3. schůzka KDK Karlovarský kraj v r. 2017
Termín: 5.9.2017 v 9:00, Městská knihovna Sokolov

Knihovna

Jméno přítomného člena

ANO/NE

Božičany

p. Nemčičová

ano

Březová

p. Knířová, p.Peterková

ano

Františkovy Lázně

p. Sedláčková

ano

Habartov

p. Tesařová

ano

Horní Slavkov

p. Wegnerová

ano

Cheb

p. Königsmarková

ano

Chodov

p. Čalounová

ano

Jáchymov

p. Kochová, p. Veselá

ano

Karlovy Vary - Krajská knihovna

p. Chaloupková, p. Čihařová

ne

Karlovy Vary - Městská knih.

p. Křivancová

ne

Královské Poříčí

p. Šneberková

ano

Kraslice

p. Maštalířová

ano

Kynšperk

p. Zolotarová

ne

Loket

p. Rozsypalová

ano

Lomnice

p. Němečková

ano

Mariánské Lázně

p. Lazebníčková

ano

Nejdek

p.Satýnková

ano

Nová Role

p. Toužimská

ano

Nové Sedlo

p. Rišková

ano

Ostrov

p. Kolářová

ano

Sokolov

p. Reismüllerová, p. Drobečková

ano

důvod

pracovní povinnosti

1. Harmonogram činností v roce 2017/2018
Měsíc
říjen17duben18
listopad
prosinec
leden
únor
duben
květen
květen

Datum/ období trvání

Název akce/projektu/setkání
Projekt Kde končí svět 2017/2018

31.10-2.11.
1.12. MěK Sokolov
16.1.2018
23.2.2018
13.4.18 MěK Sokolov
26.5.18 – MěK Sokolov
10.5.2018

Valná hromada KDK Ostrov
4. schůzka KDKKV v r.2017 - podrobnosti viz zápis
3. ročník pracovního semináře Knihovníci sobě!
4. ročník Nekoktám, čtu! – krajské kolo
1. schůzka KDKKV v r. 2018
12. ročník Her bez hranic
Vernisáž výstavy Kde končí svět v KKKV-krajské kolo

1. Seminář „Knihovníci sobě“ - 3. ročník
Datum konání: 16. ledna 2018
Téma: Spolupráce
Hosté (v současné době se jedná o jejich účasti): Distributoři her: Piatnik, Mindok, Albi, zástupkyně
nakladatelství Thovt: Motivační hry - možnosti pro knihovny, spolupráce se školami (zkušenosti)
Domácí příspěvky: možnou účast zatím nezávisle přislíbily: MK Ostrov, MK Cheb, MK Sokolov, MK Nové
Sedlo, KKKV, MK Jáchymov
Výzva ostatním: na semináři bude možnost prezentovat příklady spolupráce - dobré praxe knihoven
s různými subjekty ve městech - nemocnice, domy s pečovatelskou službou, domy dětí a mládeže, skauty,
ZUŠ, školami, zájmovými spolky atd. Délka příspěvků je libovolná - od tzv. pětiminutovek až po
třicetiminutové příspěvky. Prosím všechny, kteří by se mohli podělit o zkušenosti, nechť dají do konce
listopadu vědět p. Rozsypalové
Hledá se příklad dobré praxe -spolupráce se základní/mateřskou školou: jeden z příspěvků by měl být
zaměřen na spolupráci s naším nejsilnějším partnerem - základními či mateřskými školami. Pokud víte o
nějaké paní učitelce, která by mezi nás přijala pozvání, prosím, dejte p. Rozsypalové vědět.
Uvítáme další tipy: pokud vás napadá ještě nějaký vhodný host, kterého bych měla na seminář pozvat,
prosím, dejte p. Rozsypalové vědět co nejdříve.
2. Projekt Kde končí svět 2017-2018
Návrh projektu pro Karlovarský kraj byl přečten a doplněn o kategorii ZUŠ. Jeho znění bylo odsouhlaseno
přítomnými členy KDK. Projekt ve finální podobě byl zaslán společně s linkem na e-přihlášku všem členským
knihovnám KDK KV dne 17.9.2017. Do projektu se mohou zapojit členské i ostatní knihovny (výzva
k zapojení a podmínky odeslány p. Svobodové z KKKV), přihlášku je třeba odeslat nejpozději do 15.10.2017.
V případě dotazů se obracejte na Kláru Rozsypalovou. Veškeré termíny a podmínky najdete v projektu budou umístěny na webu Klubka.
Po ukončení termínu pro odevzdávání soutěžních prací bude vytvořena online prezentace, kde bude možno
elektronicky hlasovat a vybrat tak postupující práce do krajského kola. Počítá se s hlasy ze všech členských
knihoven.
Link na e-přihlášku: https://goo.gl/forms/XcsdePC7E4GnnmFl1
3. Projekt Výměnné knihovnice
K jednání byl MK Sokolov - p. E Reismüllerovou předložen návrh projektu a byl schválen přítomnými členy
Klubka KV. Na webu Klubka bude do 30.10. umístěn odkaz na e-formulář nabízím/poptávám, kam bude
možno vložit nabídku a bude zde možnost poptat lekci/besedu, o kterou budete mít zájem. Dohoda o
realizaci pořadu proběhne již mezi konkrétními knihovnami.
4. Valná hromada SKIP - KDK ČR (Ostrov)
Termín konání:31.10. - 2.11. v Městské knihovně Ostrov
kolem přihlašování se na Valnou hromadu KDK bylo několik nejasností (některé z vás si nebyly jisté, zda
jsou přihlášené a na které dny). 27.9. byl zaslán e-mailem seznam přihlášených knihoven. Prosím,
překontrolujte si, zda jste v seznamu. Pokud je někdo z vás, kdo se chce ještě přihlásit a zatím tak neučinil,
prosím udělejte to co nejdříve. Na webu MK Ostrov najdete přihlášku i aktualizovaný program. Co se týče
odborného programu (seminář Dr. Zámečníkové), získala jsem informaci, že nebude problém tento seminář
absolvovat i ve větším počtu účastníků, než bylo původně avizováno. Kdo bude přihlášen, měl by se v
pohodě dostat.

