
Výroční zpráva Klubu dětských knihoven SKIP ČR – Klubko jižní Morava

V regionu SKIP ČR Velká Morava působí dvě klubka – Zlínské klubko a Klubko Jižní
Morava. Každé klubko má za sebou již delší tradici, tudíž fungujeme nezávisle na
sobě.  

V současné době je v Klubku evidováno 29 členek z 24 knihoven regionu, včetně
jedné knihovnice ze školní knihovny. V roce 2017 nepřibyla do Klubka žádná nová
knihovna ani knihovnice. 

Členky  Klubka  mezi  sebou  komunikují  emailem nebo  prostřednictvím  odkazu  na
webové  stránky  Klubka  pod  www  stránkami  Knihovny  Jiřího  Mahena  v Brně
http://www.kjm.cz/skipkdk. 

Klubko i v letošním roce, díky podpoře Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny
Jiřího Mahena v Brně a SKIP region Velká Morava, mohlo pro své členky uspořádat
dva semináře. Oba proběhly v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a témata odpovídala
poptávce  kolegyň  v  regionu.  První  byl  jednodenní  a  proběhl  v červnu  s  PhDr.
Vladimírou  Neužilovou  z Pedagogické  fakulty  MU  a  byl  vlastně  pokračováním
semináře z roku 2016 zaměřeného na metody dramatické výchovy. Druhý seminář
byl  dvoudenní  a  proběhl  v září,  věnoval  se  tématu  „práce  s mládeží“.  Šlo  jak  o
praktické  příklady  aktivit  i  návrhy  na  architektonické  řešení  prostoru  pro  mladé,
následovala pracovní schůzka členek klubka s cílem zaměřit se na plánování akcí
pro rok 2018.  

Na pracovní poradě se ukázalo, že členkám klubka chybí setkání zaměřené jen na
výměnu zkušeností z provozu knihoven, nejen dětských oddělení. Máme tedy opět
podnět,  jak  tento  fakt  uchopit  pro  přípravu  akcí  na  rok  2018.  Opět  doufáme  ve
finanční podporu Moravské zemské knihovny v Brně. 

Vzdělávací  akce  Klubka  doplňují  pestrou  nabídku  vzdělávacích  aktivit  Centra
dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Letos uspořádali kolegové
z Centra tři semináře zaměřené na didaktické pomůcky ve vzdělávání, literaturu pro
malé a ještě menší a kritické myšlení. 

Z celostátních  aktivit  se  knihovny  zapojují  do  Noci  s Andersenem,  Lovců  perel,
Knížky  pro  prvňáčka,  pasování  prvňáčků a  projektu  Kde  končí  svět.  Nově  přibyl
jeden projekt na regionální úrovni.

Noc s Andersenem

Letos vzácně se skoro všichni shodli s celorepublikovým tématem a každou knihovnu
Klubka  navštívily  postavičky  z Čtyřlístku.  Výjimku  tvořila  Městská  knihovna
v Hodoníně, která věnovala celý rok Petře Braunové a jejím knihám, v rámci NsA na
téma „Tramvaj plná strašidel“ aneb Slavné osobnosti z českých dějin. 

http://www.kjm.cz/skipkdk


V Městské knihovně v Blansku hledali ztracenou Fifinku a vyráběli masky postaviček
ze Čtyřlístku. V Městské knihovně v Židlochovicích zase děti  hledaly poklad, který
Čtyřlístek ukryl před Zádrhelem. 

Foto: Městská knihovna  Blansko

Objevil se i nový formát „nocování“, a to Noc bez Andersena (již druhý ročník), kterou
iniciovala Městská knihovna v Praze, aby tuto výjimečnou noc mohli strávit i náctiletí.
Do projektu se připojila Knihovna Jiřího Mahena v Brně, které se práci s mladými
lidmi intenzivně věnuje. 

Lovci perel

Projektu se účastní Městská knihovna v Židlochovicích.

Knížka pro prvňáčka

Projektu  se  účastní  Městská  knihovna Hodonín,  Knihovna Jiřího  Mahena v Brně,
Městská knihovna v Blansku.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování  prvňáčků  ve  své  knihovně  realizují: Knihovna  Jiřího  Mahena  v Brně,
Městská knihovna v Hodoníně,  Městské knihovně v Blansku,  Městská knihovna v
Židlochovicích. 



Foto: Městská knihovna v Židlochovicích

Kde končí svět

O účast v projektu Kde končí svět je bohužel dlouhodobě zájem nižší, tradičně se do
něj zapojila Místní knihovna Lysice. 

