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V roce 2015 se udála v regionu SKIP Velká Morava řada významných událostí 
i tradičních aktivit provázejících v průběhu roku svazovou činnost členů. Rok byl 
zahájen pro členy SKIP výjimečnou událostí. Pozvání na setkání se členy SKIP ČR 
přijala prezidentka IFLA paní Sinikka Sipilä. Setkání se uskutečnilo v Knihovně Jiřího 
Mahena v Brně a neslo rysy odborné diskuse i velmi přátelského setkání. K dalším 
vrcholům událostí v regionu patří bezesporu mimořádně úspěšný Knihovnický 
happening ve Vyškově, mj. i díky vynikajícímu organizačnímu zajištění ze strany 
hostitelské Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově a jeho zaměstnanců. Pro region 
jsou dále typická setkání členů na tzv. kolegiích. Na prvém z nich byla slavnostně 
udělena další čestná ocenění regionu – Velkomoravský knihovník. Řada 
vzdělávacích aktivit se v regionu realizuje také díky grantové podpoře 
prostřednictvím SKIP z dotace Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století. S velkým
zájmem se mezi malými knihovnami opět setkala možnost zažádat o malý regionální 
grant na aktivity spojené především s podporou čtenářství probíhající v Týdnu 
knihoven.    

Návštěva paní Sinikka Sipilä v KJM  a setkání se členy SKIP ČR u příležitosti konání konference 
BOBCATSSS2015;                                                                                                                       Foto archiv KJM 



1) Z aktivit regionu

 Setkání s prezidentkou IFLA paní Sinikkou Sipilä
Se uskutečnilo 30. ledna 2015.
V přednášce prezidentky IFLA zazněly informace o aktivitách IFLA a také o 
systému fungování a podpory knihoven ve Finsku. Podobně ze strany Dr. Víta 
Richtera byly formulovány hlavní rysy koncepce rozvoje knihoven ČR. Paní 
prezidentka se zájmem diskutovala s přítomnými členy SKIP, stejně tak 
nešetřila chválou na úroveň služeb Knihovny Jiřího Mahena a  knihovnictví 
v ČR všeobecně. Za velmi sympatické a pro knihovny i SKIP ČR významné 
považuji to, že na celosvětovém kongresu IFLA v Kapském městě ve svém 
projevu právě toto setkání a také setkání se studenty oboru zmínila a vysoce 
ocenila.  

                                                                                                             Foto archiv KJM

V únoru 2015 členové výboru diskutovali z podnětu členů regionu  o 
vybraných aspektech činnosti, včetně návrhu na změnu názvu svazu. Tím 
hlavním, co dalo podnět k diskusi,  byla žádost VV SKIP o návrhy na změnu a 
doplnění stanov. Členové se zabývali stanovami a zároveň s tím vyplynula i 
diskuse o změně názvu. Název SKIP je tradice, ale členové se shodli na tom, 
že název neodpovídá současné době a v podstatě nikdo jiný kromě 
knihovníků nerozumí co to je. Zároveň označení svaz i informační pracovníci 



je zastaralé. Členové poukazovali na to, že byla škoda, že byla ukončena 
činnost Asociace knihoven. Další nevyjasněnou záležitostí byla nevyjasněnost
rolí SKIP a Knihovnického institutu a také vztah SKIP a SDRUK. Debata se 
točila také kolem propagace a aktivit SKIP s tím, že v množství aktivit se ztrácí
ty podstatné a velké akce a že propagace by se měla soustředit na vybrané 
akce. Později se tyto dobře míněné návrhy obrátily proti členům a to zejména 
tím, jakým způsobem byly zkomunikovány. Nicméně i když změna názvu byla 
později přijímána velmi negativně a to zejména VV SKIP, nebyly přijímány ani 
logicky vyplývající záležitosti z této změny. Členové regionálního výboru 
alespoň dokázali vyburcovat diskusi a posléze i některé dílčí změny. Návazná 
diskuse na půdě předsednictva a výkonného výboru SKIP, zpočátku velmi 
emotivní, však ve výsledku pozitivně nastartovala diskusi o řadě témat.

 Ocenění Velkomoravský knihovník

Po dvou letech bylo na kolegiu SKIP Velká Morava 8. dubna 2015 - opět 
uděleno zasloužilým knihovníkům regionu, členům SKIP ocenění 
Velkomoravský knihovník. 

