4. schůzka KDK Karlovarský kraj v r. 2015
Termín: 13. listopadu 2015 od 12:30 hodin, Krajská knihovna Karlovy
Vary
Knihovna

jméno člena

Přítomna/omluvena
dne

Božíčany

J. Nemčičová

ano

Františkovy Lázně

L. Sedláčková

pracovní povinnosti,
6.11

Habartov

L. Raková

ano

Cheb

E. Novotná, L. Königsmarková

nemoc, 11.11.

Chodov

M. Valentová

ano

Královské Poříčí

A. Šneberková

ano

M. Maštalířová
Kraslice

J. Obstová

provozní důvody,
19.10

Loket

K. Rozsypalová

ano

Lomnice

J. Němečková

ano

Mariánské Lázně

E. Babuková

pracovní
povinnosti,11.11.

Nejdek

V. Satýnková, J. Vítková

ano

Nová Role

V. Nemčičová

ano

Nové Sedlo

M. Rišková

ano

Ostrov

L. Kolářová, B. Pokorná

ano

Sokolov
Kynšperk

Z. Hradská
Helena Velíšková

ano
??

Informace o nových členech Klubka KV
22.10. 2015 se registroval 1 nový člen našeho Klubka – Městská knihovna Kynšperk. Dnešní
schůzky se zástupkyně MK Kynšperk p. Helena Velíšková neúčastnila, těšíme se na shledání na
schůzce příští.
V průběhu listopadu se registrovaly ještě další dvě knihovny – Městská knihovna Karlovy Vary – Bc.
Ludmila Křivancová a Městská knihovna Jáchymov - Mgr. Eva Kochová. Obě knihovnice přivítáme
taktéž na další schůzce.
Zájem o členství v Klubku projevily ještě další dvě knihovny – Městská knihovna Březová a Krajská
knihovna Karlovy Vary – zatím se oficiálně neregistrovaly. Děkujeme za projevený zájem a prosím,
aby se registrovaly prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese: http://klubkokv.cz/clenove/
Počet členů základny ke dnešnímu dni činí: 18 registrovaných členů.
Spolupráce s Viktorem Braunreiterem – Představení pro knihovny
Přítomným byl představen projekt Pouličního divadla V. Braunreitera (dále jen V.B.), který v rámci
grantu od KV kraje nabízí 9 knihovnám v kraji zdarma divadelní představení, které se uskuteční 1.4.
2016 během Noci s Andersenem. Představení bude na téma Karel IV. (projekt k významnému
výročí Karla IV.). Divadlo V.B. vyšle „na trasu“ 3 týmy po 2 hercích, představení proběhne v čase od
19:00 do 23:00 hodin. Program V.B. bude trvat 40 minut. Časový harmonogram je v režii V.B.
O představení projevilo zájem více než devět knihoven (dotazováni byli přítomní zástupci
knihoven), proto bylo potřeba zvolit metodu, jak vybrat ty, u kterých představení proběhne.
V.B. vznesl zatím tyto požadavky/návrhy:
1. Noc s Andersenem v dané knihovně by měla být tematicky zaměřena na Karla IV., případně na
téma „Králové“ (viz projekt Kde končí svět 2015/2016).
2. Výběru se účastní pouze knihovny, které Noc s Andersenem pořádají a jsou členy Klubka.
3. Pokud to bude naše přání, pokusí se vyjednat autobus, který by případně svezl děti z knihoven
v okolí do knihovny, která bude vybrána. Tato možnost je však pouze neověřený návrh – bude se
muset jednat s krajem, zda autobus proplatí. Zvažte proto veškeré pro/proti (zejména množství
dětí, přerušení vašeho programu při NsA atd.)
Přítomní členové Klubka odsouhlasili tento postup:
Při další schůzce Klubka dne 22.01.15 v 9:00 v Městské knihovně Nové Sedlo se uskuteční hlasování
přítomných zástupců knihoven. Do hlasovacího koše budou vhozena jména knihoven, které mají o
představení zájem. Poté Viktor Braunreiter, který bude přítomný na této schůzce (a také představí
svůj projekt) vylosuje 9 knihoven, se kterými představení sjedná.
Pokud tedy máte zájem o toto představení, prosím o vaši přítomnost na lednové schůzce.
Na další schůzce budu informovat o dalších možnostech (budu se dotazovat V.B.) – zda knihovna,
která nebude vybrána, bude mít možnost si představení objednat v jiný den a jaká bude cena za
toto představení.

