále roční 
předplatné všech třech časopisů. 

 Připraveny jsou materiály pro knihovny i webové stránky této akce. 

https://www.sknizkoudozivota.cz/
https://drive.google.com/file/d/1jrcVsCTNWzYqhShRisYnj53lCb8UE9re/view
https://www.sknizkoudozivota.cz/inspirace-a-tipy/
https://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/
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DATABANKA  
Garant Helena Hubatková Selucká, KJM 

 Návrh H. Hubatkové Selucké na inovaci Databanky byl přednesen na MT KDK 8. 9. 2020. 

 Návrh nového konceptu byl zaslán do konference Mozek 17. 9. 2020. 

 Do původní Databanky byl v roce 2020 (19. 11.) vložen jen 1 program – Jezevec Chruida točí 
film (Pavla Holmanová, MěK Valašské Meziříčí).        

 
Návrh na inovaci od Heleny Hubatkové Selucké: 

 Se stávající databankou jsou technické problémy, hledá se řešení, jak ji posunout do virtuálního 
prostoru. 

 Návrh: Databanka by fungovala stále jako databáze, programy by byly vymezeny jako dosud 
přes RVP, cílové skupiny..., ale nevkládal by se celý program, pouze odkaz na jeho digitální 
(elektronickou) podobu, kterou by měl každý autor programu ve svém digitálním prostoru (přes 
Google dokumenty, či jiné aplikace, které nepožadují nutnou registraci). Souhlas ředitele by byl 
řešen pouze jako poučení, každý, kdo vstupuje (nebo vkládá) do databanky by zatrhl, že s ním 
souhlasí. 

 Tento digitální obsah by si každý autor mohl dál rozpracovávat/doplňovat/upravovat a tyto 
změny by se vždy aktuálně ukázaly tomu, kdo si program chce stáhnout. 

 Zároveň by zůstala možnost hodnocení programu, vkládáni komentářů (ať již k programu přímo v 
digitálním prostoru) nebo pod „vymezení programu“. 

 Ke všemu by byl návod - formou webové kamery a komentářů, jak takový digitální prostor 
vytvořit a k čemu to digitální kurátorství je. 

 Mohly by pak vznikat nejen jednotlivé programy, ale zajímavé celky na jedno téma. 

 Další metou by bylo online vzdělávaní. Databanka by už nebyla jen o programech, které si 
někdo stáhne, ale sloužila by také jako určité „rozcestí“ pro další vzdělávání v oboru. Např. 
webináře na různá témata (v návaznosti na zkoušku Knihovník v knihovně pro děti pres NSK), 
ale i třeba webinář o dramatické výchově, krizových situacích při programech, zároveň by se 
dalo pracovat i s náměty kolegů a kolegyň z oboru a připravovat vstupy na aktuální témata. 
Součásti by samozřejmě byla i oblast aplikací - jak vytvořit křížovku, komiks aj. 

 Byla by tu i možnost sdílet vítězné programy z přehlídky OKNA, ale zde je ještě řada 
neznámých (velikost souboru, úprava videí takového rozsahu, souhlasy žáků apod.), které je 
nutno prověřit.  

 Sdílené příklady: https://gingkoapp.com/agnzqw, https://gingkoapp.com/7wss2t, 
https://gingkoapp.com/dbayfs, 

https://docs.google.com/document/d/1rHiZsu4ZmPd2can53f6OXrnQJ8QYB-
Y_rnG69OPAJ7M/edit?usp=sharing. 

 Náklady cca 100 tis. Kč (rozcestník na webu, zaškolení pro knihovníky). KJM je ochotna 
požádat o grant (VISK). 

 Motivace pro vkládání – jedna z možností je umožnit plné stahování jen těm, kteří sami něco do 
databanky vloží. 

 Prosba o osobní spolupráci členů mozkového trustu KDK. 
 

 V současné době  je situace taková, že Grant na VISK knihovna neschválila, měla proběhnout 
schůzka, že se věci změní v režii KJM, v prosinci ji  zrušila knihovna. 

https://gingkoapp.com/agnzqw
https://gingkoapp.com/7wss2t
https://gingkoapp.com/dbayfs
https://docs.google.com/document/d/1rHiZsu4ZmPd2can53f6OXrnQJ8QYB-Y_rnG69OPAJ7M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rHiZsu4ZmPd2can53f6OXrnQJ8QYB-Y_rnG69OPAJ7M/edit?usp=sharing
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 Od nového roku je H. Hubatková Selucká nemocná. Jakmile se její zdravotní stav zlepší, bude 
na změnách databanky pokračovat. 
 

 

 
 
 
IMPULSY 

 V roce 2020 (6. ročník) vydáno celkem 5 čísel - 1/2020 (24. 3.), 2/2020 (19. 5.), 3/2020 (29. 7.), 

4/2020 (7. 10.), 5/2020 (11. 12.) - ke stažení na https://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo, 

https://impulsy.kjm.cz/archiv. Poslední číslo  
zaměřeno na téma ekologie. 

 V roce 2021 plánována 4 čísla. 
 
 
 
 
CENTRUM DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ  

• POŘÁDÁ V ROCE 2021  TYTO VZDĚLÁVACÍ AKCE: 
 

11. – 12. května 2021 – Vzdělávání dětí 

  

            16. června 2021 – Pojďte, děti, budeme číst s porozuměním 

  

            20. – 21. října 2021 – Chceme dětem číst 13 aneb Fenomény současné literatury                                

pro        děti a mládež 

 
 
ŠKOLA NARUBY 

 Původní projekt MěK Český Těšín (od roku 2008; v roce 2020 zapojeno 99 subjektů, z toho 96 
knihoven a 3 školy, celkem odebráno 10 450 deníčků (2019: 28 subjektů, z toho 16 knihoven, 
12 škol).  