Ocenění obdrželi:
 Jitka Ševčíková - pracovala ve funkci ředitelky Městské knihovny v Blansku
 Milada Miklíková - pracuje v Městské knihovně v Břeclavi
 Dagmar Marušincová - pracuje v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově
 Anna Valášková - pracuje v Obecní knihovně Kuželov (okres Hodonín)
 Zoja Chodurová - pracuje v Místní knihovně v Babicích
 PaedDr. Vladislav Raška - ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově

„Cenu Velkomoravský knihovník uděluje regionální výbor SKIP Velká Morava 
knihovníkům a informačním pracovníkům za dlouholetou vynikající činnost v oboru 
knihovnictví. Za tu se považuje zejména nadstandardní aktivity spojené s řízením a 
modernizací knihoven, realizace mimořádných nebo výjimečných aktivit v oblasti 
knihovnictví, podíl na činnosti a aktivitách SKIP, aktivní působení v regionálním 
SKIP.“

Ze Statutu Čestného titulu

         



       

                                                                                                               Foto: archiv KJM 

Jednodenní zájezd do Vídně

Dne 17. června 2015 se uskutečnil dlouho plánovaný výlet spojený s exkurzí do 
nové univerzitní knihovny Ekonomické univerzity (Wirtschaftsuniversität Wien).
Autorkou této moderní až futuristicky laděné stavby je britská architektka 
bagdádského původu Zaha Hadid. Kampus je situovaný v sousedství vídeňských 
veletrhů, po čtyřech letech výstavby byl otevřen v roce 2013. Skládá se ze šesti 
komplexů budov, jádro tvoří budova knihovny Ekonomické univerzity. 

Do LC – Library and Learning Center vedou kroky každého studenta, neboť je zde i 
studijní oddělení. Budova má celkem šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. 
Před vchodem do knihovny bylo v době návštěvy sice lešení, ale vstupní hala 
ohromila svojí majestátností a rozměry. Šikmo zkosené bělostné stěny s ochozy a 
oblými okny vzbuzovaly dojem obří jachty. Z haly byl přes rampu přístup do prvního 
podlaží, kde se nacházejí skříňky na odložení věcí, platební automaty na členské 
poplatky včetně automatu na špunty do uší a vstupní turnikety. Teprve po projití 
kontrolním bodem bylo možné vidět jedny z mála knihovníků zajišťujících provoz, 
jinak si studenti vyhledávají vše ve volném výběru sami, půjčují i vraceje také 
prostřednictvím self-checků.

Účastníci exkurze si mohli také užít pěkný výhled na město. Vidět bylo obří kolo v 
Prátru a věž svatoštěpánského dómu.

(Využito podkladů z příspěvku: VŘESKÁ, Helena. Nová knihovna Wirtschaftsuniversität 
Wien. Duha [online]. 2015, roč. 29, č. 4 [cit. 2016-02-10]. Dostupný z WWW: 
<http://duha.mzk.cz/clanky/nova-knihovna-wirtschaftsuniversitaet-wien>. ISSN 1804-4255. 

Cílem odborné exkurze byla návštěva nejen nové univerzitní knihovny, ale někteří 
účastníci navštívili také Městskou knihovnu ve Vídni (Stadtbücherei- Büchereien 
Wien). Zájezd se setkal s mimořádnou odezvou, celkem se ho zúčastnilo 53 
účastníků z řad členů i nečlenů SKIP. Mnoho pozitivních ohlasů bylo i díky skvělé 
organizaci (kol. V. Raška a M. Kratochvílová). 





 Týden knihoven  - Knihovnický happening 2015 aneb Literární region-tour 
ve Vyškově  
2. říjen 2015 

V posledních letech jsme mohli mít dojem, že happening se zvolna mění ve velice 
příjemné setkání knihovníků – dokážeme zaplněnému náměstí předvést, co všechno 
ti knihomolové dokáží, ale naši čtenáři zde zůstávali stále více v roli statistů. Nabídli 
jsme proto, že letošní ročník uspořádáme ve Vyškově, a ty pasivní diváky „vtáhneme“
do hry.