5. První informace ke 12. ročníku Her bez hranic v Sokolově

Termín konání: 26.5.2018 v Sokolově
Téma: Vznik Československé republiky
 Počet členů družstva: 4
 Každý z účastníků získá kšiltovku s trikolorou (barva podle družstva).
 Pozor: do 20. listopadu je potřeba z organizačních důvodů (objednávka kšiltovek a další) přihlásit
se k účasti na HbH 2018 - součástí e-mailu bude link na e-přihlášku.
 Link na e-přihlášku také zde: https://goo.gl/forms/ShBeZ52ot8Bx83HC2




Na schůzce KDK KV 1.12. budou diskutovány možnosti úkolů pro jednotlivá stanoviště - prosím,
pokud máte jakékoliv nápady k tématu, připravte si je.
Prosím také o návrhy na odměny (sponzoři atd.)
Záštitu nad 12. ročníkem přislíbil místostarosta Sokolova

6. Nekoktám, čtu! - 4. ročník

termín: 23.2.2018, Krajská knihovna K. Vary
koordinace v místech - je nutno uspořádat místní kola během ledna - 10. února 2018, aby byl čas
organizačně zajistit krajské kolo
přihlášky do projektu: bude spuštěn elektronický přihlašovací formulář v průběhu listopadu 2017 informace budou zaslány e-mailem.
plakáty + pravidla: e-mailem po přihlášení
porotci: v každé z kategorií zasednou 2 knihovnice/knihovníci + 2 hosté. Prosím členské knihovny, které
ještě v porotě nezasedly, aby zvážily možnost a přihlásily se (e-mailem na klubkokv@gmail.com) nejpozději
do schůzky v prosinci 2017. Také posílejte návrhy na hosty - přísedící v porotě.
výběr knih: v online přihlášce prosím uveďte alespoň 2 knižní tipy pro každou z kategorií.
7. Granty na rok 2017
HbH+ Nekoktám, čtu - budeme žádat o stejnou výši jako v roce 2017.
HbH: 14 000 Kč
Nekoktám, čtu! 8 000 Kč
8. Finanční prostředky na odměny do krajského kola Kde končí svět + seminář Knihovníci sobě 2018
Do konce roku 2017 bude požádán SKIP KV kraje o finanční příspěvek na plánované akce.
9. Projekt Vandrbuch po knihovnách regionu
p. Šneberková z OK Královské Poříčí předložila návrh projektu. Byla diskutována otázka realizace, přínosu a
udržitelnosti projektu. Přítomní členové nevyjádřili zatím jednoznačné stanovisko, zda projekt realizovat.
Vzhledem k tomu, že se chystá nový projekt IQ race (připravuje MK Ostrov - p. Douša byl na schůzce přítomen a
informoval nás o vývoji programu a možnostech zapojení více knihoven do projektu), p. Rozsypalová navrhla
s realizací Vandrbuchu počkat. Na příští schůzce bude přečten návrh p. Šneberkové a bude ještě vyhrazen
prostor pro další diskusi.
10. Informace k metodickým materiálům a kontakt na p. Šváchu z Piatniku
p. Rozsypalová informovala členy o možnostech stáhnout metodické materiály, vhodné k práci s dětskými
