Zápis ze 3. schůzky Klubu dětských knihoven
Karlovarského kraje v r. 2015
Datum a místo konání
4. září 2015 v 9:00 – 11:30 hodin, Městská knihovna Sokolov
Knihovna

Jméno člena

Omluvena dne

Božičany
Františkovy Lázně
Habartov
Cheb
Chodov
Královské Poříčí
Kraslice
Loket
Lomnice
Mariánské Lázně
Nejdek
Nová Role
Nové Sedlo
Ostrov
Sokolov

Jana Nemčičová
Veronika Marešová, Lenka Sedláčková
Barbora Tesařová
Lenka Königsmarková
Marie Valentová
Andrea Šneberková
Ing. Jana Obstová, Marta Maštalířová
Bc. Klára Rozsypalová
Jiřina Němečková
Eva Babuková
Vlaďka Satýnková, Jana Vítková
V.Nemčičová, M. Toužimská
Martina Rišková
Lenka Kolářová
Mgr. Daniela Drobečková

4.9.2015, ostatní důvody

31.8.2015, stěhování knihovny

Program
Harmonogram činností v roce 2015/2016
Členům byl představen harmonogram společných projektů a akcí na následující období. Byly schváleny
termíny konání, a to následovně:
Měsíc
červen-srpen
září
říjen– duben
listopad
listopad
Leden-únor
leden

Datum/ období trvání
6/15-8/16
4. 9. 9:00 v Městské
knihovně Sokolov
10/15-4/16
13.11.15, 9:00 MěK Nová
Role
24.11.15 9:00 – 17:00 KKKV
nejpozději do 10.2.2015
22.1.2015, 9:00, N. Sedlo

Název akce/projektu/setkání
Putovní výstava koláží z krajek (HbH 15)
3. schůzka KDK v r. 2015
Projekt Kde končí svět-Jak je to s králem
4. schůzka KDK v r. 2015
Seminář pro dětské knihovníky „Knihovnice sobě“
2.ročník Nekoktám, čtu! Místní kola v jedn.knih.
1. schůzka KDK v r. 2016

únor
duben
květen
květen
červen –
červen

19.2. 16 - KKKV
MěK Nová Role (datum
bude upřesněno)
21.5.16 – MěK Nová Role
online nebo komise
6/16-6/17

2. ročník Nekoktám, čtu!
2. schůzka KDK v r. 2016
10. ročník Her bez hranic
vyhodnocení projektu Kde končí svět – výběr
postupujících prací (literární oblast)
Putovní výstava Kde končí svět 2014/2015 „Jaké
je to být králem“

Jednotlivé projekty byly členy KDK okrajově konzultovány, podrobněji se jimi budeme zabývat až při
následujících schůzkách (podle data konání akcí).
Telegraficky:

Nekoktám, čtu! : projekt bude upraven, soutěžit budou pouze 2 kategorie: žáci 4. A 5. Tříd ZŠ. Tím dojde ke
zkrácení doby trvání krajského kola, budou vytvořeny 2 poroty. Obě kategorie budou soutěžit paralelně ve
dvou sálech KKKV. Zájemci o místo porotce nechť se přihlásí pí. Rozsypalové, případně prosím navrhněte
někoho „externího“ – měl by to být někdo z příbuzného oboru, kdo literatuře a čtenému projevu rozumí
(učitel, herec, spisovatel...).
Hry bez hranic: Pořádající knihovna v Nové Roli určila téma 10. Ročníku HbH = Vesmír. Podrobnosti sdělí na
příští schůzce KDK zástupkyně knihovny. Členové KDK se dohodli, že by v některých soutěžních disciplínách
měla být opět zahrnuta aktivita týkající se regionu, literatury, činností spojených s knihovnou, čtenářstvím.
Po konzultaci s pořádající knihovnou v N. Roli budou vytvořeny pravidla a koncept HbH v písemné podobě,
který bude použit také v žádosti o finanční příspěvek na akci (grant).