Knihovnické týmy dostaly za úkol připravit pro Vyškovany literární prezentaci své 
knihovny či města, zatímco, kolemjdoucí návštěvníci budou obcházet jednotlivé 
stánky a hodnotit je. Motivací jim bylo, že za každý odevzdaný soutěžní lístek budou 
odměněni a tři vylosovaní navíc obdrží ceny.

Po celou dobu tohoto klání probíhal na podiu kulturní program, během něhož 
zástupci týmů přednesli krátké zdravice a pozvání veřejnosti ke svému stolu. Na 
tomto náměstí nemohla nezaznít ukázka ze slavného románu Vojna a mír, kterou Lev
Nikolajevič Tolstoj umístil právě sem.

Každý vyplněný a odevzdaný soutěžní lístek byl zařazen do slosování a tři 
vylosovaní účastníci obdrželi ceny. Na závěr došlo k vyhodnocení knihovních týmů, 
předání darů a putovního džbánu pro vítěznou knihovnu. Tou se stala Masarykova 
veřejná knihovna Vsetín, která se představila nejoriginálnější prezentací.

V podvečer  se  v Knihovně  Karla  Dvořáčka  konal  rovněž  tradiční  program  pro
registrované knihovníky a oficiální hosty; jeho vyvrcholením byla beseda a autorské
čtení  Martina  Reinera,  jehož román  Básník  Ivan Blatný získal  vedle  nejrůznějších
ocenění oprávněně i značnou pozornost kulturní veřejnosti.
V sobotu pak probíhal již tradiční doprovodný program. 
Vyškovský happening byl současně poctou spisovateli Karlu Dvořáčkovi, od jehož 
úmrtí (20. 8. 1945) uplynulo 70 let.

Stánek hostitelské knihovny KKD Vyškov – vždy s úsměvem



V soutěži si výborně vedly týmy z Velké Moravy – Hodonín, Uherské Hradiště, 
Břeclav a vítězný Vsetín. 

Malebný pohostinný stánek Hodonín               Foto L. Nivnická

                Gabra a Málinka ze Vsetína                                 Foto L. Nivnická

 Udělení ceny MARK  



Na happeningu se také tradičně uděluje cena MARK pro úspěšné - aktivní 
knihovnice/ky do 35 let. Letošní vítězkou stala Mgr. Eva Vojtíšková z Knihovny J. 
Mahena v Brně. Ocenění jí bylo uděleno především za aktivity a iniciaci - projektů 
pro hendikepované – Ruku v ruce, Lekotéka. 

                  Čerstvá držitelka ceny MARK – Eva Vojtíšková          Foto L. Nivnická

 Regionální klubka dětských knihoven

V regionu působí velmi aktivně dvě klubka - Regionální klubko Zlínský kraj
předsedkyně: Miroslava Čápová, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti a Regionální klubko Jižní Morava 
předsedkyně: Mgr. Helena Hubatková Selucká, Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Hodnocení projektů viz příloha. 

 Projekty podpořené z dotace MK ČR Knihovna 21. století

V roce 2015 bylo podpořeno celkem 7 projektů ve výši 90.000 Kč.

 Název projektu  Žadatel  Termín
 Muzikoterapie v knihovnách  Knihovna J. Mahena v Brně  28. a 29. 4. 2015
 CDČ-Vzdělávání dětí  Knihovna J. Mahena v Brně  13. - 14. 5. 2015
 Knihovna a její kořeny  Masarykova knihovna Vsetín  19. - 20. 5. 2015



 Knihovna a její místo na 
výsluní  Masarykova knihovna Vsetín

 16. a 17. 9. 2015

 Rétorika aneb kultura 
mluveného projevu  Knihovna F. Bartoše ve Zlíně

 15. 10. 2015

 Ve zdravém těle zdravý duch 
– knihovny a senioři  Masarykova knihovna Vsetín

 21. 10. 2015

 Cesty ke knihám a dětskému 
čtenářství

 Knihovna B. B. Buchlovana v 
Uh. Hradišti

 říjen 2015

 Ve dnech 28. a 29. dubna uspořádala Hudební knihovna KJM v Brně dvoudenní 
hudební seminář Muzikoterapie v knihovnách. Pozvání přijali přední odborníci, 
podělili se o své zajímavé zkušenosti z praxe, představili své muzikoterapeutické 
metody.

