
 
 
 

Hlavní odborné akce po�ádané SKIP v roce 2005 
 

 
1. Právní minimum pro �editele knihoven 
 
Popis a cíl projektu:  

Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzd�lání �editel� ve�ejných knihoven 
(obecní, m�stské, event. krajské) s právní subjektivitou v oblasti právní a právn�-ekonomické, 
a p�isp�t tak k lepší úrovni managementu ve�ejných knihoven (obecní, m�stské, event. 
krajské) s právní subjektivitou 

Kurz prob�hne formou t�í t�ídenních soust�ed�ní, metodami p�ednášek, diskusí, 
p�ípadových studií, event. dalšími. Zam��en bude na oblasti: pracovního práva, autorského 
práva, bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a preventivní pé�e, zadávání ve�ejných zakázek, 
krizového �ízení, ochrany osobních údaj�, vymáhání pohledávek, finan�ních kontrol a 
n�kterých dalších témat. Ú�astníci budou seznámeni s platnými p�edpisy, jejich výkladem a 
aplikací v knihovnách. Budou moci svými návrhy rozší�it po�et témat, specifikovat konkrétní 
problémy svými dotazy atp. Pro kurz budou vybráni specialisté v konkrétních právních a 
ekonomických oblastech. P�ínosem by m�lo být zvýšení právní úrovn� vedení a �ízení 
ve�ejných knihoven s právní subjektivitou (obecní, m�stské, event. krajské) a úrovn� vzd�lání 
�editel� v této oblasti. 
 
Po�et ú�astník�:        do 45 (�editelé ve�ejných knihoven(statutární orgán právnické osoby)) 
Termín konání:         duben, �erven, listopad 2005   
Po�et dní:                    3x3            
Místo konání:             M�stská knihovna Jihlava 
Ú�astnický poplatek: 2000,- K�         
 
Zpracovatel a garant projektu:   
Obsah: RNDr. Tomáš �ehák (M�stská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, 110 01 Praha 1, 
tel. 222-113-300, e-mail: rehakt@mlp.cz) a Ing. Libuše Nivnická (Knihovna J.Mahena, 
Kobližná 4, 601 50 Brno, tel. 543-532-100, e-mail: nivnicka@kjm.cz ) 
Organiza�ní zajišt�ní: Zlata Houšková (Národní knihovna �R, Klementinum 190, 110 01 
Praha 1, tel.:221-663-330, email: zlata.houskova@nkp.cz ) 
 
2. Knihovnický týden - Knihovna bez bariér. Seminá� o práci knihoven 

s handicapovanými uživateli  
 
Popis a cíl projektu:  

Odborný seminá� „Knihovna bez bariér“ je p�ipravován s cílem v�novat se praktickým 
otázkám, s nimiž se setkávají knihovníci p�i práci s handicapovanými uživateli. Cílem 
seminá�e je zprost�edkovat poznatky a dobré zkušenosti v práci s t�mito uživateli, informace 
o �innosti  a novinkách p�ipravovaných Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana 
v Praze, vým�nu zkušeností v práci se zvukovými knihovnami; sou�ástí seminá�e bude  
exkurze do Základní školy pro nevidomé a slabozraké v Opav�, prezentace pom�cek, setkání 



s nevidomými uživateli, setkání s tv�rci webu www.helpnet.cz apod. Prostor bude v�nován 
vzájemné vým�n� zkušeností ú�astník�. 

Na programu budou dále zp�soby komunikace (mezi knihovníky a uživateli s 
postižením), ú�astníci budou seznámeni se základy znakové �e�i, s psychologem provedou 
praktická cvi�ení v komunikaci; poznají krizové centrum Slune�ník.  

Samostatný blok bude v�nován práci s dyslektickými d�tmi – bude prezentován 
ocen�ný projekt M�stské knihovny ze Dvora Králové „Handicap jako p�ednost“. Projekt 
nabízí jednu z cest, jak mohou spolupracovat ve�ejná knihovna a základní škola; jak lze využít 
potenciál, kterým knihovna disponuje, a jakým zp�sobem je možno v prost�edí, které je oproti 
škole mén� formální a umož�uje individuální p�ístup, pomáhat p�i náprav� specifických 
poruch u�ení. Jeden z ve�er� bude v�nován setkání s pedagogy Ústavu bohemistiky a 
knihovnictví Slezské univerzity. Záv�re�ný den bude v�nován práci s uživateli s mentálním 
postižením.  

