Hodnocení činnosti KDK KV za rok 2014 a 2015
Počet registrovaných členů k 31.12.2014

15

Počet registrovaných členů k 30.10.2015

16

z toho v regionu Sokolov:

9 (Loket, Sokolov, Chodov, Nové Sedlo,
Královské

Poříčí,

Kraslice,

Habartov,

Lomnice, Kynšperk)
z toho v regionu Cheb:

3 (Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy
Lázně)

z toho v regionu Karlovy Vary:

4 (Nová Role, Ostrov, Nejdek, Božičany)

Členská základna byla několik let stabilní, od roku 2015 máme v plánu aktivně pracovat na
získání nových členů, což se již začíná dařit – v září 2015 se členská základna rozrostla o
nového člena – Městskou knihovnu Kynšperk. Zájem stát se členem KDK KV projevily ještě
další 3 knihovny v regionu, čekáme na jejich přihlášky.
Jednotliví členové KDK KV se pravidelně zapojují do všech celostátních projektů
vyhlašovaných SKIP – Klubem dětských knihoven, mezi nejvíce zastoupené patří tradiční Noc
s Andersenem, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, SUK, Den pro dětskou knihu,
Kamarádka knihovna, Kde končí svět. Zapojujeme se také do ankety SUK.

Od září 2014 má KDK KV novou předsedkyni, Kláru Rozsypalovou z Městské knihovny v Lokti.
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Jednotlivé projekty a další informace o činnosti Klubka prezentujeme na svých webových
stránkách www.klubkokv.cz a na Facebookové stránce „Klub dětských knihoven
Karlovarského kraje“.
Členové KDK KV se v roce 2014 i 2015 sešli celkem 4x na pracovních schůzkách, kdy kromě
celostátních projektů plánovali a připravovali akce v rámci regionu.

Vzdělávání
Vizí pro rok 2015 bylo rozšíření členské základny a navýšení počtu schůzek během roku.
Důvodem je absence času pro sdílení zkušeností a vzájemné informování o trendech v oblasti
práce s dětským čtenářem, do které lze zařadit také aktuální téma - informační vzdělávání.
Členové KDK navrhli alespoň jedenkrát za rok uspořádat celodenní praktický seminář, kde si
vzájemně budou představovat zajímavé, nejen vzdělávací aktivity, které pořádají ve svých
knihovnách.
Krajská knihovna v Karlových Varech i regionální SKIP jsou aktivitám KDK příznivě nakloněni a
slíbili podpořit jej v jeho úsilí o vytvoření úzké spolupráce jednotlivých knihoven a zlepšení
situace v oblasti vzdělávání knihovníků v oddělení pro děti.
V listopadu 2015 se proto uskuteční v Krajské knihovně KV 1. ročník semináře pro dětské
knihovníky s názvem „Knihovnice sobě“. Seminář bude zaměřen na aktuální téma – lekce
informačního vzdělávání (IV) pro žáky 2. stupně ZŠ. Plánována je teoretická část, kde budou
představeny výsledky průzkumu stavu IV v našem kraji, představeny databáze a další zdroje,
kde lze hledat inspiraci a dále bude následovat praktická část, kdy bude prezentováno 7 lekcí
IV. Účastníci si lekce vyzkouší na „vlastní kůži“, budou si moci z nabídky vybrat až 4 lekce.
Lektory jednotlivých ukázkových lekcí budou 3 členové KDK KV (Měk Chodov,Měk Loket, OK
Královské Poříčí a 2 lektorky „externistky“ (Alice Hrbková z MěK Louny a Edita VaníčkováMakosová z knihovny Gymnázia v Příbrami).

Regionální projekty KDK KV
kromě již zmíněných celostátních projektů se členové KDK KV zapojují i do regionálních
projektů. V roce 2015 jsme kromě již tradičních Her bez hranic realizovali také nový projekt
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„Nekoktám, čtu!“ a vyhlásili regionální verzi projektu „Kde končí svět – Jak je to s králem?“.
Více o jednotlivých projektech níže v textu.

Hry bez hranic aneb knihovnice dětem
Tento projekt je v rámci regionálního působení Klubka naším nejvýraznějším projektem.
Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP.
Cílem projektu je podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat
práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také
setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře.
Této akce se účastní všech 15 členů KDK KV.
Každý ročník se koná v jiném městě či obci Karlovarského kraje. Akce se koná za finanční
podpory SKIP ČR. Každá knihovna, která se účastní, sestaví z řad dětských čtenářů čtyřčlenná
soutěžní družstva. I práci knihovnic z jednotlivých knihoven je nutno vyzdvihnout. Své týmy
připravují doslova od A do Z. Společně s dětmi tvoří tematicky laděné kostýmy, „bojový“
pokřik, erby a také pročítají literaturu k tématu.
Téma jednotlivých ročníků je vždy přizpůsobeno místu konání s ohledem na regionální
významnost daného města či obce. Skladba soutěžních úkolů je rozličná; od informačních
dovedností (celý cyklus práce s informacemi), přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu
po sportovní a výtvarné dovednosti.

