KNIHOVNÍCI SOBĚ!
2. ROČNÍK, KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, 23.11.2016

PROGRAM


Dopolední blok: 9:00 – 12:15 hodin



1. Zahájení semináře, představení hostů i domácích



2. Klub dětských knihoven Karlovarského kraje
(Klára Rozsypalová)

Přestávka na oběd 12:15 - 13:00 hodin


Odpolední blok 13:00 – 14:30 hodin



Diskusní „kulaté stoly“ - paralelně vždy 3
témata /1 téma=1 stůl



Část I. Bookcon a spol / Příměstský tábor /
Výměnné knihovnice + Vandrovní knížka



3. Městská knihovna Dobříš (Tomáš Pipota)



4. Městská knihovna Litvínov (Vladimír Kraft)



5. MK Ostrov (Ondřej Douša, Lenka Kolářová)



6. Krajská knihovna Karlovy Vary (B. Čihařová, B.
Chaloupková)





7. Obecní knihovna Královské Poříčí a Mk Karlovy
Vary
(Ája Šneberková, Lída Křivancová)





8. Městská knihovna Loket (Klára Rozsypalová)



13:00 - 13:45

Část II. Ranger a spol / IQ race / Librínie a spol.


13:45 - 14:30

Workshop Projekt od A do Z


15:00 – 16:00 hodin

Krátké přestávky individuální v průběhu programu

KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN
KARLOVARSKÉHO KRAJE
PROJEKTY, SPOLUPRÁCE, ZKUŠENOSTI

ÚVODNÍ INFORMACE


Klub dětských knihoven - Odborná sekce SKIP ČR



Aktuální členská základna: 21 členů – knihovny regionů Sokolov, Cheb, Karlovy Vary



Pravidelná pracovní setkání 4x ročně / + společné projekty



Webové stránky: www.klubkokv.cz, Facebook – Klub dětských knihoven Karlovarského kraje

HRY BEZ HRANIC ANEB KNIHOVNÍCI DĚTEM!


Od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury
a SKIP ČR



Vlastní projekt KDK KV, letos 10. ročník



Koná se vždy v květnu, pokaždé v jiné knihovně



Tematické zaměření podle místa konání



Cíle





Podpora čtenářství



Rozšíření znalostí o našem regionu



Propagace činností oddělení pro děti



Neformální setkávání dětských čtenářů z regionu,
vzájemná komunikace nejen o literatuře

Průměrná účast – 14 knihoven / 100 osob

HRY BEZ HRANIC ANEB KNIHOVNÍCI DĚTEM!
 Vlastní logo od r. 2016
 V říjnu 2016 vydána brožura k 10.

výročí projektu
 Financování – dotace MK ČR, sponzoři
 Stále chybí stále zpracovaný projekt!

HRY BEZ HRANIC …
 Hostitelská knihovna – hlavní zajištění, návrh

tématu

 Všechny účastné knihovny =kooperace na

přípravě

 Družstva: 4 -6 dětí z každé knihovny
 10 stanovišť s úkoly /obsluhují knihovnice
 Skladba: informační a knihovnické

dovednosti, zeměpisné a dějepisné znalosti
o regionu, sportovní a výtvarné dovednosti,
literární znalosti

 Každý tým představuje své družstvo –

kostým, erb, pokřik

 Doprovodný program: divadla, koncerty,

exkurze

PRŮŘEZ 2007 – 2016

NEKOKTÁM, ČTU!


Od roku 2015 (letos 2. ročník)



Soutěž dětských čtenářů (4. a 5. třídy ZŠ)



2 kola – místní, krajské



Úzká spolupráce se ZŠ



Cíle – 2 oblasti:


Veřejné knihovny: propagace činnosti, aktivní spolupráce
knihoven v kraji, inovace aktivit v odd. pro děti, posílení
spolupráce se ZŠ



Dětské čtenářství: rozvoj a podpora čtení, propagace čtení
na veřejnosti, představení aktuálních a zajímavých knižních
titulů



Účast: 12 – 14 knihoven

/více než 200 dětí v místních kolech



Představení 24 -28 knižních titulů



Vzrůstající zájem o akci (média, školy, knihovny)



Partneři – sponzoři, finanční podpora SKIP ČR a grant MK ČR

METODIKA /PRAVIDLA
 Projekt jednotný pro všechny zúčastněné

knihovny

 V místních kolech – vítěz z každé kategorie

postupuje do krajského kola

 Výběr literatury – aktuální knižní tituly, důraz

na kvalitní literaturu (ocenění atd.)

 Knihovnice krátce knihu představí publiku
 Soutěžící čte před porotou text (ukázku) z

knihy, který nikdy nečetl /příprava 10 minut
před výstupem

 4 členná porota hodnotí: plynulost projevu,

správnou výslovnost, intonaci, hlasitost,
nonverbální projev.

 Důležitým prvkem hodnocení je porozumění

textu. Po přečtení ukázky soutěžící odpovídá
na 2 otázky, které mu položí porotce.

 Autoři fotografií: Městská knihovna Loket, Klub dětských knihoven KV
 Odkazy – další informace, projekty v pdf, fotografie

 www.klubkokv.cz
 Facebook – Městská knihovna loket, Klub dětských knihoven Karlovarského

kraje
 Kontakt: Bc. Klára Rozsypalová, Městská knihovna Loket
 klubkokv@gmail.com, 352 684 229