Seminá� je otev�ený i zájemc�m, kte�í se budou chtít zú�astnit pouze jednotlivých 
blok�. 
 
Po�et ú�astník�:         25 - 30 
Termín konání:          10. – 13. 5. 2005 
Po�et dní:                     4 
Místo konání :             Knihovna P. Bezru�e a KZ Minoritský klášter, Opava 
Ú�astnický poplatek: 1800,- K� 
 
Zpracovatel a garant projektu: Mgr. Zuzana Bornová (Knihovna Petra Bezru�e v Opav�, 
Nádražní okruh 27, 746 78 Opava, tel.: 553-714-005, e-mail: okpb@opava.cz ) 
 
3. Literární Šumava 2005 
 
Popis a cíl projektu:  

Akce pat�í k tradi�ním a je po�ádána st�ídav� na jiho�eské a západo�eské stran� 
Šumavy. Jde o cyklus literárních seminá��, které spojuje tvorba šumavských autor� a dalších 
významných osobností obou kraj� spojených se šumavským teritoriem. Krom� odborné 
literárn�v�dné �ásti p�ispívají tato každoro�ní setkání i k navazování a prohlubování 
neformálních kontakt� a setkávání knihovník� z celé �R. V roce 2005 budou ú�astníci 
sledovat  n�které autory p�sobící v Plzni a okolí, kte�í se však svým dílem vážou k Šumav�.  

Sou�ástí programu je i prohlídka nových depozitá�� SVK Plze�ského kraje v�etn� 
depozita pro staré tisky, vybaveného temperovací chladící technologií; ú�astníci navštíví také 
nová knihovnická pracovišt� na Západo�eské univerzit� (Z�U). Pobyt bude zakon�en 
prohlídkou Starého Plzence, zámku Kozel a strážního hradu Radyn�. 

P�ednášejícími budou pedagogové Z�U, �editel Národního památkového ústavu 
v Plzni a kastelán zámku Kozel. 

 
Po�et ú�astník�:    30 
Termín konání:   kv�ten 2005  
Po�et dní:        3 
Místo konání:         Plze� 
Ú�astnický poplatek: 800,- K� �len SKIP,  1 000,-K� ne�len SKIP 
 
Zpracovatel a garant projektu: PhDr. Ivanka Horáková (Studijní a v�decká knihovna 
Plze�ského kraje, Smetanovy sady 2, 305 48 Plze�, tel.: 377-327-684, e-mail: 



horakova@svkpl.cz ) a PhDr. Jana Hájková (Knihovna m�sta Plzn�, B. Smetany 13, 305 94 
Plze�, tel.: 377-201-433, e-mail: hajkova@kmp.plzen-city.cz )  
 
4.  Manýrismus ve vývoji hudby  - 3. �ást (od romantismu po sou�asnost).  

Hudebn� vzd�lávací seminá� pro knihovníky  
 
Popis a cíl projektu:  

Po úsp�šném pr�b�hu dvou seminá�� o Manýrismu v hudb�, které probíhaly 
v Knihovn� J. Mahena v Brn� v zá�í a kv�tnu 2004, bude v roce 2005 seminá� pokra�ovat 
vývojem hudby od romantismu po sou�asnost a téma bude dokon�eno. Dv� p�ednášky se 
budou zabývat myšlenkovými a kulturními proudy v období romantismu, impresionismu, 
expresionismu, neofolklorismu až po sou�asnou hudbu, pro kterou je  typické používání 
široké škály forem, styl� a postup�. Manýristické tendence budou demonstrovány na dílech 
romantik� (Dvo�ák, Mahler aj.) i sou�asník� (Šostakovi�,  Prokofjev,  Pärt,  Glass aj.). 
Ú�astníci tak získají ucelený pohled na tento um�lecký styl i kulturn� historickou epochu a 
systematický p�ehled v tomto poslucha�sky nejoblíben�jším um�leckém období. Ilustrativní 
nahrávky zvukové i zvukov� obrazové, komentované pr�vodním slovem, budou mít 
v seminá�i primární význam.  