Putovní výstava koláží z krajek
Členové se domluvili na harmonogramu putovní výstavy koláží z HbH následovně:
Knihovna
Božíčany
Františkovy Lázně
Habartov
Cheb
Chodov
Královské Poříčí
Kraslice
Loket
Lomnice
Mariánské Lázně
Nejdek
Nová Role
Nové Sedlo
Ostrov
Sokolov

Datum výstavy
17.10.-31.10.2015
4.1.-31.1.2016
1.6.-30.6.2016
1.2-29.2.2016
5.10.-16.10.2015
1.12.-31.12.2015
červen – srpen 15
7. – 30.září 15
??
1.3.-31.3.2016
2.11.-30.11.2015
??
1.4.-30.4.2016
2.5.31.5.2016
1.7.-31.7.2016

Tel.číslo
354542358
352682360
354430958
352352255
352350527
352684229
354622115,725240598
353240150,151
724992403,352358118
352622505

Výstava nám tedy poputuje takto: Loket-Chodov-Božíčany-Nejdek-Královské Poříčí-Františkovy LázněCheb-Mariánské Lázně-Nové Sedlo-Ostrov-Habartov-Sokolov – Lomnice-Nová Role (musí se domluvit).
Knihovny Nová Role a Lomnice – domluvte se prosím s některou z knihoven v okolí, zda si rozdělíte termín
(každá knihovna bude mít výstavu např. 14 dní), případně si rezervujte další termín – volné jsou srpen a září
2016.
Bylo ujednáno, že každá z knihoven si domluví předání výstavy sama. Výstava je složena v jedné plastové
přepravce, dá se odvézt osobním autem. Jednotlivé obrázky(15 ks, formát A3) jsou umístěny v zasklených
klip rámech. V případě poškození (rozbití skla) zajistí knihovna sama výměnu tak, aby následující knihovna

měla k dispozici opět celý komplet koláží. Termín předání si prosím domluvte v dostatečném předstihu, aby
bylo možno v klidu koláže zabalit.

Projekt Kde končí svět 2014/2015 Jak je to s králem














Celonárodní projekt, tak jak jej předložil SKIP, je pouze „zastřešující“, každý region si volí své dílčí
aktivity sám, taktéž si upravuje podmínky dle vlastních možností a vzájemné dohody.
Na schůzce bylo domluveno, že projekt pro náš region bude ve formě návrhu všem členům zaslán
ke kontrole do 20.9.2015. V období od 20.-30.9. prosím projekt prostudujte a případně navrhněte
úpravu podmínek atd. Pište pí. Rozsypalové, která následně rozešle projekt v konečné úpravě.
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.
V našem kraji bude vyhlášena i soutěžní výtvarná kategorie, kde postup končí regionálním kolem.
Podrobné informace a podmínky budou zahrnuty v regionálním projektu.
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. Podrobnosti opět najdete v projektu.
Soutěžní části (literární, výtvarná = jednotlivci) budou hodnoceny po skončení projektu. Jednotlivé
práce budou naskenovány a bude vytvořen hlasovací formulář, kdy každý ze členů KDK bude mít
možnost práce ohodnotit.
Další informace v návrhu projektu (od 20.9).
Do projektu jsou již nyní přihlášeny tyto knihovny:
Loket, Františkovy lázně, Chodov, Kraslice, Cheb, Ostrov, Sokolov. Další knihovny se mohou ještě
připojit, tedy budou mít možnost po prostudování regionálního projektu zaslat ještě přihlášku.
Projekt bude také rozeslán i dalším knihovnám v regionu, tedy i těm, které nejsou členy KDK.

Spolupráce s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera = projekt ke Karlovi IV.
Členům KDK byl krátce představen chystaný projekt Poul. Divadla VB, který je zatím „v plenkách“-tj. je ve
fázi příprav a je na něj žádán grant od Karl. kraje. V projektu je zmíněna spolupráce s knihovnami v Karl.
Kraji, kdy se plánuje několik dílčích aktivit (dramatizace při Noci s Andersenem, akce pro děti, které se
účastní soutěží Nekoktám, čtu! atd.). V projektu zatím není podrobně vysvětleno, jak by spolupráce měla
vypadat, informace budou k dispozici pravděpodobně až v lednu 2016. Projekt bude pí. Rozsypalová
konzultovat podrobně s V. Braunreiterem a jeho týmem tak, aby vyhovoval oběma stranám.