Projekt Kde končí svět 2014/2015 Jak je to s králem
V některých knihovnách již probíhají jednotlivé aktivity k tomuto projektu. Pokud někdo má zájem o
zaslání zpracovaného projektu MK Loket (pro inspiraci), prosím, napište mi.
Seminář „Knihovnice sobě“
24.11. 2015 proběhl v KKKV 1. ročník semináře Knihovníci sobě!, určený knihovníkům odd. pro děti.
Tematicky byl změřen na téma Informační vzdělávání. Semináře se účastnilo celkem 40 knihovnic
(ano, ani jeden muž ), což lze považovat za úspěch. V dopoledním bloku bylo představeno téma a
problematika IV, užitečné zdroje, knihovnice – lektorky také prezentovaly své knihovny.
V odpoledním bloku proběhlo celkem 8 ukázkových lekcí, v jejich průběhu byla diskutována
metodika. Každý z účastníků získal metodicky zpracovanou lekci, kterou absolvoval.
Velmi děkuji všem, kteří se do přípravy semináře aktivně zapojili, ať už jako lektoři, nebo jako pekaři
. Jmenovitě členkám Klubka Áje Šneberkové, Janě Nemčičové a Lence Kolářové. Děkuji i všem
členkám Klubka, které seminář absolvovaly. Pevně věřím, že alespoň některé informace pro vás byly
inspirativní a přínosné.
Veškeré materiály (během prosince budou doplněny ještě lekce Áji Šneberkové a Míši Huškové) ze
semináře najdete na webu Klub – záložka Projekty/ semináře: http://klubkokv.cz/projekty/1090822/
GRANTY na rok 2016
V listopadu byly podány 2 žádosti o granty na naše projekty (viz níže). Na HbH byl navýšen rozpočet
z původních 10 000 na 14 000 Kč. Nově byl podána žádost o grant na Nekoktám, čtu!, Náklady byly
kalkulovány na 8 000 Kč. Budeme si držet palce, abychom potřebné peníze získali. Návrhy obou
projektů můžete získat k náhledu – zájemcům zašlu.

Nekoktám, čtu!
Na schůzce byly krátce diskutovány podrobnosti:
Porota: dobrovolně se zatím přihlásila do poroty Lenka Raková/MK Habartov a Vlaďka
Satýnková/MK Nejdek.
Projekt v upravené verzi bude zaslán nejpozději do 30.12.2015. Úprava se týká především změny
soutěžních kategorií: bude vypuštěna 3. třída ZŠ. Dále bude přidán jeden hodnotící parametr:
nonverbální projev soutěžícího.
Přihlášky do krajského kola podají knihovny nejpozději do 30.1. (přihlášku obdržíte společně
s projektem). Místní kola proběhnou od 1.1. do 10.2. 2016.
Krajské kolo se uskuteční 19.2.2016 v KKKV.
Prosím všechny členy Klubka, aby nejpozději do konce roku podali návrh na obsazení poroty =
potřebujeme ještě 1-2 knihovnice a 2-4 externisty (herci, osobnosti kulturního života, učitelé).
Pokud tedy víte o někom, kdo bude vhodný porotce, dejte mi vědět. Pokud vyjde grant, lze vyplatit
externistům za účast v porotě 500 Kč.