 SKIP v roce 2020 vytiskl 10 000 deníčků zdarma pro knihovny zapojené do projektu ŠKOLA 

NARUBY https://www.knihovnatesin.cz/skola-naruby, zájemci se mohli hlásit do konce 

prosince, knihovny si uhradí poštovné. 

 Inovace v grafice. 

 Projekt podpořila charita Čtení pomáhá (zařazeno 21. 1. 2020, ukončeno 30. 10. 2020, vybráno 

110 000,- Kč) - http://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/skola-naruby. 

 Deníčky jsou stále na skladě, lze objednávat na adrese ekonom@knihovnatesin.cz.     
 
 
 
 

https://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo
https://impulsy.kjm.cz/archiv
https://www.knihovnatesin.cz/skola-naruby
http://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/skola-naruby
mailto:ekonom@knihovnatesin.cz
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ČTENÍ POMÁHÁ 

 Podpora projektu BOOKSTART (zařazeno 3. 11. 2020, cílová částka 110 000,- Kč, dosud 
vybráno 54 600,- Kč = 49 %). 

 Projekt nyní pozastaven, nedaří se oslovovat děti, peníz se seberou později. 
 
 
ČTENÁŘSKÉ PASY 

 Lze objednat u Ceiby na https://eshop.ceiba.cz/ctenarsky_pas á 11,- Kč/ks vč. DPH, nebo 

stáhnout na https://eshop.ceiba.cz/images_content/2909/1205-O-ctenarsky-pas.pdf a 

nakopírovat. 
 
 
 
 
LOVCI PEREL 

 Informace a registrace na https://www.lovciperel.cz/. 

 V roce 2020 zapojeno 259 knihoven + 111 škol, 4 318 čtenářů, 3 293 knih (2019: 219 knihoven 
+ 92 škol, 3 564 čtenářů, 2 871 knih). 01 knihoven + 71 škol, 2 655 čtenářů, 2 827 knih). 

 
 

RŮZNÉ 
 M.Pešková Staníková vznesla dotaz, jaká díla je možno číst online, má nabídku od 

MAS, že by jí poplatky za autorská práva zaplatili. 

 Návrh požádat dr. Richtera o vypracování krátké a stručné metodiky co a za jakých 
podmínek je možno veřejně číst online  i naživo. 

 Výměna zkušeností z kovidové doby s online prostředím: v pražských knihovnách volají 
seniorům, výuka angličtiny online, v Jičíně křest knihy online, besedy pro 1. třídy online, 
přednášky a besedy se spisovateli online, setkávání se seniory online. 

 Příští setkání MT KDK SKIP ,pokud bude virtuální, se bude konat od 9.00hodin. 
 

 

 

 

Zapsala: H. Šlesingerová, K. Pechová 

 
 

https://eshop.ceiba.cz/ctenarsky_pas
https://eshop.ceiba.cz/images_content/2909/1205-O-ctenarsky-pas.pdf
https://www.lovciperel.cz/
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Setkání Mozkového trustu KDK SKIP 

14. 9. 2021 v NK ČR v Praze 

 

 

Přítomni fyzicky: Daniela Drobečková, Zlata Houšková, Roman Giebisch, Jana Hradilíková, Eva 

Kordová, Kateřina Pechová, Marta Pešková Staníková, Helena Šlesingerová, Ivana Troupová, Marika 

Zadembská  

 

Přítomni on-line (Zoom Meeting): Hana Hanáčková, Helena Hubatková Selucká, Pavlína Lišovská  

 

Hosté: PhDr. Linda Jansová, Ph.D., Národní knihovna ČR; Denisa Drobečková  

 

Omluveni: Michaela Baštecká, Jana Benešová  

 

PROGRAM: 

 

VYSTOUPENÍ HOSTA:  
I. PHDR. LINDA JANSOVÁ, PH.D.: SEZNÁMENÍ S NOVÝM WEBEM SKIP 
II. Jednání MT KDK – informace o stavu projektů 

 

 

 
I. Vystoupení hosta: 
 
KDK NA NOVÉM WEBU SKIP 
PhDr. Linda Jansová, Ph.D., Národní knihovna ČR, SKIP  
 

 V současné době probíhá příprava nového webu SKIP: https://skip.osvobozena-knihovna.cz.  

 Byla provedena obsahová a strukturní revize starého webu. Některé informace budou dál editovány 
centrálně, některé si budou sekce a kluby SKIP editovat samy. Již neaktuální informace bude opravovat 
L. Jansová. Vše, co se na web dá, musí být v souladu se stanovami SKIP a s GDPR (např. ne seznam 
individuálních členů KDK apod.). 

 Za KDK bude editovat MěK Dobříš, která spravuje i samostatný web KDK.  

 Informace a podrobnosti o reg. klubách mají být ideálně na jednom místě - budou přidány na 
web KDK (https://www.knihovnadobris.cz/kdk-skip/). Některá klubka nemají na webu vlastní 
prezentaci, některá ji mají jinde. 

 Je žádoucí vložit alespoň 2 nové aktivity ročně. 

 Podchytit články o KDK (do databáze Knihovny knihovnické literatury).   

 Akce společenského charakteru by neměly být v seznamu vzdělávacích akcí. 