čtenáři.
Projekt Ruku v ruce - Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/metodika
Zde si můžete stáhnout metodický materiál z aktivit projektu. Materiál je určen především pro pracovníky
z dalších knihoven, kteří pracují s dětmi, či pedagogické pracovníky. Materiál obsahuje zpracovaná témata ze
všech 4 cyklů besed a realizovaných integračních programů. Stahovat lze zdarma po registraci.
Projekt Metodika.knihovna.cz
http://metodika.knihovna.cz/
Studenti KISK chtějí tímto způsobem zprostředkovávat knihovníkům a lektorům informačního vzdělávání
metodické listy k besedám a lekcím. Najdete zde inspiraci a je možno zde své metodické listy sdílet s ostatními.
V současnosti báze obsahuje 150 metodik od 79 autorů. Stahovat lze zdarma a bez přihlášení.
Spolupráce s firmou PIATNIK
MK Loket, MK Nové Sedlo a MK Ostrov úspěšně spolupracuje s distributorem stolních her, firmou Piatnik (sleva
na nákup her, možnost uspořádat herní turnaj pod záštitou firmy, možnost hry si bezplatně zapůjčit
k vyzkoušení). Knihovnám, které mají také o spolupráci zájem, bylo doporučeno obrátit se na zástupce firmy p.
Štěpána Šváchu.
Kontakt: p. Štěpán Švácha: svacha@piatnik.cz
11. Putovní výstava - obrázky z HbH v Nejdku
MK Nejdek přivezla obrázky z vlny, které vznikly během HbH. MK Nová Role si soubor převzala a bude jej mít
do konce října 2017. Následně se přihlásily další knihovny o termíny pro výstavu. Prostřednictvím tabulky na
Google disku lze rezervovat termín. E- mailem vám přijde odkaz. Upozorňujeme, že převoz souboru si
domlouvají knihovny mezi sebou tak, jak jsou rezervovány termíny.
Nejdek
1
září 2017
Božičany
13
září 2018
Cheb
7
březen 2018
Loket
11
červenec 2018
Habartov
10
červen 2018
Mariánské Lázně
8
duben 2018
Kraslice
9
květen 2018
Lomnice
5
leden 2018
Nové Sedlo
3
listopad 2017
Královské Poříčí
4
prosinec 2017
Nová Role
2
říjen 2017
Sokolov
14
říjen 2018
Františkovy Lázně
6
únor 2018
Chodov
12 nebo 15
Volný termín srpen nebo listopad 18 - MÁTE Zájem?
12. Informace z Mozkového trustu (dne 18.9.2017 v Praze)

za KDK KV přítomna: Klára Rozsypalová
OKNA /O KNihovnických Aktivitách/
Garant: Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim
 Přehlídka se bude konat 17. 4. - 18. 4. 2018 v Městské knihovně Louny.
 Téma: rodinné vztahy. Věkově zaměřeno na MŠ, nebo I. stupeň ZŠ – po konzultaci s MěK Louny bude upřesněno.
 Vítěz Ceny databanky bude mít hrazeno ubytování a cestovné. V případě nepřítomnosti vítěze je tato úhrada
nepřenosná na jinou osobu.
 Lektoři: Hana Kasíková a Josef Valenta.