 Smyslem semináře pořádaného Centrem dětského čtenářství s názvem Vzdělávání 
dětí bylo poskytnout pracovníkům v knihovnách užitečné informace, jaké jsou 
principy alternativních vzdělávacích systémů či jaké trendy jsou v současném 
vzdělávání, aby se jim lépe pracovalo jak s dětskými čtenáři, tak s pedagogy, aby 
vzdělávací programy vyhovovaly požadavkům vzdělávací praxe.
Odkaz na článek o projektu v časopise Duha:
http://duha.mzk.cz/clanky/seminar-vzdelavani-deti

 Seminář Knihovna a její kořeny v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně se 
zaměřil na práci s regionální literaturou a regionálními osobnostmi, představeny byly 
příspěvky poukazující na důležitost uvědomování si vlastních kořenů a sounáležitosti
k určitému místu. Program doplnily ukázky regionální gastronomie a folklóru.

 Lektorkou semináře Knihovna a její místo na výsluní byla Zuzana Helinsky, nezávislá
konzultantka ze Švédska. Seminář se konal v Masarykově veřejné knihovně ve 
Vsetíně a následně v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Tématem semináře byla 
marketingová strategie knihoven, význam public relations, budování vztahů se 
zřizovateli a navazování kontaktů s potenciálními partnery. Účastníci byli seznámeni 
s novými trendy v knihovnictví v Evropě, především v oblasti spolupráce a 
partnerství s různými subjekty (soukromé či veřejné sféry).

http://duha.mzk.cz/clanky/seminar-vzdelavani-deti


                                                                            Foto archiv KJM

 Cílem jednodenního semináře Rétorika aneb kultura mluveného projevu, který se 
konal v říjnu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, bylo zdokonalení 
schopnosti mluveného projevu, komunikace a využívání vhodných jazykových 
prostředků. Účastníci školení se naučili lépe zvládat techniku řeči a kulturu 
vyjadřování.  

                                                                                                  Foto archiv SKIP

 Odborný seminář Ve zdravém těle zdravý duch - Knihovny a senioři přiblížil aspekty 
práce se seniory ve veřejných (komunitních) knihovnách – význam psychické 
pohody, dobré paměti, motivace. Cílem bylo ukázat, že propojení obou aspektů 
v knihovně je možné, vhodné a účelné, a že ze všeho nejdůležitější je prevence 
(cvičení těla i paměti). Důraz byl kladen také na mezigenerační témata. 



 Do projektu Cesty ke knihám a dětskému čtenářství se zapojily čtyři knihovny 
Zlínského kraje (Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně, Knihovna Kroměřížska, 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Knihovna Beneše Bedřicha 
Buchlovana v Uherském Hradišti). Projekt představil metodou scénického čtení v 
podání herců Slováckého divadla v Uherském Hradišti jednu z nejoblíbenějších knih 
současného malíře, ilustrátora a autora Pavla Čecha. Kniha Dobrodružství pavouka 
Čendy se po představení stala žádaným titulem v dětských odděleních veřejných 
knihoven. V každé ze čtyř knihoven se odehrála dvě představení, která zhlédlo cca 
450 dětí.

Všechny projekty napomohly dalšímu rozvoji čtenářství a setkaly se s ohlasem mezi 
účastníky akcí i samotnými knihovnami.

 Malé regionální projekty

Již druhým rokem podpořil SKIP Velká Morava tzv. malé projekty s cílem rozvíjet 
komunitní aktivity zaměřené na propagaci čtení a podporu čtenářství.
Cílovou skupinou byly knihovny do 1,0 úvazku. Podmínkou udělení podpory byla 
evidence knihovny v databázi Ministerstva kultury a institucionální členství ve SKIP 
Velká Morava.

Také v roce 2015 bylo doprovodným jevem vyhlášení projektů nárůst zájmu o 
institucionální členství. O podporu požádalo celkem čtrnáct knihoven, úspěšných 
žadatelů bylo deset.
Díky podpořeným projektům se podařilo zejména v menších knihovnách realizovat 
aktivity, které by z vlastních prostředků samy nemohly uskutečnit. Cílem podpory bylo
umožnit knihovnám, aby se staly místem, kde se daří nejen propagovat čtení a 
rozvíjet čtenářství, ale současně podporovat komunitní aktivity napomáhající 
prohlubovat vzájemnou pospolitost obyvatel v místě.
Bylo podpořeno čtrnáct projektů v celkové výši 23.800 Kč.