 Budou vloženy hlavní cíle KDK (po případné úpravě): 

https://skip.osvobozena-knihovna.cz/
https://www.knihovnadobris.cz/kdk-skip/
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 Všestranně podporovat a rozvíjet čtenářství, čtenářskou a informační gramotnost u dětí 
a mládeže. 

 Podporovat rozvoj předčtenářství u nejmenších dětí v rodinách. 

 Motivovat, inspirovat a odborně vzdělávat knihovníky a knihovnice dětských oddělení 
veřejných knihoven. 

 Vzájemně spolupracovat a sdílet dobrou praxi v oblasti práce s dětmi v knihovnách. 

 Iniciovat a organizovat celostátní akce a projekty se zaměřením na dětské čtenáře, na 
dalších projektech obdobného zaměření spolupracovat s jinými sekcemi a kluby SKIP. 

 Propagovat kvalitní literaturu pro děti a mládež u široké veřejnosti. 

 Propagovat dětská oddělení veřejných knihoven.  

 Posilovat prestiž specializace knihovník v knihovně pro děti.  
II. Projekty: 
 
NOC S ANDERSENEM (http://www.nocsandersenem.cz) 

Garant: Hana Hanáčková, Mirka Čápová a Mgr. Bronislava Jakoubková, Knihovna BBB v Uherském 

Hradišti 

 21. ročník Noci s Andersenem dosud neuzavřen. V původním termínu 26. 3. 2021 nemohl být 
kvůli covidu realizován, letošní nocování proto probíhá od 25. 6. do 8. 10. 2021, každý 
organizátor si stanoví svůj termín. 

 Zaregistrováno 906 spacích míst (z toho 415 knihoven, 276 škol a 50 ost. míst v ČR, 164 míst 
v zahraničí – na Slovensku, v Polsku aj.). Do statistiky se však letos počet spacích míst nebude 
uvádět.  

 Téma NsA: Pro starší děti na návrh Albatrosu 80. výročí Záhady hlavolamu.  

 Druhé téma pro menší děti: František Hrubín (†1. 3. 1971 – 50. výr.), Václav Čtvrtek (*4. 4. 
1911 – 110. výr., † 6. 11. 1976 – 45. výr.) a Radek Pilař (*23. 4. 1931 – 90. výročí), časopis 
Mateřídouška (75. výr.), Zdeněk Miler (*21. 2. 1921 – 100. výr.) - Krteček, Jan Karafiát (*4. 1. 
1846 – 175. výr.), Eduard Štorch (†25. 6. 1956 – 65. výr.) a Zdeněk Burian (†1. 7. 1981 – 40. 
výr.).  

 Tématem plakátu i pohlednice Rychlé šípy.  

 Prostřednictvím SKIP ČR u MK ČR (K21) podána žádost o dotaci ve výši 121 tis. na tisk 
pohlednic. Výtvarný návrh a distribuci zajistil Albatros. Vyúčtování dotace již odevzdáno 
hospodářce SKIP pí Kvasničkové. 

 Na webu videozdravice od V. Matochy (https://youtu.be/pzrN5Wz7Y8E).    

 SUK – Cena Noci s Andersenem – v květnu stejně jako vloni hlasovali knihovníci, kteří nocují 
s dětmi (celkem 133 platné hlasy, výsledky – 1. Vojtěch Matocha: Prašina 3, Bílá komnata; 2. 
Klára Smolíková: S Komenským do komiksu; 3. Romana Košutková: Apolenka z modrotisku). 
Cena byla předána v omezeném režimu 1. 6. 2021 ve studovně Sukovy studijní knihovny pro 
děti a mládež v Pedagogické knihovně J. A. Komenského – bez přítomnosti zástupce KDK – 
pozvánka byla doručena pozdě. 

 22. ročník NsA proběhne v pátek 1. dubna 2022. 

 Možné téma: výročí J. Lady (135), výročí časopisu Sluníčko (55), ABC (65), J. Foglara (115), J. 
Trnky (110), J. A. Komenského (430) aj. 

 Volba obrázku na pohlednici bude závislá na pokračování spolupráce s Albatrosem. (Obrázek 
nabízí též čas. Kamarádi.)  

 Miliontý účastník bude vylosován příští rok v MěK Rokycany. 

 Nastává problém s distribucí pohlednic - do zahraničí nebude možné posílat – podléhá clu. 

 Pořadatelé NsA jsou ve spojení s Rádiem Junior, domluveno noční vysílání v Týdnu knihoven 
(pokud po změně ředitele ČRo bude možné).  

http://www.nocsandersenem.cz/
https://youtu.be/pzrN5Wz7Y8E
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KAMARÁDKA KNIHOVNA (http://www.kamaradkaknihovna.cz/) 

Garant: Zlata Houšková 

 Přihlášeno pouze 18 knihoven.  

 Hlavním partnerem CEIBA (zajistila auto pro porotu a věcné dary). 

 Porotu tvořil zástupce Ceiby, SKIPu, KDK a zástupce vítězné knihovny předchozího ročníku. 
Tentokrát Lukáš Pajer (Ceiba), Zlata Houšková, Helena Šlesingerová (KDK), Daniela Divínová 
(Vsetín) a Kateřina Pechová (Dobříš) – ředitelky vítězných knihoven předchozího ročníku. 
Porota v termínech 14. 6. a 28. 6. navštívila 4 knihovny vybrané do finále (Nová Paka, 
Rokycany, Dvůr Králové nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm).  

 Tisk vysvědčení uhradila Ceiba. 

 Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v rámci vyhlášení Knihovny roku v Zrcadlové síni 
Klementina 14. října 2021. Soutěž stručně shrne (cca 3 minuty) a ceny předá H. Šlesingerová. 

 Velké poděkování za pomoc Bedřišce Štěpánové z NK. Poděkování a pochvala pro Ceibu, 
která je velmi vstřícná, přestože se počítá s jednou cenou, už třetí rok dává ceny dvě. 

 Budoucnost Kamarádky? – Znovu otázka, zda soutěž v roce 2022 znovu vyhlásit, nebo ji 
definitivně ukončit. Úkol pro předsedkyně klubek: udělat v regionech na toto téma malý 
průzkum. Z. Houšková do konce září připraví anketu.   

 
 
OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 
Garant: Mgr. Marika Zadembská, Knihovna Třinec 

 Původně plánované místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci (Rumjancevova 1362/1, 
Liberec I – Staré Město, www.kvkli.cz).  

 Určení: pro žáky 1. stupně ZŠ. Délka 45-60 minut, 6-7 soutěžících.  

 Téma: Enviromentální výchova – „Příroda potřebuje i tebe“.  

 Termín: původní 15. – 16. 4. 2020, další 16. – 17. 6. 2021 – kvůli covidu zrušeno, přesunuto na jaro 
2022 - stejné místo i téma, datum bude upřesněn. Zástupci KVK v Liberci budou pozváni na jednání 
mozkového trustu v lednu 2022. Předběžná informace bude zaslána již nyní do konference 
Andersen.  

 Návrh M. Zadembské uspořádat letos alespoň jednodenní nesoutěžní „malá“ OKNA – bez dětí, 
lektoři předvedou své pořady na přítomných knihovnících. Program zajistí M. Zadembská. Termín: 
18. 11. 2021 odpoledne. Místo: Knihovna J. Mahena v Brně. 

 Financování: hospodářka SKIP pí Kvasničková byla předběžně informována, že dotace přidělená 
na letošní OKNA nebude zcela vyčerpána, na „malá“ OKNA možno využít část určenou na 
honoráře či ubytování účinkujících. Spoluúčast z vložného.   

 Přehlídka bude spojena s valnou hromadou KDK. 
 

 

VALNÁ HROMADA KDK SKIP ZA ROK 2019-2021 – 26. ročník 

 Termín: původní 14. 4. 2020 od cca 15:00 do 18:00 hodin v KVK v Liberci v menším sále ve 4. patře, 
náhradní 15. 6. 2021 – kvůli covidu zrušeno. 

 Nový termín: čtvrtek 18. 11. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin v Knihovně J. Mahena v Brně.       

http://www.kamaradkaknihovna.cz/
http://www.kvkli.cz/
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 Program: kvůli časové tísni budou zprávy o činnosti regionálních klubek KDK za chybějící roky 
odevzdány tajemnici K. Pechové v písemné podobě, pozornost bude věnována stavu projektů KDK 
za léta 2019-2021 s výhledem do roku 2022. 

 Na VH odpoledne (ve 13:00?) naváže přehlídka „malá“ OKNA. 
 
 
KDE KONČÍ SVĚT 
Garant: Helena Šlesingerová, KMP; Jana Hladíková, Městská knihovna Jindřichův Hradec; Eva 
Kordová, Městská knihovna A. Marka Turnov 

 Ročník pro léta 2019/2021 s tématem Labyrint světa, Komenský a ráj knížek (k 350. výročí 
úmrtí J. A. Komenského) byl ukončen bez slavnostního vyvrcholení a pasování v Praze 
(původně mělo být 2. 6. 2020, potom 1. 6. 2021 – kvůli covidu zrušeno). Důvodem je příliš velký 
časový odstup od původních aktivit s dětmi v knihovnách – nyní jsou již žáci o dva ročníky výše.  

 E. Kordová již v roce 2020 zajistila librosaury – zaplaceno z dotace a připraveno pro další 
ročník.  

 Dotace přidělená na rok 2020 byla pí Kvasničkové z větší části vrácena, dotace na rok 2021 
zcela vrácena.  

 Případný další ročník s novým tématem bude vyhlášen v září 2022. 
 

 

 

 

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – UŽ JSEM ČTENÁŘ 

Garant: Roman Giebisch, NK ČR Praha 

 Pro 13. ročník vytištěna knížka spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové 
První školní výlet.  

 Přihlášeno 443 knihoven z celé ČR. 

 Harmonogram projektu byl jako v předešlých letech, knihovny však do poloviny března za 
nuceného uzavření knihoven a škol nestihly realizovat větší část připravených programů pro 
prvňáky. Knížky nemohly být v červnu v knihovně dětem předány, zpravidla byly odevzdány 
učitelům, případně rozdány dětem až v září.  

 Pro další ročník připravena knížka Kláry Smolíkové Dubánek a tajný vzkaz s ilustračními 
fotografiemi Petra Václavka (náklad 55 tis. ks).    

 Velký zájem ze strany škol, předávání probíhá jako slavnostní akce – dokládají to nádherné 
fotografie. 

 Dobrá provázanost s projektem Bookstart.  
 

 

ANKETA SUK – Čteme všichni - 28. ročník 

Garant: Bc. Edita Vaníčková-Makosová, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha 

 Výsledky slavnostně vyhlášeny 1. 6. 2021 v Pedagogické knihovně J. A. Komenského 

 Cena dětí - 1. Vojtěch Matocha: Prašina – Bílá komnata 
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 Cena učitelů – 5 titulů bez pořadí 

 Počin školních knihoven – 1. knihovna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (za projekt 
Moderní knihovna v srdci historického města) a Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 (za 
projekt Pohádky a hrátky s obrázky). 