Jižní Morava čte

Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně
iniciovala nový projekt na podporu čtenářství, kterým se obrací na děti, mládež  a
seniory v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární a výtvarné soutěže s tématem
„Příběhy mého kraje“. Ve vybraných šedesáti knihovnách Jihomoravského kraje jsou
realizovány mezigenerační  setkávání  zaměřené  na lokální  historii,  autorská  čtení
s regionálními autory, besedy s místními kronikáři nebo literárně turistická putování.
http://jiznimoravacte.cz/.

Příklad uchopení aktivit z Městské knihovny v Hodoníně:

Prázdninové programy pro děti zaměřené na lokální historii – poznáváme město, ve
kterém žijeme.

http://jiznimoravacte.cz/


Dobré ráno pane Sušile –  1denní dílna o velik.  prázdninách – putování okolím
knihovny, všímáme si, po kom byly pojmenovány ulice, kterými procházíme; výroba
mapy míst, kterými jsme putovali.
Touláme  se  s panem  Blažkem –  1denní  dílna  v 8/2017  –  jdeme  po  stopách
architekta  Antonína  Blažka,  práce  s ornamentem,  tvorba  ornamenálního  pexesa
v GVU Hodonín.
Městem Hodonínem s babičkou  a  dědečkem –   ve  spolupráci  s Masarykovým
muzeem Hodonín,  putování  centrem Hodonína,  setkání  s historickými  postavami,
které ve městě kdysi žili, návštěva historických budov, zaslání pohledu s historickým
obrázkem města kamarádovi, … bude o podzimních prázdninách

Příklad uchopení aktivit z Městské knihovny v Židlochovicích
Připravena  byla  literární  a  výtvarná soutěž  pro  děti  od  4-15 let.  V rámci  tohoto  projektu
v knihovně  uspořádali  besedu  s malířem  Pavlem  Čechem a  uspořádali  vycházku  po
Židlochovicích  s názvem  Ulice,  po  kterých  kráčíš  aneb  po  kom  se  jmenují.  V říjnu
proběhla  výstava knih s regionální tématikou - Co nevíš o Židlochovicích?. Četlo se z
z knihy Josefa Buriana – Pověsti z Nosislavi a okolí. Připravena je také beseda na motivy
knihy  Stanislav  Juránka  -  Brněnská  strašidla  -  příběhy  o  nadpřirozených  bytostech,
tajemných jevech a magických místech na území města Brna a jeho okolí.

Kromě celostátních akcí se knihovny věnují i zajímavým projektům na místní úrovni.
Z došlých zpráv z knihoven jsem vybrala ty nejzajímavější. 

V Městské knihovně ve Veselí na Moravě probíhá sice rekonstrukce, ale i tak se
knihovna zapojila do celorepublikových akcí a zvládla i  vlastní projekty.  Jeden ve
spolupráci s místní ZUŠ a jejími žáky, další např. o letních prázdninách zaměřený na
propojení sportu a knížek. 

V Městské knihovně Břeclav  to v letošním roce žilo např. vyhlášením čtenáře roku 2016,
besedou  Myšlenkové  mapy  pro  děti  –  cesta  k úspěchu  nebo  projektem  zaměřeným  na
čtenářské dílny. 

Kolegyně  z Městské  knihovny  v Hodoníně věnovaly  letošní  rok  celoročnímu
projektu „Ztraceni v čase Petra Braunové“ (navazuje na dřívější projekty k výročí B.
Němcové,  Cyrila  a  Metoděje…ovšem  tentokrát  zaměřené  na  žijící  autorku).
P. Braunová navíc letos oslavila 50. narozeniny a v rámci nich se žáci opakovaně
mohli  setkat  s autorkou.   Soutěžilo  se  v literární  kategorii  s názvem „Milá  Petro“
(dopis o knize,  kterou děti  přečetly)  a  výtvarné kategorii  „Obálka“  (obálka knihy).
Tématu  knih  P.  Braunové  byly  věnovány  i  další  akce,  např.  program  o  jarních
prázdninách  či  Noc  s Andersenem.  Pro  rok  2018  je  naplánován  projekt  se
spisovatelkou  Danielou  Krolupperovou  a  vypravěčem  Martinem  Hakem  na  téma
„Tajemno“.

V Městské knihovně Blansko se zapojují do Týdne poezie, kdy jsou čtenářům ve
všech  odděleních  knihovny  rozdávány  ruličky  s básničkami.  Knihovnice  se  také



účastní  Dnu pro děti  v nemocnici.  Daří  se jim zde také provázat  velké celostátní
projekty do jednoho celku. Pasování prvňáčků probíhá na konci školního roku jako
výstup projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Jednotlivé třídy se také podílí
krátkým vystoupením na doprovodném programu celé akce.
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