NOC S ANDERSENEM
Garant: Mirka Čápová a Hana Hanáčková, Knihovna BBB v Uherském Hradišti
 18. ročník Noci s Andersenem proběhne 23. 3. 2018.
 Již je otevřená registrace.
 Téma NsA: Rychlé šípy Jaroslava Foglara (jednáno s Nadací J. Foglara); Josef Čapek: Jak pejsek s kočičkou
slavili 28. říjen, pohádka Cínový vojáček
 Cena nočních spáčů – děti budou mít možnost opět elektronicky hlasovat v Anketě SUK.
 Bude podán grant na tisk pohlednice.
 Nakladatelství Albatros zajistí distribuci pohlednic.
KAMARÁDKA KNIHOVNA
Garant: Zlata Houšková
 Výsledky soutěže jsou zpřístupněny na webových stránkách www.kamaradkaknihovna.cz .
 Do konce roku 2017 se sejde pracovní komise (Z. Houšková, H.Šlesingerová, T. Pipota, M. Zadembská, St.
Benešová). Je třeba vytvořit nová pravidla soutěže.
 Opět začnou vycházet články v časopisu Čtenář v rubrice „Jak se dělá dobrá dětská knihovna“.
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – UŽ JSEM ČTENÁŘ
Garant: Roman Giebisch, NK ČR Praha
 Pro 10. ročník projektu SKIP v dubnu vyhlásil soutěž o nejlepší rukopis Knížky pro prvňáčka, určenou
spisovatelům + ilustrátorům (pravidla na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsemctenar-knizka-pro-prvnacka/soutez-skip-pro-spisovatele-a-ilustratory-knizka-pro-prvnacka-2013-10.-rocnik).
 Práce posuzuje porota ve složení Roman Giebisch, Zlata Houšková, Helena Šlesingerová, Radomíra Hubálková
(učitelka), Stanislav Juhaňák (nakl. Triton).
 Uzávěrka byla 31. 7. Do soutěže přišlo cca 27 titulů. Porota se zatím shoduje v cca 4 titulech. Schůzka poroty
se uskuteční 27. 9. v Klementinu.
ANKETA SUK
Garant: Mgr. Alice Košková, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha
 V listopadu budou hlasovací lístky a plakát ke stažení na adrese http://npmk.cz/knihovna.
 Opět proběhne hlasování o Cenu nočních spáčů během Noci s Andersenem.
 Hlasování bude končit 20. 3. 2018.
 Slavnostní vyhlášení Ankety SUK 2015 se uskuteční 4. 4. 2018 v Památníku národního písemnictví v Praze.
 Doplňující anketní otázka: „Kdo ti nejčastěji četl/čte?“
19. KNIHOVNICKÁ DÍLNA
Garant: Jana Benešová, Věra Trybenekrová, Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně
 Knihovnická dílna měla letos 48 účastníků.
 Dílny se zúčastnila i D. Kalinová a informovala o projektu Bookstart.
 Knihovnice také diskutovaly o tom, jak zlepšit spolupráci škol a knihoven. Podle nich by to měl řešit SKIP.
Problém vidí ve špatné spolupráci příslušných ministerstev, každé ministerstvo řídí jiná politická strana.
KDE KONČÍ SVĚT
Garant: Helena Šlesingerová, KMP; Jana Hladíková, Městská knihovna Jindřichův Hradec; Eva Kordová, Městská
knihovna A. Marka Turnov
 Nový ročník pro léta 2017/2018 byl vyhlášen 11. července.
 Téma: „Já jsem tvůj člověk“. Tématem k uchopení je ZVÍŘE. Vztah mě-člověka k obyvatelům živočišné říše.
Návrh: vyhlášení výsledků projektu s pasováním v roce 2018 by mohlo proběhnout v pražské ZOO.
Příští schůzka KDK KV
Vzhledem k tomu, že v lednu 18 nás čeká seminář Knihovníci sobě (přesunuto z listopadu 17 kvůli VH v Ostrově) a
v únoru 18 krajské kolo Nekoktám, čtu, je třeba se sejít dříve než obvykle (což je vždy koncem ledna). Děkuji za
nabídku MK Sokolov, příští schůzka se bude konat opět zde. Termín: 1. prosince 2017 od 9:00 hodin.

Za KDK KV
Bc. Klára Rozsypalová (Městská knihovna Loket), předsedkyně
V Lokti dne 1.10.2017