 Přehled výsledků na https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/slavnostni-vyhlaseni-28-
rocniku-ankety-suk-cteme-vsichni.    
 

 

KNIHOVNICKÁ DÍLNA – 24. ročník 

Garant: Jana Benešová, Věra Trybenekrová, Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně 

 Termín dílny: 7. – 9. 9. 2021 

 Téma z loňska: Voda voděnka, zaměřeno na ekologii. 

 Knihovnická dílna proběhla úspěšně, byla opět třídenní a v rámci festivalu Jičín město pohádky. 

 Program zpětně dostupný na https://knihovna.jicin.cz/dilna-2021/.     
 

 
KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART) 

 Web projektu: https://www.sknizkoudozivota.cz/. 

 Vyšel elektronický Zpravodaj S knížkou do života 1/2021 (22. 3.) a 2/2021 (8. 7.).  

 Podařilo se sehnat další finanční prostředky (KMHK, R. Giebisch). Některé kraje dávají na 
Bookstart peníze, např. Středočeský půl. mil. Kč. Podpora však někde bývá jen na jeden rok a 
dál nepokračuje. 

 O sety je zájem – jsou rozebrány. 

 Už se jedná o dalším setu (autorkou Daniela Fischerová).  

 Je hotov překlad pro nevidomé, nastříháno pro neslyšící. 

 Připravuje se metodika o práci s malými dětmi (0-6) v logopedické oblasti vč. scénářů. 

 Uvažuje se o rozšíření o práci s dětmi v pěstitelských rodinách.  

 Vydání nových setů podpoří Čtení pomáhá – prosba o motivování dětí, aby načetly body. 

 Další schůzka přípravného výboru projektu proběhne 18. 10. 2021. 

 Na YouTube kanálu zajímavé ukázky 
(https://www.youtube.com/channel/UCx5ULBinSFCujcFhaBv32bA) 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 

 http://www.dendetskeknihy.cz/ 

 14. ročník  

 Letošní termín: 27. 11. 2021 

 Registrace akcí dosud nespuštěna.   

 
 

DATABANKA 

 Na původní web (https://knihovnici.kjm.cz/) v roce 2020 byl vložen jen 1 program, v roce 2021 
dosud žádný. 

 Připraveno je nové prostředí v modulu AKS Knihovny J. Mahena v Brně, zatím v testovacím 
režimu. Po doladění budou členové KDK osloveni k naplnění. Se spuštěním se počítá na jaře 
2022. 

 

https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/slavnostni-vyhlaseni-28-rocniku-ankety-suk-cteme-vsichni
https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/slavnostni-vyhlaseni-28-rocniku-ankety-suk-cteme-vsichni
https://knihovna.jicin.cz/dilna-2021/
https://www.sknizkoudozivota.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCx5ULBinSFCujcFhaBv32bA
http://www.dendetskeknihy.cz/
https://knihovnici.kjm.cz/
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IMPULSY 

 V roce 2021 (7. ročník) vydáno zatím č. 1/2021 (26. 5.) a č.2/2021 (13. 9.), ke stažení na 
https://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo.  

 Do konce roku vyjdou ještě dvě čísla – se zaměřením na dobrou praxi knihoven a na integraci 
cizinců  

 Nejbližší uzávěrka příjmu příspěvků je 18. 10. – záměrem pro nováčky v oboru shrnout a 
představit celostátní projekty.    
 

 
RŮZNÉ 

 MAP – léta 2021-2022 jsou pro MAP udržovacím (předvolebním) obdobím 

 Nová škola – nyní Čtenářské kluby s projekty zaměřenými na „Zkoumavé čtení“ 

 V červnu 2021 proběhl další celostátní průzkum České děti jako čtenáři. Uzávěrka škol a 
knihoven některé tendence urychlila. Výsledky budou teprve zveřejněny. 

 M. Zadembská: informace o semináři Mladí v hledí 16. – 17. 2021 v Knihovně Třinec 
(https://knihovnatrinec.cz/mladivhledi2021/). Žádost, zda by bylo možné převést finanční 
prostředky z projektu, který nebyl uskutečněn – bude dohodnuto s pí Kvasničkovou.  

 

 

Zapsala: H. Šlesingerová, K. Pechová 

Setkání Mozkového trustu KDK SKIP 

14. 9. 2021 v NK ČR v Praze 

 

 

Přítomni fyzicky: Daniela Drobečková, Zlata Houšková, Roman Giebisch, Jana Hradilíková, Eva 

Kordová, Kateřina Pechová, Marta Pešková Staníková, Helena Šlesingerová, Ivana Troupová, Marika 

Zadembská  

 

Přítomni on-line (Zoom Meeting): Hana Hanáčková, Helena Hubatková Selucká, Pavlína Lišovská  

 

Hosté: PhDr. Linda Jansová, Ph.D., Národní knihovna ČR; Denisa Drobečková  

 

Omluveni: Michaela Baštecká, Jana Benešová  

 

PROGRAM: 

 

VYSTOUPENÍ HOSTA:  
III. PHDR. LINDA JANSOVÁ, PH.D.: SEZNÁMENÍ S NOVÝM WEBEM SKIP 

https://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo
https://knihovnatrinec.cz/mladivhledi2021/
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IV. Jednání MT KDK – informace o stavu projektů 

 

 

 
I. Vystoupení hosta: 
 
KDK NA NOVÉM WEBU SKIP 
PhDr. Linda Jansová, Ph.D., Národní knihovna ČR, SKIP  
 

 V současné době probíhá příprava nového webu SKIP: https://skip.osvobozena-knihovna.cz.  

