POZVÁNKA

Klub dětských knihoven Karlovarského kraje, Krajská knihovna Karlovy
Vary a SKIP region K. Vary vás srdečně zvou na seminář pro knihovnice a
knihovníky (nejen) oddělení pro děti

KNIHOVNÍCI SOBĚ!
3. ročník
prakticky zaměřený seminář na téma

SPOLUPRÁCE
16. ledna 2018 od 9:00 hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary
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PROGRAM
Dopolední blok
9:00 – 12:30 hodin
ZAHÁJENÍ, JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY KNIHOVEN ZAMĚŘENÉ NA TÉMA SEMINÁŘE, PŘÍSPĚVKY
DISTRIBUTORŮ STOLNÍCH HER

1.

Školy, organizace i obyvatelé města - důležití partneři Městské knihovny v Lokti

BC. KLÁRA ROZSYPALOVÁ, MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOKET
Zkušenosti a příklady dobré praxe s různými subjekty i jednotlivci na malém městě. Spolupráce při
krátkých i dlouhodobých projektech, kdy zvláště školy (základní, střední a umělecká) ve městě jsou
často nedílnou součástí jejich úspěšné realizace.

2.

Knihovna jako místo propojování světů

ING. EVA VODIČKOVÁ, KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Možnosti nabídky činností pro střední školy, pro středoškoláky a profesory středních škol. Jakou
aktivitu vymyslet, aby to středoškoláky zaujalo a jak s nimi komunikovat? Založíme konferenci pro
středoškoláky? Jak pracovat s dobrovolníky, aby u vás byli rádi? Jak se spolupracuje s neziskovým
sektorem, soukromými a státními subjekty- na co se před spoluprací připravit. Je možné propojit
všechny tyto světy? Na všechny otázky odpovíme!

3.

Žijeme s vámi

EMA REISMÜLLEROVÁ, MGR. DANIELA DROBEČKOVÁ, MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV
Spolupráce s organizacemi, které sdružují občany se specifickými potřebami nebo se zdravotním
znevýhodněním - Člověk v tísni o. p. s., Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., Společnost Dolmen
z.ú.,Domov pro osoby se zdravotním postižením "Sokolík" v Sokolově, p. o., Dětské oddělení
Nemocnice Sokolov, speciální třídy ZŠ Sokolov, DOP - HC s. r. o. - Domov pro seniory, Dolní Rychnov.

4.

Sbírka pro zvířátka-spolupráce knihovny a Domu dětí a mládeže Sova

MGR. EVA NOVOTNÁ, MĚSTSKÁ KNIHOVNA CHEB
Úspěšná třináctiletá spolupráce knihovny s DDM Sova. Do soutěžního projektu „Sbírka pro
minizoo“ jsou zapojeny školy i školky v Chebu. Nejlepší týmy i jednotlivci z řad čtenářů jsou na konci
každého roku odměněni při odpoledním programu.
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5.

Setkání se zástupci distributorů her Piatnik a Mindok

ŠTĚPÁN ŠVÁCHA, OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY PIATNIK PRAHA S.R.O.
BOHUMIL KEBZA, OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY MINDOK S.R.O.
Zkušenosti úspěšné spolupráce s knihovnami. Co mohou Piatnik a Mindok nabídnout knihovnám?
Úspěšné hry, které stojí za to do knihoven koupit s jejich ukázkou. Prostor i pro případné individuální
dotazy.

Přestávka na oběd 12:30 - 13:00 hodin
Odpolední blok
13:00 – 14:00 hodin
1.

Motivační hry a čtenářské dílny nakladatelství Thovt

ING. RADANA SEDLÁČKOVÁ, NAKLADATELSTVÍ THOVT S.R.O.
Prezentace motivačních her a čtenářských dílen, které realizuje nakl. Thovt. Princip a účel her,
které rozvíjejí u dětí čtenářské dovednosti. Zkušenosti s realizací řízených čtenářských dílen.

14:00 - 16:00 hodin
2.

Workshop s Ing. Radanou Sedláčkovou

Praktický workshop na grafické organizéry textu, které lektorka zpracovala pro knihu Věštkyně
Stella Bella ve formě metodické příručky. Ta obsahuje jak metodické informace pro práci s listy,
tak i 66 kopírovatelných pracovních listů, které jsou zpracovány jako mapy příběhu formou
průtokových diagramů.
Přihlásit se k účasti na semináři je možno do 10. ledna 2018 prostřednictvím elektronické přihlášky
na adrese: https://goo.gl/forms/e9NAa34hLJyXitb33
Účastnický poplatek: 30,- Kč členové SKIP, 50,- ostatní
Během semináře bude k dispozici drobné občerstvení a nápoje. Krátké přestávky budou vyhlášeny
individuálně v průběhu semináře podle potřeby.
ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PŘÍMO NEPRACUJÍ V KNIHOVNÁCH S DĚTMI, MAJÍ MOŽNOST SE
ZÚČASTNIT POUZE DOPOLEDNÍHO PŘEDNÁŠKOVÉHO BLOKU.
Veškeré dotazy k semináři ráda zodpovím – pište na e-mail klubkokv@gmail.com.
Za Klubko Karlovarského kraje -Bc. Klára Rozsypalová, Městská knihovna Loket
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