Hry bez hranic 2016
Příprava HbH je zatím v režii MK Nová Role. Na schůzce v lednu se budeme věnovat detailnějšímu
vypracování.
První informace od kolegyň z Nové Role – zde prezentuji v nezměněné podobě tak, jak mi zaslala
V. Nemčičová:
Hry bez hranic-Nová Role 21. květen 2016
Téma: Meziplanetární kongres
Planeta Země v místě Centrálního mozku lidstva, které se nachází na břehu Novorolského rybníka poblíž města Nová
Role, pořádá pro celou sluneční galaxii a všechny planety nekonečného vesmíru MEZIPLANETÁRNÍ KONGRES. Na
tomto kongresu si obyvatelé různých planet mohou poměřit své znalosti i sílu. Na setkání se již přihlásily tyto
planety: Chodov, Nejdek, Cheb, Loket, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Nové Sedlo, Ostrov, Lomnice, Habartov,
Královské Poříčí… i domovská planeta Nová Role.
a) Registrace v sobotu 21. Května od 7.00 do 9.00 v knihovně
b) Přesun k rybníku v 9.30
c) 10.00 zahájení-Pódium u Novorolského rybníka- Planeta Nová Role připraví pro své hosty-planety nekonečného
vesmíru- zábavný i soutěžní program, kde si obyvatelé planet na 10-12 stanovištích poměří své znalosti, vědomosti,
šikovnost i sílu.
1) 10.30 Představení účastníků kongresu. Každá planeta vystoupí v národních planetárních kostýmech a ve své řeči i s
překladatelem představí svou planetu. 100 b
2) Svá sportovní těla protáhnou na sportovní dráze ( 10 – 100 b)
3) Své znalosti o planetě Země předvedou skládáním puzzle. Světadíly. 50 b
4) Robot-toto slovo použil známý český spisovatel Karel Čapek, který pochází z planety Země. Úkol: z různých krabic
malých i velkých, krabiček …sestaví účastníci ROBOTA 100 b
5) Účastníci jsou v Nové Roli, v Karlovarském kraji, který se skládá ze tří okresů- Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Dalším
úkolem bude města a obce přiřadit ke správnému okresu. Za každé správné přiřazení 10 b (10-15 měst a obcí)
6) Každá planeta na toto setkání přiletěla v nějaké kosmické lodi. Dalším úkolem bude vyrobit model kosmické lodi z
kaolínu 100 b
7) Planety se již několik let seznamují s různými městy i obcemi Karlovarského kraje. Dokážou účastníci poznat podle
fotografie správné město či obec?(fotografie měst-Nová Role, Nejdek, Karlovy Vary, Cheb, Lomnice, Božičany,
Ostrov, Sokolov, Žlutice….20 fotografií, 20 lístečků s názvy měst a děti budou přiřazovat za každou správnou odpověď
10 b
8) Na planetě Zemi se používají různá slova. Vaším úkolem bude na daná slova napsat krátký příběh( 10 – 12
vět……….. 50 – 100 b
9) Děti na planetě Zemi mají rády pohádky o Rákosníčkovi. Rákosníček žije v rybníku Brčálník a hrozně rád pozoruje
hvězdy. Vaším úkolem bude Rákosníčkovi poradit, jak se která souhvězdí jmenuje. Za každé správné určení 10 b
10) ……
11) ……
d) Mezi 12.30 – 13.30 oběd
e) 13.00 – 14.45 Porcelánová školička v jednání

Úkoly pro ostatní knihovny
1. )sehnat sponzorské dary – ODMĚNY PRO SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA—nejlépe 4 ks
2.) úkol č. 1: s družstvem si připravit kostým, svoji řeč, označení………VŠICHNI
STANOVIŠTĚ
1.) PŘEDSTAVENÍ PLANET
2.) sportovní dráha na místě u rybníka KNIHOVNA HABARTOV
3.) puzzle světadíly KNIHOVNA……………………………………………………………………..
4.) ROBOT KNIHOVNA …KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
5.) Seznam asi 20 obcí a měst seřadit do správných okresů KNIHOVNA………………………
6.) Výroba nebo malování kosmické lodi KNIHOVNA……………………………………………
7.) Fotografie měst – správné pojmenování měst Karlovarského kraje
KNIHOVNA………………………………………………
8.) Na zadaná slova děti vytvoří povídku o vesmíru KNIHOVNA………………………………………..
9.) Rákosníček a hvězdy KNIHOVNA……………………………………………………………………………..
10.)……………………………………………………………………………………………………………………….

Knížka pro prvňáčka
Projekt je již vyhlášen. Informace a přihlášky najdete na webu SKIP ČR: http://skipcr.cz/akce-aprojekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
Přihláška je umístěna vedle průvodního obrázku (pozor, není na první pohled úplně k nalezení .
Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2016!
Sledujte prosím konferenci Andersen, budou zde zasílány podrobnosti v průběhu roku.
Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se na mě obrátit.

Termín další schůzky:

22.1.2016 od 9:00 hodin v Městské knihovně Nové Sedlo. Jste srdečně zváni a doufám, že se
ve zdraví a plném počtu shledáme!

Za KDK KV vyhotovila:
Bc. Klára Rozsypalová, Městská knihovna Loket
V Lokti dne 29.11.2015