 Byla provedena obsahová a strukturní revize starého webu. Některé informace budou dál editovány 
centrálně, některé si budou sekce a kluby SKIP editovat samy. Již neaktuální informace bude opravovat 
L. Jansová. Vše, co se na web dá, musí být v souladu se stanovami SKIP a s GDPR (např. ne seznam 
individuálních členů KDK apod.). 

 Za KDK bude editovat MěK Dobříš, která spravuje i samostatný web KDK.  

 Informace a podrobnosti o reg. klubách mají být ideálně na jednom místě - budou přidány na 
web KDK (https://www.knihovnadobris.cz/kdk-skip/). Některá klubka nemají na webu vlastní 
prezentaci, některá ji mají jinde. 

 Je žádoucí vložit alespoň 2 nové aktivity ročně. 

 Podchytit články o KDK (do databáze Knihovny knihovnické literatury).   

 Akce společenského charakteru by neměly být v seznamu vzdělávacích akcí. 

 Budou vloženy hlavní cíle KDK (po případné úpravě): 

 Všestranně podporovat a rozvíjet čtenářství, čtenářskou a informační gramotnost u dětí 
a mládeže. 

 Podporovat rozvoj předčtenářství u nejmenších dětí v rodinách. 

 Motivovat, inspirovat a odborně vzdělávat knihovníky a knihovnice dětských oddělení 
veřejných knihoven. 

 Vzájemně spolupracovat a sdílet dobrou praxi v oblasti práce s dětmi v knihovnách. 

 Iniciovat a organizovat celostátní akce a projekty se zaměřením na dětské čtenáře, na 
dalších projektech obdobného zaměření spolupracovat s jinými sekcemi a kluby SKIP. 

 Propagovat kvalitní literaturu pro děti a mládež u široké veřejnosti. 

 Propagovat dětská oddělení veřejných knihoven.  

 Posilovat prestiž specializace knihovník v knihovně pro děti.  
II. Projekty: 
 
NOC S ANDERSENEM (http://www.nocsandersenem.cz) 

Garant: Hana Hanáčková, Mirka Čápová a Mgr. Bronislava Jakoubková, Knihovna BBB v Uherském 

Hradišti 

 21. ročník Noci s Andersenem dosud neuzavřen. V původním termínu 26. 3. 2021 nemohl být 
kvůli covidu realizován, letošní nocování proto probíhá od 25. 6. do 8. 10. 2021, každý 
organizátor si stanoví svůj termín. 

 Zaregistrováno 906 spacích míst (z toho 415 knihoven, 276 škol a 50 ost. míst v ČR, 164 míst 
v zahraničí – na Slovensku, v Polsku aj.). Do statistiky se však letos počet spacích míst nebude 
uvádět.  

 Téma NsA: Pro starší děti na návrh Albatrosu 80. výročí Záhady hlavolamu.  

 Druhé téma pro menší děti: František Hrubín (†1. 3. 1971 – 50. výr.), Václav Čtvrtek (*4. 4. 
1911 – 110. výr., † 6. 11. 1976 – 45. výr.) a Radek Pilař (*23. 4. 1931 – 90. výročí), časopis 

https://skip.osvobozena-knihovna.cz/
https://www.knihovnadobris.cz/kdk-skip/
http://www.nocsandersenem.cz/
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Mateřídouška (75. výr.), Zdeněk Miler (*21. 2. 1921 – 100. výr.) - Krteček, Jan Karafiát (*4. 1. 
1846 – 175. výr.), Eduard Štorch (†25. 6. 1956 – 65. výr.) a Zdeněk Burian (†1. 7. 1981 – 40. 
výr.).  

 Tématem plakátu i pohlednice Rychlé šípy.  

 Prostřednictvím SKIP ČR u MK ČR (K21) podána žádost o dotaci ve výši 121 tis. na tisk 
pohlednic. Výtvarný návrh a distribuci zajistil Albatros. Vyúčtování dotace již odevzdáno 
hospodářce SKIP pí Kvasničkové. 

 Na webu videozdravice od V. Matochy (https://youtu.be/pzrN5Wz7Y8E).    

 SUK – Cena Noci s Andersenem – v květnu stejně jako vloni hlasovali knihovníci, kteří nocují 
s dětmi (celkem 133 platné hlasy, výsledky – 1. Vojtěch Matocha: Prašina 3, Bílá komnata; 2. 
Klára Smolíková: S Komenským do komiksu; 3. Romana Košutková: Apolenka z modrotisku). 
Cena byla předána v omezeném režimu 1. 6. 2021 ve studovně Sukovy studijní knihovny pro 
děti a mládež v Pedagogické knihovně J. A. Komenského – bez přítomnosti zástupce KDK – 
pozvánka byla doručena pozdě. 

 22. ročník NsA proběhne v pátek 1. dubna 2022. 

 Možné téma: výročí J. Lady (135), výročí časopisu Sluníčko (55), ABC (65), J. Foglara (115), J. 
Trnky (110), J. A. Komenského (430) aj. 

 Volba obrázku na pohlednici bude závislá na pokračování spolupráce s Albatrosem. (Obrázek 
nabízí též čas. Kamarádi.)  

 Miliontý účastník bude vylosován příští rok v MěK Rokycany. 

 Nastává problém s distribucí pohlednic - do zahraničí nebude možné posílat – podléhá clu. 