Úlohy lektora se op�t ujme prof. PhDr. MgA. Miloš Št�dro�, CSc, �eský skladatel, 
muzikolog, publicista a pedagog FF MU v Brn�. Jeho výklad je vždy strhující a krom� 
úctyhodných znalostí z oboru hudby se opírá o znalosti vývoje ostatních druh� um�ní a d�jiny 
sv�ta a spole�nosti i o vlastní skladatelskou �innost. Lektor je tedy mimo�ádným zp�sobem 
schopen vsadit látku do všech pot�ebných souvislostí.    

V návaznosti na st�žejní p�ednášku bude p�ipraven programový blok na téma 
Hudební místopis Brna histori�ky PhDr. Mileny Flodrové. P�jde o pobyt hudebník� a 
výskyt hudebních událostí v Brn� ve vazb� na architektonické památky. Lektorka slovn� 
provede historickým centrem m�sta Brna a seznámí s událostmi již minulými, ale p�esto 
živými  v tradicích a  koloritu m�sta.     

P�i realizaci projektu se bude vycházet ze zkušeností získaných v p�edchozích 
seminá�ích a sedmileté praxe Knihovny J. Mahena v  provozování Malého divadla hudby.  
Výklad bude prokládán vybranými ukázkami z  bohatých zvukových fond�; vlastní 
skladatelské postupy budou ú�astníci sledovat v živé produkci na klavíru. Romantické 
skladby jsou �asto dostupné i ve zvukov� obrazových nahrávkách, budou proto hojn� 
kombinovány s �ist� zvukovými záznamy. Bude využito možností r�zné um�lecké 
interpretace p�i preferování autentického pojetí hry na historické hudební nástroje. Tišt�né 
materiály budou prezentovány prost�ednictvím dataprojektoru a v tomto formátu budou 
p�ehrávány i ukázky z videa a DVD.   

Hlavním p�ínosem projektu je systematické rozvíjení hudebních v�domostí 
knihovník� pod vedením p�edního hudebního v�dce a popularizátora hudby. Dostupné knižn� 
publikované poznatky budou aktualizovány novými badatelskými objevy. Získané informace 
uplatní pracovníci knihoven p�i profilování fondu, p�i jeho zpracování, a zejména ve službách 
(p�i doporu�ování vhodných zvukových nahrávek i studijních pramen� �tená��m). Nemalým 
p�ínosem této cyklické akce je i sbližování specialist� - pracovní a lidské. Takto vzniklé 
kontakty p�ispívají k t�sn�jší spolupráci hudebních  knihoven v rámci republiky.  

 
Po�et ú�astník�:         45   
Termín konání:           kv�ten 2005    
Po�et dní:                    2             
Místo konání:             Knihovna Ji�ího Mahena v Brn�     



Ú�astnický poplatek: 100,- K�.        
 
Zpracovatel a garant projektu: Miroslava Horejsková (Knihovna Ji�ího Mahena, Kobližná 
4, 601 50 Brno, tel. 542-532-170, e-mail: hor@kjm.cz ) 
 
5. P�es vzd�laného knihovníka ke vzd�lanému �tená�i 2005 
 
Popis a cíl projektu:  

Cyklus p�ednášek, pokra�ující již šestým rokem, je ur�en knihovník�m ve�ejných 
knihoven Plze�ského kraje, je však otev�en i zájemc�m z kraj� dalších. Témata p�ednášek  
vycházejí z konkrétních požadavk� knihovník�. V roce 2005 p�jde o t�i p�ednášky v rozsahu 
3 hodin - p�ednášku k �eskému pravopisu se zam��ením na úpravu písemností, p�ednášku o 
sou�asné �eské literatu�e a p�ednášku z psychologie: jednání a komunikace. Cílem projektu je 
obecn�jší vzd�lávání ur�ené nejširší knihovnické ve�ejnosti, p�edevším pak koleg�m z malých 
knihoven. P�ednášejícími budou vysokoškolští u�itelé Z�U.  
 
Po�et ú�astník�:         90   
Termín konání:          b�ezen, �íjen, listopad 2005    
Po�et dní:        3             
Místo konání:             Plze�      
Ú�astnický poplatek: 50,- K� ne�len SKIP          
 
Zpracovatel a garant projektu: PhDr. Ivanka Horáková (Studijní a v�decká knihovna 
Plze�ského kraje, Smetanovy sady 2, 305 48 Plze�, tel.: 377-224-249, e-mail: 
horakova@svkpl.cz ) a PhDr. Jana Hájková, Knihovna m�sta Plzn�, B. Smetany 13, 305 94 
Plze�, tel.: 377-201-433, e-mail: hajkova@kmp.plzen-city.cz  ) 
 
