Zápis ze schůzky Klubu dětských knihoven KV
Datum a místo konání
28.11.2014 (9:00 – 13:00 hod.), Městská knihovna Loket

Přítomni
Knihovna
Božíčany
Františkovy Lázně
Habartov
Cheb
Chodov
Královské Poříčí
Kraslice
Loket
Lomnice
Mariánské Lázně
Nejdek
Nová Role
Nové Sedlo
Ostrov

Sokolov

Jméno člena
J. Nemčičová
L. Sedláčková
L. Raková,
Tesařová
E. Novotná
D. Urbanová
A. Šneberková
M. Maštalířová,
J.Obstová
K. Rozsypalová
J. Němečková
E. Babuková
V. Satýnková, p.
Vítková
M. Toužimská
M.Rišková
L. Kolářová, B.
Pokorná
E. Reismüllerová
a Z. Hradská

omluvena dne

pracovní povinnosti, 20.11.14

nemoc, 26.11.14
nemoc, 24.11.14

školení, 26.11.14

Program
1.

Projekt (soutěž) Nekoktám, čtu
 K. Rozsypalová informovala členy o doplnění návrhu projektu (1. verze) o 2 položky týkající se hodnocení
projevů soutěžících: doplněn parametr "porozumění textu" a v hodnotící tabulce doplněna kolonka
"poznámky pro porotce". Připomínky k návrhu zaslaly 2 knihovnice.
 Vzhledem k tomu, že další připomínky či podněty k návrhu projektu nebyly ze strany knihovnic do dne konání
schůzky vzneseny, členové Klubka obsahovou stránku tohoto projektu schválili a upravenou verzi lze
považovat za konečnou.
 Projekt k soutěži "Nekoktám, čtu" bude zaslán v platné verzi všem přihlášeným knihovnám po doplnění
všech náležitostí, nejpozději však do 10.1.2015.

Důležité upozornění k termínu , času a místu konání soutěže = nové informace!!!
Dnes, 3.12.2015 jsem získala e-mailem od p. Jitky Svobodové potvrzení, že se krajské kolo bude konat v Krajské
knihovně KV dne 13.3.2015 (pátek) od 9:00 hodin. Napsala mi, že přivítají naši aktivitu a budou moc rádi, že se bude
krajské kolo konat u nich. Sál tedy máme závazně rezervovaný. V případě, že budeme potřebovat 2 místa (tj. pokud
bude soutěžících celkem více jak 20, domlouvaly jsme se na schůzce, že uděláme paralelně 2 čtecí místa /2 poroty =
rozdělení dětí dle kategorií), tento velký sál se dá předělit zástěnou na dva menší, což je skvělé. Takže s termínem i
místem konání můžete 100 % počítat :-)

 V souvislosti s řešením místa konání bych ráda poděkovala Marušce Valentové z MK Chodov za jednání s
KASS Chodov. Maruško, moc díky za tvojí invenci!
 Jednotný plakát k této soutěži vytvoří Mgr. Kamila Bartůšková z MK Loket – bude obsahovat logo Klubka KV +
logo SKIP, obecné info o soutěži, prázdný rámeček, do kterého si každá knihovna napíše datum konání
místního kola + své podmínky. Plakát bude zaslán společně s projektem do 10.1. 2015.
 Do projektu se zapojí 12 knihoven, které se přihlásily. Seznam zapojených knihoven je v příloze tohoto
zápisu.
 Přihlášeným knihovnám bude zaslána společně s projektem také přihláška, kde tyto vyplní počet kategorií a
základní údaje vztahující se k dané knihovně. Přihláška bude zaslána společně s projektem do 10.1.2015.
 Porota: prosím všechny členky Klubka, které mají zájem být v porotě, aby mi zaslaly nejpozději do 10.1.2015
informaci. Uvítám, pokud se zapojíte!
 Výběr knih na předčítání: prosím všechny členky Klubka, aby zaslaly 1-2 tipy na soutěžní texty – v projektu je
napsána specifikace, jaký text to má být, nejpozději do 10.1. 2015.

2.