 Pořadatelé NsA jsou ve spojení s Rádiem Junior, domluveno noční vysílání v Týdnu knihoven 
(pokud po změně ředitele ČRo bude možné).  

 

 

KAMARÁDKA KNIHOVNA (http://www.kamaradkaknihovna.cz/) 

Garant: Zlata Houšková 

 Přihlášeno pouze 18 knihoven.  

 Hlavním partnerem CEIBA (zajistila auto pro porotu a věcné dary). 

 Porotu tvořil zástupce Ceiby, SKIPu, KDK a zástupce vítězné knihovny předchozího ročníku. 
Tentokrát Lukáš Pajer (Ceiba), Zlata Houšková, Helena Šlesingerová (KDK), Daniela Divínová 
(Vsetín) a Kateřina Pechová (Dobříš) – ředitelky vítězných knihoven předchozího ročníku. 
Porota v termínech 14. 6. a 28. 6. navštívila 4 knihovny vybrané do finále (Nová Paka, 
Rokycany, Dvůr Králové nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm).  

 Tisk vysvědčení uhradila Ceiba. 

 Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v rámci vyhlášení Knihovny roku v Zrcadlové síni 
Klementina 14. října 2021. Soutěž stručně shrne (cca 3 minuty) a ceny předá H. Šlesingerová. 

 Velké poděkování za pomoc Bedřišce Štěpánové z NK. Poděkování a pochvala pro Ceibu, 
která je velmi vstřícná, přestože se počítá s jednou cenou, už třetí rok dává ceny dvě. 

 Budoucnost Kamarádky? – Znovu otázka, zda soutěž v roce 2022 znovu vyhlásit, nebo ji 
definitivně ukončit. Úkol pro předsedkyně klubek: udělat v regionech na toto téma malý 
průzkum. Z. Houšková do konce září připraví anketu.   

 
 
OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 
Garant: Mgr. Marika Zadembská, Knihovna Třinec 

https://youtu.be/pzrN5Wz7Y8E
http://www.kamaradkaknihovna.cz/
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 Původně plánované místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci (Rumjancevova 1362/1, 
Liberec I – Staré Město, www.kvkli.cz).  

 Určení: pro žáky 1. stupně ZŠ. Délka 45-60 minut, 6-7 soutěžících.  

 Téma: Enviromentální výchova – „Příroda potřebuje i tebe“.  

 Termín: původní 15. – 16. 4. 2020, další 16. – 17. 6. 2021 – kvůli covidu zrušeno, přesunuto na jaro 
2022 - stejné místo i téma, datum bude upřesněn. Zástupci KVK v Liberci budou pozváni na jednání 
mozkového trustu v lednu 2022. Předběžná informace bude zaslána již nyní do konference 
Andersen.  

 Návrh M. Zadembské uspořádat letos alespoň jednodenní nesoutěžní „malá“ OKNA – bez dětí, 
lektoři předvedou své pořady na přítomných knihovnících. Program zajistí M. Zadembská. Termín: 
18. 11. 2021 odpoledne. Místo: Knihovna J. Mahena v Brně. 

 Financování: hospodářka SKIP pí Kvasničková byla předběžně informována, že dotace přidělená 
na letošní OKNA nebude zcela vyčerpána, na „malá“ OKNA možno využít část určenou na 
honoráře či ubytování účinkujících. Spoluúčast z vložného.   

 Přehlídka bude spojena s valnou hromadou KDK. 
 

 

VALNÁ HROMADA KDK SKIP ZA ROK 2019-2021 – 26. ročník 

 Termín: původní 14. 4. 2020 od cca 15:00 do 18:00 hodin v KVK v Liberci v menším sále ve 4. patře, 
náhradní 15. 6. 2021 – kvůli covidu zrušeno. 

 Nový termín: čtvrtek 18. 11. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin v Knihovně J. Mahena v Brně.       

 Program: kvůli časové tísni budou zprávy o činnosti regionálních klubek KDK za chybějící roky 
odevzdány tajemnici K. Pechové v písemné podobě, pozornost bude věnována stavu projektů KDK 
za léta 2019-2021 s výhledem do roku 2022. 

 Na VH odpoledne (ve 13:00?) naváže přehlídka „malá“ OKNA. 
 
 
KDE KONČÍ SVĚT 
Garant: Helena Šlesingerová, KMP; Jana Hladíková, Městská knihovna Jindřichův Hradec; Eva 
Kordová, Městská knihovna A. Marka Turnov 

 Ročník pro léta 2019/2021 s tématem Labyrint světa, Komenský a ráj knížek (k 350. výročí 
úmrtí J. A. Komenského) byl ukončen bez slavnostního vyvrcholení a pasování v Praze 
(původně mělo být 2. 6. 2020, potom 1. 6. 2021 – kvůli covidu zrušeno). Důvodem je příliš velký 
časový odstup od původních aktivit s dětmi v knihovnách – nyní jsou již žáci o dva ročníky výše.  

 E. Kordová již v roce 2020 zajistila librosaury – zaplaceno z dotace a připraveno pro další 
ročník.  

 Dotace přidělená na rok 2020 byla pí Kvasničkové z větší části vrácena, dotace na rok 2021 
zcela vrácena.  

 Případný další ročník s novým tématem bude vyhlášen v září 2022. 
 

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – UŽ JSEM ČTENÁŘ 

Garant: Roman Giebisch, NK ČR Praha 

 Pro 13. ročník vytištěna knížka spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové 
První školní výlet.  