6. Knihovnické zálety III 
 
Popis a cíl projektu:  

P�ednáškový cyklus zam��ený na  
1. duševní odolnost informa�ního pracovníka (knihovnice) v dob� informa�ní 

exploze;  
2. komunikaci na manažerské úrovni, komunikaci s p�edstaviteli obcí (asertivní  

jednání)  - pro vedoucí m�stských knihoven; 
3. práci a komunikaci s handicapovanými spoluob�any (znaková �e�) – p�ednáška a 

vým�na zkušeností s lektorem z Krajské knihovny Vyso�iny v Havlí�kov� Brodu. 
4. Poslední téma: Moderní žena – moderní knihovnice („bez ba�kor a bez drdolu….“)  
Témata budou na Karlovarsku p�ednášena poprvé. Zájem o uskute�n�ní takto 

koncipované �ady p�ednášek vzešla z požadavk� knihovnic kraje. Cílem je tentokrát 
p�edevším rozší�it komunika�ní dovednosti  pracovnic ve službách, ebeny manažerek 
knihoven.  
 
Po�et ú�astník�:   4   x  40  
Termín konání:    jaro a podzim 2005   
Po�et dní:       4  
Místo konání:          1x M�stská knihovna Sokolov,  3x Krajská knihovna K.Vary 
Ú�astnický poplatek:  30,- K� �len SKIP    80,- K� ne�len SKIP   
 



Zpracovatel a garant projektu: Ivanka Špundová (M�stská knihovna Kraslice, Dukelská 
ul.1128, 358 01 Kraslice, tel.: 352-606-511, e-mail: spundova@mkkraslice.cz ) 
 
7. Co venkovské knihovny um�jí a mohou. Setkání knihovník� knihoven 

venkovských knihoven.  
 
Popis a cíl projektu:  

T�ídenní celostátní seminá� je ur�en  dobrovolným knihovník�m z knihoven v malých 
obcích a jejich starost�m. Cílem je vzájemná vým�na zkušeností z práce malých venkovských 
knihoven v návaznosti na zkušenosti hodnotící komise sout�že Knihovna roku. Seminá� chce 
napomoci rozvoji ve�ejného knihovnictví v malých obcích.  
 Sout�ž Knihovna roku již p�t let mapuje knihovny v malých obcích. Jejich úrove� se 
rok od roku zvyšuje. Knihovny �asto poskytují služby na vysoké úrovni a po�ádají velice 
zajímavé akce, p�itom velká �ást knihovník� vykonává tuto �innost mimo své ob�anské 
povolání. Vzd�lávání pracovník� malých knihoven je sice do zna�né míry zajišt�no 
prost�ednictvím pov��ených knihoven, p�i návšt�vách však hodnotící komise sout�že 
Knihovna roku zjistila, že �ada knihovník� by uvítala možnost pohovo�it si o své práci 
s knihovníky srovnatelných knihoven, porovnat své možnosti, dozv�d�t se více o tom, co se 
kde osv�d�ilo... Seminá�� a akcí po�ádaných pro profesionální knihovnickou ve�ejnost se 
knihovníci malých knihoven až na malé výjimky neú�astní. Proto bude uspo�ádán tento 
specializovaný seminá� pro skupinu knihovník� z venkovských knihoven s cílem poskytnout 
prostor pro vým�nu zkušeností, a� již p�i poskytování knihovnických služeb, p�i po�ádání akcí 
pro ve�ejnost, komunikaci se z�izovateli �i p�i �ešení dalších praktických otázek. K ú�asti 
budou pozváni zejména knihovníci, kte�í byli zapojeni do p�edchozích p�ti ro�ník� sout�že 
Knihovna roku. Lektory budou z�ásti sami knihovníci, prob�hnou prezentace knihoven 
v Kostomlatech, Pecce, Sk�ivanech, prostor však dostanou také další zájemci. �ást programu 
(aktuální otázky �eského knihovnictví) zajistí lektorsky Knihovnický institut NK �R. Na tuto 
�ást seminá�e budou pozváni i zástupci obcí a dalších knihoven z regionu. Ze seminá�e bude 
po�ízen videozáznam, který bude využit na další prezentaci SKIP a venkovských knihoven.  
 
