
Zápis z jednání kolegia SKIP Velká Morava dne 2. 12. 205 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Přítomni: viz prezenční listina

Kolegium zahájila a přítomné přivítala ředitelka KJM ing. Libuše Nivnická.
Informace o projektech podaných do Knihovny 21. století:

1) Představujeme současné autory dětských knih
Cíl: Podpora dětského čtenářství a získávání zájmu dětí o čtení i pravidelné návštěvy 
veřejných knihoven.
2) Chceme dětem číst VIII.
Cíl: Cílem projektu je vzdělávání pracovníků knihoven, studentů humanitních oborů a 
pedagogů s cílem podpořit práci s dětským čtenářem.
3) Brno – město hudby (Současná brněnská hudební scéna)
Cíl: prohloubit a rozšířit vzdělání knihovníků a poukázat na další možnosti aktivit knihoven 
jako komunitních center.
4) Krajské kolo literární soutěže Zlínského kraje pro děti
Cíl: udržet dlouhodobou tradici, která podporuje literární tvorbu dětí a mládeže do 15 let 
věku. Výstupem z projektu bude sborník nejúspěšnějších prací.
5) Dětské čtenářství a dyslexie
Cíl: seznámit knihovníky s metodami a technikami práce s dětmi, které trpí poruchami čtení, a
s projekty na podporu čtenářství.
6) Knihovna v médiích
Cíl: účastníci získají teoretický základ a prakticky si procvičí, jak medializovat aktivity 
knihovny. Zjistí, jaké výstupy jsou pro média zajímavá.

Eva Pallajová: Informace o časopise IMPULSY, který vydává od roku 2015 Centrum 
dětského čtenářství KJM:
http://www.kjm.cz/impulsy
https://duha.mzk.cz/clanky/predstavujeme-novy-casopis-impulsy
Časopis vychází 1x za dva měsíce.
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.

Ing. Nivnická informovala o kongresu IFLA: 15. - 21. srpna 2015, se v CapeTown v 
Jihoafrické republice konal Světový knihovnický a informační kongres - 81. generální 
konference a shromáždění IFLA.

Nový přednáškový sál pro 100 účastníků v KJM, místo konání kolegia – projekt z finančních 
prostředků EU.
Dříve místo pro konání interaktivních aktivit (muzikoterapie), které se přesunuly do 
společenského menšího sálu.
Family Point, nové formy služeb pro veřejnost.

Informace o tzv. Malých regionálních projektech SKIP Velká Morava.
Viz prezentace.