 Přihlášeno 443 knihoven z celé ČR. 

http://www.kvkli.cz/
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 Harmonogram projektu byl jako v předešlých letech, knihovny však do poloviny března za 
nuceného uzavření knihoven a škol nestihly realizovat větší část připravených programů pro 
prvňáky. Knížky nemohly být v červnu v knihovně dětem předány, zpravidla byly odevzdány 
učitelům, případně rozdány dětem až v září.  

 Pro další ročník připravena knížka Kláry Smolíkové Dubánek a tajný vzkaz s ilustračními 
fotografiemi Petra Václavka (náklad 55 tis. ks).    

 Velký zájem ze strany škol, předávání probíhá jako slavnostní akce – dokládají to nádherné 
fotografie. 

 Dobrá provázanost s projektem Bookstart.  
 

ANKETA SUK – Čteme všichni - 28. ročník 

Garant: Bc. Edita Vaníčková-Makosová, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha 

 Výsledky slavnostně vyhlášeny 1. 6. 2021 v Pedagogické knihovně J. A. Komenského 

 Cena dětí - 1. Vojtěch Matocha: Prašina – Bílá komnata 

 Cena učitelů – 5 titulů bez pořadí 

 Počin školních knihoven – 1. knihovna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (za projekt 
Moderní knihovna v srdci historického města) a Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 (za 
projekt Pohádky a hrátky s obrázky). 

 Přehled výsledků na https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/slavnostni-vyhlaseni-28-
rocniku-ankety-suk-cteme-vsichni.    
 

KNIHOVNICKÁ DÍLNA – 24. ročník 

Garant: Jana Benešová, Věra Trybenekrová, Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně 

 Termín dílny: 7. – 9. 9. 2021 

 Téma z loňska: Voda voděnka, zaměřeno na ekologii. 

 Knihovnická dílna proběhla úspěšně, byla opět třídenní a v rámci festivalu Jičín město pohádky. 

 Program zpětně dostupný na https://knihovna.jicin.cz/dilna-2021/.     
 

KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART) 

 Web projektu: https://www.sknizkoudozivota.cz/. 

 Vyšel elektronický Zpravodaj S knížkou do života 1/2021 (22. 3.) a 2/2021 (8. 7.).  

 Podařilo se sehnat další finanční prostředky (KMHK, R. Giebisch). Některé kraje dávají na 
Bookstart peníze, např. Středočeský půl. mil. Kč. Podpora však někde bývá jen na jeden rok a 
dál nepokračuje. 

 O sety je zájem – jsou rozebrány. 

 Už se jedná o dalším setu (autorkou Daniela Fischerová).  

 Je hotov překlad pro nevidomé, nastříháno pro neslyšící. 

 Připravuje se metodika o práci s malými dětmi (0-6) v logopedické oblasti vč. scénářů. 

 Uvažuje se o rozšíření o práci s dětmi v pěstitelských rodinách.  

 Vydání nových setů podpoří Čtení pomáhá – prosba o motivování dětí, aby načetly body. 

 Další schůzka přípravného výboru projektu proběhne 18. 10. 2021. 

 Na YouTube kanálu zajímavé ukázky 
(https://www.youtube.com/channel/UCx5ULBinSFCujcFhaBv32bA) 

https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/slavnostni-vyhlaseni-28-rocniku-ankety-suk-cteme-vsichni
https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/slavnostni-vyhlaseni-28-rocniku-ankety-suk-cteme-vsichni
https://knihovna.jicin.cz/dilna-2021/
https://www.sknizkoudozivota.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCx5ULBinSFCujcFhaBv32bA
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 

 http://www.dendetskeknihy.cz/ 

 14. ročník  

 Letošní termín: 27. 11. 2021 

 Registrace akcí dosud nespuštěna.   
 
 

DATABANKA 

 Na původní web (https://knihovnici.kjm.cz/) v roce 2020 byl vložen jen 1 program, v roce 2021 
dosud žádný. 

 Připraveno je nové prostředí v modulu AKS Knihovny J. Mahena v Brně, zatím v testovacím 
režimu. Po doladění budou členové KDK osloveni k naplnění. Se spuštěním se počítá na jaře 
2022. 

 
 
IMPULSY 

 V roce 2021 (7. ročník) vydáno zatím č. 1/2021 (26. 5.) a č.2/2021 (13. 9.), ke stažení na 
https://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo.  

 Do konce roku vyjdou ještě dvě čísla – se zaměřením na dobrou praxi knihoven a na integraci 
cizinců  

 Nejbližší uzávěrka příjmu příspěvků je 18. 10. – záměrem pro nováčky v oboru shrnout a 
představit celostátní projekty.    
 

 
RŮZNÉ 

 MAP – léta 2021-2022 jsou pro MAP udržovacím (předvolebním) obdobím 

 Nová škola – nyní Čtenářské kluby s projekty zaměřenými na „Zkoumavé čtení“ 

 V červnu 2021 proběhl další celostátní průzkum České děti jako čtenáři. Uzávěrka škol a 
knihoven některé tendence urychlila. Výsledky budou teprve zveřejněny. 

 M. Zadembská: informace o semináři Mladí v hledí 16. – 17. 2021 v Knihovně Třinec 
(https://knihovnatrinec.cz/mladivhledi2021/). Žádost, zda by bylo možné převést finanční 
prostředky z projektu, který nebyl uskutečněn – bude dohodnuto s pí Kvasničkovou.  

 

 

Zapsala: H. Šlesingerová, K. Pechová 

http://www.dendetskeknihy.cz/
https://knihovnici.kjm.cz/
https://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo
https://knihovnatrinec.cz/mladivhledi2021/