Po�et ú�astník� :        25 
Termín konání:          16. – 18. 6. 2005 
Po�et dní:                    3 
Místo konání:             Sedlnice, okres Nový Ji�ín  
Ú�astnický poplatek:700,- K� 
 
Zpracovatel a garant:  Mgr. Zde�ka Da�ková (M�stská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6, 
787 01 Šumperk, tel.: 583-214-588, e-mail: dankova@knihovnaspk.cz ) 
 
8. Hanspaulka 2005 – Školní knihovny op�t v akci  
 
Popis a cíl projektu : 

Akce Hanspaulka 2005 bude již druhým setkáním po�ádaným Klubem školních 
knihoven SKIP. Bude op�t zam��ena na problematiku školních knihoven – a to 
z nejr�zn�jších hledisek jejich existence. Setkání by m�lo jednak poskytnout všem 
knihovník�m, event. i p�íznivc�m školních knihoven, ale také u�itel�m, kte�í mají na starosti 
školní knihovnu, �i �editel�m škol p�íležitost ke získání nových nápad�, inspirací a zkušeností 
pro úsp�šnou �innost školní knihovny v rámci školy - a také možnost prezentovat zkušenosti 
vlastní. Setkání bude ovšem obsahovat také �ást p�ednáškovou, zam��enou na odborné 



problematiky týkající se školních knihoven: rámcové vzd�lávací programy, legislativa, 
metodiky. Probírána budou také témata z oblasti zahrani�ní: Mezinárodní organizace školních 
knihoven (IASL), zkušenosti profesního kolegy z dlouhodobého pobytu v zahrani�í a práce 
v oblasti informa�ní gramotnosti aj.  

Z této akce – z p�ednášek, seminá��, zkušeností, užite�ných znalostí, ale i z dalších 
odborných �lánk�, oficiálních dokument� týkajících se školních knihoven, seznamu 
užite�ných odkaz� a základních metodických pokyn� by m�lo vzniknout CD, které bude poté 
distribuováno ú�astník�m.  
 
Po�et ú�astník�:         25 
Termín konání:          25. – 26.8.2005 
Po�et dní:                    2 
Místo konání:             Školní knihovna Základní školy Hanspaulka, Sušická 29, Praha 6 
Ú�astnický poplatek: 200,- K� 
 
Zpracovatel a garant: PhDr. Jana K�ehlová (Školní knihovna Základní školy Hanspaulka, 
Sušická 29, 160 00 Praha 6, e-mail: krehlova.zsh@seznam.cz ) 
 
9. Mystery shopping jako metoda zjiš�ování kvality služeb  
 
Popis a cíl projektu: 

Dvoudenní seminá� pro manažery a manažery vzd�lávání v knihovnách bude 
obsahov� i formáln� navazovat na p�edcházející vzd�lávací akce uskute�n�né v minulých 4 
letech: 

1. Personální management v knihovnách – vzd�lávání a rozvoj pracovník�, jeho 
systém a trendy (2001) 

            2. Analýza pot�eb vzd�lávání v instituci/knihovn� (2002) 
            3. Tvorba program� vzd�lávání v instituci – vzd�lávací projekty a jejich náležitosti 

(2003) 
4. Monitorování a vyhodnocování vzd�lávání v instituci (2004) 
Cyklus ur�ený managementu knihoven a specialist�m na oblast vzd�lávání je již po 

�ty�i roky vysoce hodnocen a stává se podkladem a inspirací pro po�ádání dalších konkrétních 
školení v jednotlivých regionech. Téma bylo vybráno na základ� zjišt�né pot�eby (dle zp�tné 
vazby z hodnocení posledního seminá�e). Cílem je vysv�tlit princip „Mystery shopping“ jako 
metody zjiš�ování kvality služeb a týmovou prací ú�astník� p�ipravit metodiku užití této 
metody v knihovnách (dle standardu služeb). 
 