Seznam schválených regionálních projektů
Město/obec Kraj/okres Název projektu

BRTNICE Vysočina/Jihlava Týden knihoven s Vlastimilem Vondruškou
DOLNÍ 
BOJANOVICE

Jihomoravský/Hodonín Týden knihoven - Beseda se spisovatelem

HOSTIŠOVÁ Zlínský/Zlín Po stopách bájí a pověstí
HROTOVICE Vysočina/Třebíč Do knihovny nejen pro knihu
HULÍN Zlínský/Kroměříž Světýlkový průvod aneb dvůr plný dětí 

HUŠTĚNOVICE
Zlínský/Uherské 
Hradiště Týden zábavy v knihovně

JABLUNKA Zlínský/Vsetín
Rozšíření kulturně vzdělávací činnosti Základní 
knihovny Jablůnka

JEDOVNICE Jihomoravský/Blansko
Beseda s regionální autorkou a redaktorkou Evou 
Mrázkovou

JEVIŠOVICE Jihomoravský/Znojmo Přednáška o stylu oblékání a image
LANŽHOT Jihomoravský/Břeclav Velká Morava



OKŘÍŠKY Vysočina/Třebíč Čtením k aktivnímu životu

RATÍŠKOVICE Jihomoravský/Hodonín Regionální válečné dějiny v literatuře faktu
ŠARDICE Jihomoravský/Hodonín Historie je detektivka aneb Velikáni za zrcadlem
VELKÉ 
KARLOVICE

Zlínský/Vsetín Pojďme spolu do knihovny za pohádkou

Podpora projektů malých knihoven napomáhá nejen propagaci čtenářství, ale 
přispívá k dobrému jménu knihoven, které se stávají místy setkávání a komunitního 
rozvoje. Zvyšující se zájem knihoven o pořádání rozmanitých aktivit určených nejen 
registrovaným uživatelům je dobrou zprávou potvrzující význam a přínos knihoven 
jako otevřených institucí přispívajících k formování kultury a vzdělanosti napříč 
generacemi.

Z hodnocení projektů:

Městská knihovna Brtnice, Vysočina, okres Jihlava
„Městská knihovna v Brtnici pořádá již osmým rokem cyklus Večery v knihovně. 
Organizuje přednášky a besedy s cestovateli, historiky a spisovateli. V rámci 
letošního Týdne knihoven jsme pozvali spisovatele a historika Dr. Vlastimila 
Vondrušku. V úterý 6. 10. 2015 nám představil svůj pořad s tématem – Literatura a 
historická realita aneb o Přemyslovcích a husitství. Navázal na své epopeje – 
Přemyslovskou a Husitskou. Beseda se protáhla na 2,5 hodiny, o dotazy na českou 
historii nebyla nouze. Navštívit přednášku přišlo přes 40 zájemců nejen z Brtnice, ale
i z blízkého okolí a z Jihlavy. Beseda byla úspěšná a vedla k přímé propagaci čtení a
čtenářství a zároveň i posílení vědomostí o české historii.“ 

Obecní knihovna Ratíškovice, Jihomoravský kraj, okres Hodonín
„Díky  projektu  SKIP Velká  Morava  v naší  knihovně  proběhla  přednáška  historika
PhDr.  Jana  Břečky,  působícího  v Moravském  zemském  muzeu  v Brně,  který  se
dlouhodobě zaměřuje na dějiny československého domácího a zahraničního odboje
v letech 1939 – 1945. Jan Břečka představil svoji nově vydanou publikaci Moravské
Slovácko a československé výsadkové operace ze Západu v letech 2. světové války.
V této  publikaci  a  následně  i  na  přednášce  hovořil  o  Operaci  Carbon  –  tento
paradesantní výsadek byl vysazen mezi Ratíškovicemi a Vacenovicemi a o Operaci
Spelter; jedním z členů tohoto desantu byl i ratíškovický občan Jaroslav Kotásek.
Díky  přednášce  jsme mohli  našim občanům připomenout  významnou  historickou
událost a osobnost obce, ve které žijeme, poukázali jsme na důležitost uvědomování
si vlastních kořenů a sounáležitosti k určitému místu.“