Seminář „Knihovnice sobě“
Členové KDK byli informováni o chystaném semináři, určeném primárně pro knihovníky odd. pro děti, který
bude zaměřen na praktickou stránku informačního vzdělávání dětí v knihovnách. Seminář se bude konat
24.11.2015 v Krajské knihovně Karlovy Vary. Účastníci semináře budou seznámeni v první části s výsledky
průzkumu této oblasti v Karlovarském kraji (výzkum z roku 2014), dále s vhodnými metodami a nástroji,
které lze v lekcích IV využívat a také s online zdroji, kde lze k tématu najít informace i inspiraci. V praktické
části pak bude představeno 6 konkrétních lekcí IV, účastníci semináře si na „vlastní kůži“ vyzkouší lekci a
mohou s lektory konzultovat další podrobnosti, získají metodický návod k lekci. Podrobné informace
k semináři budou k dispozici v průběhu října 2016. Za KDK své lekce představí Klára Rozsypalová a Andrea
Šneberková, dále bude oslovena Mgr. Michaela Hušková z Měk Chodov, Edita Vaníčková (knihovna gym.
Příbram) a Alena Budková z Měk Sedlčany. Jejich účast je zatím v jednání. Již v předstihu vás všechny na
seminář zvu, myslím, že bude pro vás přínosný a hlavně praktický. Pozvánka bude také rozeslána ostatním
knihovnám v regionu.

Informace z Mozkového trustu (dne 25.8.2015 v Praze)
Členům KDK byl předán v papírové formě zápis z Mozkového trustu (jednání předsedů KDK jednotlivých
regionů v Praze, konaný 25.8.2015, účast Klára Rozsypalová). Zápis najdete také v příloze.
Členové tímto byli informováni o chystaných celonárodních projektech (termíny, podrobnosti).

Noví členové Klubka
Členové KDK diskutovali o tom, že by bylo vhodné „rozšířit své členské řady“. V posledních letech se náš
klub stal uzavřenou komunitou, kde informace o projektech kolují jen mezi členy KDK. Je škoda, že se
k některým projektům nepřipojí i další knihovny v regionu. Prosím všechny členy, aby v knihovnách ve
svém okolí nabídli možnost přidat se k našemu Klubku, je zde možnost stát se i „volným členem“ (vhodné
pro knihovny, které nemají možnost pravidelně navštěvovat schůzku KDK z důvodu personálního obsazení
knihovny či jsou ze vzdálených míst regionu). Knihovny, které budou mít zájem přidat se do Klubka, by měly
být alespoň institut. členem SKIP. V průběhu října bude rozeslána pozvánka ke členství v Klubku do
knihoven Karlovarského kraje.

Další
Na schůzce KDK byla zmíněna K. Rozsypalovou možnost nahlédnout do materiálů MK Loket k projektu Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. MK Loket se pravidelně tohoto projektu účastní a intenzivně pracuje
s žáky 1. tříd v průběhu dvou měsíců. M. Rišková také ostatním krátce představila průběh projektu v Měk
N. Sedlo a nabídla zájemcům své materiály. Pokud by se někdo chtěl inspirovat a projekt konzultovat, pí.
Rozsypalová a pí. Rišková jsou ochotny. Kdo má tedy o materiály zájem, napište pí. Rozsypalové a pí.
Riškové.

Pracovní výlet na jednu z akcí SKIP v roce 2016– OKNA nebo Knihovnická dílna
Byl zjišťován zájem knihovnic o společný výlet na jednu z výše uvedených akcí. Zatím převažuje zájem
navštívit OKNA, tentokrát se budou konat v Sedlčanech 13.4.-14.4.2015, téma: Moderní autorská pohádka
– pro 1. stupeň ZŠ. Klára Rozsypalová zjistí, zda by SKIP Karl. kraje nepřispěl na tuto akci. Informace budou
k dispozici do konce roku 2015.

Termín příští schůzky a předběžný plán
Příští schůzka je plánována na 13.11.2015 od 9.00 hodin v Městské knihovně Nová Role. Program bude
zaslán v pozvánce poslední týden v říjnu.

Za KDK Karlovarského kraje vyhotovila: Bc. Klára Rozsypalová, MK Loket
Dne 14.9.2015