Po�et ú�astník�:        do 25 
Termín konání:          kv�ten nebo �íjen 2005 
Po�et dní:                    2 
Místo konání:             Praha (STK, NK �R) 
Ú�astnický poplatek: 100,- K� 
 
Zpracovatel a garant: PhDr. Zdenka Klou�ková (Státní technická knihovna,  Mariánské 
nám. 5, 110 00 Praha 1, tel.: 221-663-478, e-mail: z.klouckova@stk.cz ) 
 
10. Malé podzimní setkání 2005 
 
Popis a cíl projektu :  



 Dvanácté každoro�ní setkání jiho�eských knihovník� a jejich p�átel z ostatních kraj� 
se uskute�ní v láze�ském m�st� T�eboni a jeho m�stské knihovn�. 
 Dvoudenní setkání bude zam��eno nejen na poznání krás této �ásti jižní �ech (nap�. 
p�írodní rezervace „�ervené Blato“), ojedin�lých pam�tihodností (nap�. zámku �i hrobky rodu 
Schwarzenberg�) a seznámení se zajímavými osobnostmi T�ebo�ska. Na programu bude téma 
spolupráce knihoven a archiv� (spojené s návšt�vou Státního oblastního archivu T�ebo�), a 
zejména téma budoucnosti knihoven v malých obcích a významu spolupráce 
v mikroregionech. K diskusi na toto téma budou p�izvány výjime�né osobnosti politického 
života a ve�ejné správy. Tradi�ní p�átelské setkání knihovník� bude tentokrát dopln�no ješt� o 
relaxa�ní �ást. Jeden – tzv. „láze�ský den“ budou mít ú�astníci možnost prov��it kvalitu 
t�ebo�ských lázní. Dostatek �asu bude v�nován jako vždy neformální vým�n� zkušeností.  
 
Po�et ú�astník� :          30 
Termín konání    16. – 18. 9. 2005 
Po�et dní:                      3    
Místo konání     T�ebo� 
Ú�astnický poplatek:   1000,- K� �len SKIP      1300,- K� ne�len SKIP 
 

Zpracovatel a garant: Daniela Wimmerová (M�stská knihovna �. Krumlov, Horní 155, 381 
01 �eský Krumlov, tel. 380-713-925, e-mail: wimmerova@knih-ck.cz ) 

 
11. Nejen chlebem živ jest �lov�k 
 
Popis a cíl projektu :  

V pr�b�hu celostátní výstavy ZEM	 ŽIVITELKA 2005 budou ve spolupráci se 
Spolkem pro obnovu venkova prezentovány rozmanité komunitní aktivity ve�ejných knihoven 
a SKIP, podporující vzd�lanost, kulturní úrove� a kvalitu života obyvatel, a tím p�ispívající 
k duchovní obrod� venkova, jako nap�.: 

� sout�ž Vesnice roku a Knihovna roku s prezentací dosavadních p�ti nositel� titulu a 
ceny Knihovna roku, 

� ukázky práce knihoven a Klubu d�tských knihoven SKIP pro ve�ejnost, nap�. zábavný 
program pro celou rodinu Odpoledne s polní žínkou Evelínkou, Pohádková vlastiv�da 
M�K Šumperk  

� a podobné projekty spojené i s edi�ní �inností a propagací regionální literatury, 
� zapojení návšt�vník� knihoven a jejich akcí do charitativní sbírky na pomoc D�tskému 

hospici v Malejovicích.  
� Sou�ástí akce budou i výstavy dokument� a fotografií z komunitních aktivit, 
� prezentace audiovizuálních  a elektronických dokument� o takto zam��ené �innosti  
� a také p�ednášky a vystoupení na téma role knihovny v obci. 

Cílem akce je prezentace knihoven a jejich významu pro život obce. Akce bude p�ínosem 
p�edevším pro starosty malých obcí a jejich knihovny, p�edpokládá se však i návšt�va nejširší 
ve�ejnosti a ú�ast širší ve�ejnosti odborné. 
 
Termín konání:        v dob� trvání celostátní výstavy ZEM� ŽIVITELKA 2005 
   25.8. –  31.8. 2005 
Místo konání: výstavišt� �eské Bud�jovice 
 



Zpracovatel a garant: Milena Kodýmová (M�stská knihovna J.Hradec, U knihovny 1, 377 
02 Jind�ich�v Hradec, tel. 384-361-575, fax 384-361-573, e-mail  mkodymova@knih-jh.cz ) 

 
12. Lektorské dovednosti 
 
Popis a cíl projektu:  

Kurzy lektorských dovedností po�ádá SKIP pro knihovníky, kte�í se v�nují lektorské 
�innosti a pot�ebují zvládnout její správnou techniku, již n�kolik let. Jde o interaktivní formu 
kurz�, která vyžaduje omezený po�et ú�astník�. Proto je stále ješt� evidován velký po�et 
zájemc� o tento typ vzd�lávání, na n�ž se v p�edchozích letech nedostalo. Pro n� by se m�l 
opakovat jednodenní Úvod do lektorských dovedností a dvoudenní praktický trénink pod 
názvem Didaktika p�ednáškové lekce. První �ást kurzu je p�edevším p�ednášková, proložená 
kratšími cvi�eními, v druhé �ásti kurzu je natá�eno a fotografováno konkrétní lektorské 
vystoupení každého ú�astníka a spole�n� pak provád�no hodnocení a rozbor chyb a 
nedostatk�. To vše pod vedením zkušeného lektora, doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc. (FF UK, 
AMU), který spolupracuje p�i po�ádání t�chto kurz� se SKIP od po�átku. 
 