V roce 2014 se konal 8. ročník s názvem „Četnické humoresky“ a hlavním organizátorem byla
Městská knihovna v Habartově.
V květnu 2015 se uskutečnil 9. ročník HbH v Kraslicích, téma bylo „Život v Krušnohoří“. Hlavní
organizace se ujala Městská knihovna v Kraslicích. Během jedné ze soutěžních disciplín
vzniklo 15 krajkových koláží významných staveb Karlovarského kraje. Ty jako celek tvoří nyní
putovní výstavu, která je k vidění během roku v jednotlivých zúčastněných knihovnách.

Nekoktám, čtu!
Soutěž dětských čtenářů knihoven „Nekoktám, čtu!“ je novým projektem Klubu dětských
knihoven Karlovarského kraje. V roce 2015 proběhl v rámci akce „Březen-měsíc čtenářů“ ve
dvou kolech – místních (v jednotlivých přihlášených knihovnách) a dále v krajském kole.
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Smysl a cíle projektu lze vymezit do dvou oblastí (veřejné knihovny a dětské čtenářství). Z
hlediska knihoven je hlavním cílem projektu propagace činnosti knihoven, podpora aktivní
spolupráce knihoven Karlovarského kraje, zvláště v oblasti inovace aktivit dětských oddělení
veřejných knihoven a v neposlední řadě také posílení spolupráce se základními školami v
regionech Karlovarského kraje.
Z hlediska dětského čtenářství je projekt zaměřen na rozvoj a podporu čtení, propagaci čtení
na veřejnosti a představení zajímavých nových titulů dětské literatury dětským čtenářům.
V projektu bylo v roce 2015 zapojeno 12 knihoven Karlovarského kraje, kde v průběhu
měsíce února proběhla místní kola soutěže. Soutěž byla vyhlášena pro žáky 3. – 5. tříd
základních škol. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách v každé z kategorií postoupil
do krajského kola.
V Krajské knihovně Karlovy Vary se tak 13. března 2015 utkali nejlepší čtenáři z dvanácti měst
našeho kraje. Úkolem každého soutěžícího bylo přečíst před porotou a diváky vybraný text z
knihy. Čtyřčlenná porota následně výkon soutěžícího ohodnotila podle předem stanovených
kritérií. Mezi základní hodnotící kritéria patřila plynulost projevu, správná výslovnost,
intonace, hlasitost. Důležitým prvkem hodnocení bylo také porozumění textu. Po přečtení
ukázky proto soutěžící odpovídal na 2 otázky, které mu položila porota.
Pro oceněné děti byly připraveny zajímavé odměny, které byly zakoupeny díky finančnímu
příspěvku Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Karlovarského kraje. Knižní
ceny do soutěže darovalo nakladatelství Fragment. Všichni účastníci soutěže, tedy děti i
knihovnice, získali jako upomínku placku s logem soutěže. Protože projekt sklidil velmi
pozitivní ohlas široké veřejnosti i zapojených knihoven, v roce 2016 je plánován 2. ročník.

Kde končí svět 2015-2016 – Jak je to s králem?
I když projekt byl vyhlášen SKIPem již v únoru 2015, Klubko KV se rozhodlo vyhlásit jej v
regionu až v Týdnu knihoven 2015. Důvodem bylo získat dostatek času na přípravu celého
projektu a jeho organizace v našem kraji, neboť projekt v podobě, jak jej vyhlásil SKIP-KDK, je
pouze zastřešující.
Členové KDK se dohodli, že bude v region. projektu vyhlášena jako soutěžní část s postupem
(pasování rytířů krásného slova v Praze) pouze literární kategorie, a to pro věkovou skupinu
dětí 6.-9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií (prima-kvarta). Z této soutěže vyjde jeden vítěz, který
bude nominován do Prahy.
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V našem kraji bude vyhlášena i soutěžní výtvarná kategorie, kde postup končí regionálním
kolem. Každá ze zúčastněných knihoven také může vytvořit společnou práci na téma „Stopy
Karla IV. v našem městě“. Tato část nebude soutěžní, výsledné práce budou prezentovány na
společné výstavě po skončení projektu. V jednotlivých knihovnách pak dle možností budou
realizovány další aktivity (dramatizace, besedy, lekce atd.) na dané téma, průběh bude
dokumentován (fotografie, videa) a následně prezentován na společné výstavě, která se
uskuteční v květnu 2016 v Krajské knihovně Karlovy Vary. Projekt je zveřejněn v plném znění
na webu Klubka KV.

Za KDK KV sestavila
Bc. Klára Rozsypalová, předsedkyně

V Lokti dne 30.10.2015

.
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