             Přednáška historika PhDr. Jana Břečky v Obecní knihovně v Ratíškovicích       
                 Foto archiv KJM

Kolegium 2. 12. 2015 

Kolegium se konalo v nových prostorách přednáškového sálu Knihovny Jiřího 
Mahena v Brně. O nově vydávaném časopise IMPULSY informovala Eva Pallajová. 
Časopis vydává od roku 2015 Centrum dětského čtenářství KJM a vychází 1x za dva
měsíce:
http://www.kjm.cz/impulsy
https://duha.mzk.cz/clanky/predstavujeme-novy-casopis-impulsy

https://duha.mzk.cz/clanky/predstavujeme-novy-casopis-impulsy
http://www.kjm.cz/impulsy


Sekce: Inspirujeme se, Čteme, Učíme se, Objevujeme, Impulsy na webu, Hledáme 
(zajímavé knihy).
Kontakt: impulsy@kjm.cz

Ing. Nivnická informovala o setkání s prezidentkou IFLA Sinikkou Sipilä, které se 
konalo v rámci konference Bobcatsss 2015  , a také o Světovém knihovnickém a 
informačním kongresu - 81. generální konferenci a shromáždění IFLA, který se konal
ve dnech 15. - 21. srpna 2015 v CapeTown v Jihoafrické republice.

Na kolegiu zazněly prezentace o dvou podpořených regionálních projektech  - 
Obecní knihovna Ratíškovice, projekt Regionální válečné dějiny v literatuře faktu, 
Ing. Marie Škorpíková a Městská knihovna Lanžhot, projekt Velká Morava Jitka 
Petrlová.

2) Činnost regionálního výboru 

Výbor se schází zpravidla jedenkrát měsíčně (mimo letní období). Pravidelnou 
agendou je aktualizace členské základny, příprava aktivit pro další období, diskuse 
k celosvazovým aktivitám, hospodaření. 

Výbor pracuje ve složení:
 Libuše Nivnická, předsedkyně
 Jana Nejezchlebová (garant – vzdělávání, zápisy)
 Magda Švejcarová (garant – členská základna, evidence, členské příspěvky)
 Šárka Kašpárková (garant – aktivity pro členy, web SKIP, elektronická komunikace s 

členskou základnou)
 Jarmila Daňková (garant – aktivity pro členy, zápisy, členské příspěvky)
 Vladislav Raška (garant – sekce veřejných knihoven, studijní zájezdy)
 Jana Tomancová (všeobecné, web SKIP)
 Monika Kratochvílová (garant projekty)
 Radovan Jančář ( všeobecné aktivity)

3) Členská základna
Region patří k jedněm z největších a také v průběhu roku poměrně četně 
přibývají noví členové, což je velmi potěšující. 

Institucionální členové  - 150 (ke konci předchozího roku 128)
Individuální členové      - 135 (ke konci předchozího roku 131)
Celkem                            285

4) Zpráva o hospodaření

Hospodaření regionu bylo vyrovnané, disciplína členů při placení členských
příspěvků přijatelná. Rozpočet umožnil realizaci vyššího počtu projektů i poskytnutí 
příspěvků v rámci regionálních projektů. Odvody z členských příspěvků
byly prováděny včas. Účetnictví je vedeno profesionální účetní na smlouvu (Soňa
Křetínská – KKD Vyškov). 

http://www.bobcatsss2015.com/wp/
mailto:impulsy@kjm.cz


5) Dozorčí komise

Předsedkyně:  Dagmar Marušincová , Marie Dočekalová, Jana Šubrová.
Komise provedla kontrolu hospodaření k 31. 12. 2015 za období 12/2013 – 12/2014. 
Viz zápis v příloze. Paní Dagmar Marušincovou nově nahrazuje pro další období kol. 
Pavel Zajíc. 

V Brně dne 1. 2. 2016  
S využitím podkladů členů zpracovala Ing. Libuše Nivnická

Přílohy: 

Hodnocení projektu 



Cesty ke knihám a dětskému čtenářství -  Knihovna 21. století

V rámci společného projektu SKIP ČR pro rok 2015 za region Velká Morava.