Po�et ú�astník�:     15  
Po�et dní:                     3      
Termín konání:    duben, listopad   
Místo konání:          Praha  
Ú�astnický poplatek: 100,- K� �len SKIP, 200,- K� ne�len SKIP           
 
Zpracovatel a garant projektu: Zlata Houšková (Národní knihovna �R, Klementinum 190, 
110 01 Praha 1, tel.: 221-663-330, e-mail: zlata.houskova@nkp.cz ) 
 
13. Rytí�i na hrad� 
 
Popis a cíl projektu: 

Setkání d�tských �tená�� knihoven Moravskoslezského a Olomouckého kraje na nov� 
otev�eném Ostravském hrad�, kde prob�hne slavnostní pasování na „Rytí�e krásného slova“. 
Akce je ur�ena pro ty d�ti, které se ú�astní sout�žních aktivit knihoven v rámci projektu „Kde 
kon�í sv�t“ a nedostanou se na setkání v Praze. Projekt je koncipován jako sou�ást tohoto 
celostátního projektu „Kde kon�í sv�t“ a p�edchází setkání d�tí v Praze. Ne všechny d�ti, 
které se akcí v knihovnách ú�astní, se mohou dostat do Prahy. Zde je ú�ast omezena po�tem 
maximáln� 10 d�tí z kraje. Projekt Rytí�i na hrad� nabízí d�tem ze všech knihoven severní 
Moravy možnost zú�astnit se „pasování na Rytí�e krásného slova“ také na hrad�, by� ne na 
Pražském.  

Akce prob�hne v kv�tnu v Ostrav�, která je všem ú�astník�m dob�e dostupná. Zde se 
sejdou „vyslanci“ d�tských knihoven severní Moravy a n�kte�í z nich budou pasováni na 
„Rytí�e krásného slova“. Program bude zam��en na 200. výro�í narození H.CH.Andersena. 
D�ti budou v pohádkových kostýmech. Program zahájí truba�i s fanfárami. Pasování 
provedou �lenové haví�ovské skupiny historického šermu TIZON. Pasovaným rytí��m p�edají 
dekret a erb a zárove� d�tem p�ipraví doprovodný program. Ten se bude skládat z rytí�ských 
dobových sout�ží, ale také ze sout�ží s tématem „pohádka“. Celou akci bude doprovázet 
výstava seznamující s netradi�ními aktivitami odd�lení pro d�ti ve�ejných knihoven severní 
Moravy. Výstava bude p�ístupná v prostorách Knihovny m�sta Ostravy (v blízkosti hradu.)  



Cílem projektu je zast�ešit celoro�ní aktivity d�tských odd�lení knihoven severní 
Moravy a odm�nit d�tské �tená�e za jejich tv�r�í a �tená�ské aktivity i zájem o knihovnu a  
d�ní v ní. Zárove� by m�l ukázat, jak se dá d�j knih p�enést do skute�ného života, a prožít tak 
den plný dobrodružství. Projekt navazuje na akci z 14.5.2003, kdy se uskute�nilo obdobné 
setkání na hrad� Helfštýn. Akce m�la velký úsp�ch jak u d�tí, tak u knihovnic a byla 
mimo�ádn� pozitivn� hodnocena. 
 