Hry bez hranic v Kraslicích

Děkuji p. Obstové a M. Maštalířové, že svolily, aby se HbH 2015 konaly v Kraslicích a za veškeré jejich aktivity s tím
spojené.
Souhrn informací, které jsme na Klubku projednali:
 podrobnější informace pošle p. Obstová K. Rozsypalové do 15.12.2014, následně budou informováni všichni
členi Klubka
 Termín konání her a místo: sobota 23. 5. 2015, Kraslice
 Téma: Krušnohorská řemesla
 Počet členů družstva: 4
 Hry budou zaměřené primárně na průmysl v Kraslicích (hudební nástroje, krajky) a historii Kraslic, okrajově na
další řemesla typická pro západní Krušnohoří.
 Soutěžní družstva: kostým "krajánci", ceduli s názvem cechu/řemesla (upřesníme v lednu na schůzce)
 Počet soutěžních stanovišť: 10
 Obsazení stanovišť (dle vyjádřeného zájmu knihovnic):
 Kraslice – řezání polena
 Nejdek – krajka
 K. Poříčí – předměty
 Habartov – rozdíly
 N. Role – poslech hudebních nástrojů
 Božíčany – sestavení hudebního
nástroj
 N. Sedlo – práce s textem – Pověst
Zatím zbývají 3 neobsazená stanoviště: dořešíme na lednové schůzce Klubka.
 Fotograf: MK Ostrov zjistí, zda bude k dispozici jejich fotograf /prosím o info do 30.1.15)
 Oběd je předběžně zajištěn – uvaří jej Živnostenská škola v Kraslicích /upřesní p. Obstová
 Jako kulturní vložka je plánována návštěva technické památky "Městská jatka Kraslice":
http://www.jatkakraslice.cz/
 Doprava: individuální – do schůzky 23.1. prosím připravte plán cesty (písemně): v kolik do
Kraslic přijedete a čím, v kolik budete potřebovat odjet. Toto je velmi důležité, abychom s
konečnou platností mohli sestavit harmonogram celé akce!!!!
 Plánovaný čas začátku akce: registrace soutěžících 9:30 – 9:50, slavnostní zahájení v 10:00.
 Knihovny, které se budou chtít HbH v Kraslicích zúčastnit, zašlou informaci do 30.1.2015 p.
Rozsypalové.
 Mgr. Novotná vypracovala žádost o grant na finanční zajištění HbH/účastníkům schůzky byl
poskytnut k nahlédnutí

3.

Plán činnosti na rok 2015

Členkám Klubka byl v písemné podobě předán návrh plánu činnosti na rok 2015. Plné znění najdete v
příloze. Prosím o vaše připomínky a návrhy do konce roku 2014. Oficiální plán bude k dispozici na
lednové schůzce Klubka.

4.
Informace od p. Rozsypalové z jednání ředitelů pověř. knihoven
konaného dne 27.11. v KKKV









4.

V příštím roce KKKV plánuje spolupráci s Institutem dalšího vzdělávání v KV: kurzy
pedagogického minima/30 hodin + e-learning = absolvent získá platné osvědčení/certifikát =
dle inf. ředitele KKKV p. Emmlera již proběhlo jednání s Institutem, ladí se detaily
p. Svobodová z KKKV informovala, že ve SKIP KV jsou určité finanční rezervy z hospodaření za
tento rok, které budou použity na vzdělávání knihovníků (část peněz přímo pro dětské
knihovníky)
v jednání jsou další kurzy (ovšem záleží na penězích :-) pro dětské knihovníky
KKKV je nám velmi nakloněna a můžeme počítat s její podporou v této oblasti, důležitá je
ovšem také aktivita dětských knihovníků, tj. budeme – li vidět (tj. prezentovat naši činnost) a
budeme-li se chtít vzdělávat, budeme se dobře mít ;-)
Ředitelé knihoven v Chebu, K. Varech (KKKV) a Sokolově a metodici z regionů přislíbili
podporu Klubka. Jednotlivé knihovny ve svém regionu budou motivovat ke spolupráci s námi
a uvítají naše aktivity.

Užitečné zdroje pro inspiraci knihovníků odd. pro děti

Tohoto, posledního bodu schůzky členů Klubka se zúčastnily pouze 3 kolegyně: p. Šneberková (OK K.
Poříčí), M. Rišková (MK N. Sedlo) a L. Sedláčková (MK Fr. Lázně). Ostatní knihovnice musely z
pracovních důvodů/odjezdů spojů setkání opustit. Klára Rozsypalová připravila přehled jednotlivých
zdrojů a prezentovala jejich specifika a odkazy na metodické materiály. E-zdroje byly zobrazeny
pomocí dataprojektoru na zdi atria MK Loket. Jednotlivé zdroje byly vybrány na základě ověření
jejich výhod a zkušeností s nimi. Věřím, že vám pomohou při vaší práci s dětmi, ať už na přípravě či
realizace lekcí IV, tak i při jiných aktivitách organizovaných ve vaší knihovně.
Přehled prezentovaných zdrojů předkládám zde:

 Databanka vzdělávacích knihovnických programů Klubu dětských knihoven
SKIP ČR (přístupná z: http://knihovnici.kjm.cz/)
 Metodický portál RVP.CZ (přístupný z: http://rvp.cz)
 Portál Nástroje.knihovna.cz (přístupný z: http://nastroje.knihovna.cz/)
 Čtenářská gramotnost a projektové vyučování (přístupné z:
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/)
 Čtenářské kluby (přístupný z: http://ctenarskekluby.cz/)
 Centrum informačního vzdělávání Masarykovy univerzity (přístupný z:
http://www.ceinve.cz)
 Portál Místo pro život (přístupný z:







http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=4)
Paměť národa (přístupný z: http://www.pametnaroda.cz/)
Ústav pro studium totalitních režimů ( přístupný z:
http://www.ustrcr.cz/cs/digitalni-studovna)
Český rozhlas – čtenářský deník (přístupný z:
http://www.rozhlas.cz/temata/portal/)
Čtením a psaním ke kritickému myšlení: (přístupný z:
http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php)
Manuscriptorium (přístupné z:
http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=cs/content/p%C5%99%C3%
ADpravy-pro-v%C3%BDuku)

Další zdroje, které by pro vaši práci mohly být užitečné, budou prezentovány na schůzce Klubka na
podzim 2015.

5.

Termín příští schůzky a předběžný plán
 Termín: 23.1.2015 v MK Chodov
 Předběžný plán:
 Podrobná příprava HbH – harmonogram, obsazení stanovišť, další informace ze
strany MK Kraslice
 Projednání podrobností ke konání krajského kola soutěže Nekoktám, čtu – sestavení
poroty, odměny soutěžícím atd.

Zápis vyhotovila dne: 3. 12. 2014 Klára Rozsypalová, MK Loket

Příloha č. 1:

Plán činnosti Klubu dětských knihoven na rok 2015 – NÁVRH



Projekt (soutěž) Nekoktám – čtu!
Březen – měsíc čtenářů 2015
Hry bez hranic 2015 v Kraslicích – květen 2015

4 schůzky:
v každém čtvrtletí 1x







23.1.2015 (v MK Chodov) – Nekoktám-čtu (poslední upřesnění organizace, doladění detailů).
HbH 2015 – plán harmonogramu +konečné rozdělení úkolů, doprava družstev do Kraslic/
podrobnosti sdělí MK Kraslice
24.4. 2015 (V MK Kraslice) – intenzivní přípravy HbH 2015 -, harmonogram, ceny pro družstva
Září/říjen 2015 – pracovní schůzka/ celodenní seminář – inspirace z knihoven regionu, 4
knihovny budou prezentovat konkrétní aktivitu pro dětské čtenáře/ lekce IV, projekt, soutěž,
beseda atd./
Prosinec 2015 – zhodnocení roku, příprava HbH 2016 (N. Role – první plány), plán na rok
2016

Nové vize a úkoly:
1. Nábor nových členů – oslovení zájemců (viz průzkum IV): Kynšperk, Horní Slavkov, MK KV, KK KV,
Jáchymov. Oslovení dalších knihoven v regionu – nabídka členství v Klubku
2. Zavést intenzivnější a užší spolupráci mezi členy Klubka KV = celodenní seminář 1x ročně
(prezentace svých aktivit, ukázkové lekce), propagace na webu Klubka KV a FB
3. Získat peníze pro pořádání vzdělávacích seminářů pro dětské knihovníky – SKIP, KK KV
4. Vypracovat projekt na Hry bez hranic – jasná pravidla, termíny, organizace = možná přinese více
financí pro organizaci her/sponzoři, SKIP, Min. kultury = grant, snadnější organizace pro pořádající
knihovnu
5. Propagace informačního vzdělávání dětí v knihovnách – vzájemná informovanost o e-zdrojích,
databázích, odborné literatuře, organizacích, nástrojích atd.

Příloha č. 2

Knihovny přihlášené do projektu Nekoktám, čtu

Projekt: Nekoktám - čtu. Březen 2015
Přihlášené knihovny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Knihovna
Františkovy Lázně
Chodov
Habartov
Nová Role
Nové Sedlo
Kraslice
Mariánské Lázně
Královské Poříčí
Cheb
Loket
Sokolov
Božíčany

přihlásila e- mailem
Lenka Sedláčková
Marie Valentová
Lenka Raková
Marcela Toužimská
Martina Rišková
Marta Maštalířová
Eva Babuková
Ája Šneberková
Eva Novotná
Klára Rozsypalová
Ema Reismüllerová
Hana Nemčičová

datum
23.10.2014
5.11.2014
30.11.2014
30.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
29.10.2014
29.10.2014
26.9.2014 osobně
26.9.2014 osobně
26.9.2014
20.11.2014

Nezúčastní se
Knihovna
MK Ostrov
Lomnice

zpráva e -mailem od
Kolářová Lenka
Němečková Jiřka

Neozvali se k 11.11.2014
Nejdek

datum
5.11.2014
29.10.2014