I v letošním roce se podařilo čtyřem knihovnám Zlínského kraje připravit a uskutečnit 
projekt k podpoře dětského čtenářství a získání zájmu dětí o pravidelné návštěvy v 
knihovnách. Projekt Cesty ke knihám a dětskému čtenářství představil metodou 
scénického čtení v podání herců Slováckého divadla v Uherském Hradišti jednu z 
nejoblíbenějších knih současného malíře, ilustrátora a autora Pavla Čecha. Kniha 
Dobrodružství pavouka Čendy okouzlila malé posluchače a po představení se stala 
velmi žádaným titulem v dětských odděleních veřejných knihoven. V každé ze čtyř do
projektu zapojených knihoven se odehrála dvě představení, která podle propočtů 
shlédlo cca 450 dětí. Ze všech knihoven přišla nadšená hodnocení, v nichž se 
ukázalo, že děti tato forma čtení dokáže oslovit a motivuje k další četbě.

Tak např. Z MVK Vsetín napsali: „Představení se moc povedlo a všem dětem i paním
učitelkám se moc líbilo. Děti měly zájem si hned knížku vypůjčit a zajímaly se i o 
další díly Dobrodružství pavouka Čendy. Přišlo celkem asi 100 dětí (4 třídy).“

Z Knihovny Kroměřížska píší: „ Děti si užily báječné herce ze Slováckého divadla na 
scénickém čtení z knížky Pavla Čecha Dobrodružství pavouka Čendy. Byli úžasní, 
skvělí, bombastičtí a prostě…. To ani nejde vypsat…“

Pozitivní zprávy napsali v hodnocení z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 
kde jedno představení proběhlo i na pobočce KKFB Jižní svahy. Také v Knihovně 
Bedřicha Beneše Buchlovana se čtení setkalo s velkým zájmem posluchačů.

Díky projektům podaným prostřednictvím SKIP ČR můžeme představit v knihovnách 
netradiční formy ze světa literatury, na něž by jinak knihovny finančně nedosáhly. 
Opět se potvrdilo, že spojením sil a finančních prostředků lze efektivněji přivést do 
knihoven společné projekty k podpoře dětského čtenářství.  A snad vyšel i náš záměr
malým čtenářům představit knihu žijícího a oblíbeného autora. 

.
20. října 2015                              Klub dětských knihoven SKIP Zlínského kraje

Zhodnocení projektu Rétorika aneb kultura mluveného projevu

V rámci  projektu se v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně uskutečnily ve
dnech 15. a 16. 10. 2015 dva prakticky orientované jednodenní semináře. Ty byly
zaměřeny  na  techniku  mluveného  projevu,  nácvik  veřejného  čtení  a  interpretaci
textů, nácvik představení činnosti knihovny v médiích, nejčastější chyby při jednání s
uživateli nebo cvičení na rozvíjení slovní zásoby a pohotovosti ve vyjadřování. Každý



účastník obdržel tištěné materiály. Na akci bylo vybíráno vložné, které bylo použito
k zajištění občerstvení účastníků.

V průběhu školení účastníci  získali  jednak teoretické znalosti  z dané oblasti,  měli
možnost prověřit svůj projev a vystupování, ale i zjistit, jak jej zlepšit. Mimo jiné se
dozvěděli, jak správně artikulovat, jaké jsou nejčastější chyby při vyslovování a jak se
jim vyhnout, nebo proč je monotónní i zbrklé mluvení špatně. 

Realizace  projektu  přispěla  k uvědomění  si  kvality  správného  řečnického  projevu
pracovníků knihoven, především pracovníků, kteří vystupují na veřejnosti (uvádění
besed,  literárních  soutěží,  komunikace  s médii  apod.).  Školení  bylo  nabídnuto
veřejným  knihovnám,  při  přihlašování  měli  přednost  členové  SKIP.  Semináře  se
zúčastnilo 27 knihovníků Zlínského kraje.

Účastníci hodnotili  semináře kladně. Věříme, že díky nabytým vědomostem budou
knihovníci  zvládat  komunikaci  s uživateli  svých  knihoven  lépe  a  na  profesionální
úrovni

19. 10. 2015 Mgr. Zuzana Vrtalová
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