Po�et ú�astník�:      150 
Termín konání:        kv�ten  
Po�et dní:                  1 
Místo konání:          Ostrava 
 
Zpracovatel a garant projektu: Dana Kochová, M�stská knihovna Haví�ov, Werichova ul., 
736 01 Haví�ov - M�sto, tel: 596-813-208, e-mail: d�tské@knih-havirov.cz ) 
 
14. Literatura pro mládež a starší d�ti  
 
Popis a cíl projektu: 

Seminá�e zabývající se problematikou práce s mládeží a staršími d�tmi v knihovnách. 
Tato skupina bývá v knihovnách p�i�azována ke kategorii dosp�lých a málokdy jí bývá 
v�nována v�tší pozornost, p�estože se jedná o skupinu, která je z hlediska �tená�ství riziková. 
Seminá�e si kladou za cíl práv�  tuto problematiku otev�ít knihovnicím z odd�lení pro d�ti ve 
ve�ejných knihovnách St�edo�eského kraje, p�inést informace o sou�asné literatu�e pro 
mládež a starší d�ti, ale v�novat se také jednání a chování této skupiny, problematice 
komunikace s ní a podchycení jejího zájmu o knihu a �etbu. 

 
Po�et ú�astník�:         20 - 25 
Termín konání:          II.-III. �tvrtletí 2005 
Po�et dní:                    3 
Místo konání:             M�stská knihovna Mladá Boleslav, M�stská knihovna �elákovice 
Ú�astnický poplatek:     - 
 
Zpracovatel a garant projektu: Helena Liptáková (M�stská knihovna Nymburk, Palackého 
1749, 288 00 Nymburk, tel.: 325-512-723 e-mail: HelenaLiptakova@seznam.cz  ) 
 
15. Jarní a podzimní setkání �len� KLUBKA Moravskoslezského a 

Olomouckého kraje 
 
Popis a cíl projektu: 

Jedná se o tradi�ní cyklus dvou jednodenních seminá�� s praktickými ukázkami 
z �innosti d�tských knihoven. Je ur�en pracovník�m/pracovnicím odd�lení pro d�ti ve�ejných 
knihoven kraj� Moravskoslezského a Olomouckého. 
Jarní setkání: 
Se uskute�ní v M�stské knihovn� v Krnov� formu „burzy nápad�“. �lenové klubka zde 
budou prezentovat nejzajímav�jší akce pro d�tské �tená�e z uplynulého roku, které by mohly 
sloužit jako inspirace ostatním. 
Podzimní setkání: 
Se uskute�ní v Knihovn� m�sta Ostravy a bude zam��eno na 200. výro�í narození H. CH. 
Andersena. Besedu o tomto spisovateli a pohádká�i provede ostravská knihovnice Šárka 



Hola�ová. Poté bude následovat dílna s ukázkami akcí, které k tomuto výro�í prob�hly 
v jednotlivých knihovnách. Akci bude doprovázet výstava z dánského velvyslanectví, kterou 
zajistila Knihovna m�sta Ostravy. 

Cílem akce je p�iblížit knihovnicím osobnost klasika sv�tové pohádky, ale také nau�it 
ú�astníky p�ipravovat besedy a po�ady (nejen) o autorech netradi�ními formami. 
 
Po�et ú�astník�:            cca 60 na každé akci 
Místo a termín konání: Krnov - 13.4.2005 

Ostrava - 23.11.2005 
Po�et dní:                        2 
Ú�astnický poplatek:     - 
 
Zpracovatel a garant projektu: Dana Kochová, M�stská knihovna Haví�ov, Werichova ul., 
736 01 Haví�ov-M�sto, tel.: 596-813-208, e-mail: d�tské@knih-havirov.cz ) 
 
16. Noc s Andersenem 
 
Popis a cíl projektu : 

Již popáté si p�ipomenou �eské (a nejen �eské) knihovny a jejich �tená�i Mezinárodní 
den d�tské knihy a v roce 2005 i 200. výro�í narození H. Ch. Andersena �etbou pohádek a 
�adou dalších aktivit v pr�b�hu kouzelné Noci s Andersenem na mnoha místech �ech, 
Moravy i Slezska; k Noci se již tradi�n� p�idají také knihovníci na Slovensku a v Polsku. 
�ty�i p�edcházející ro�níky ukázaly, o co nejvíce d�ti stojí: p�edevším spole�né �tení, ale také 
sout�že, no�ní pohádkové stezky odvahy, lampiónové pr�vody i spole�ný chat s kamarády v 
ostatních “spacích” místech. Každým rokem roste zájem o netradi�ní nocování v knihovnách i 
školách (v lo�ském roce se již nocovalo v 264 knihovnách a školách), rozši�uje se také po�et 
profesí, které se na p�ípravách Nocí podílejí – k �adovým knihovník�m a u�itel�m se p�idávají 
�editelé knihoven a škol, k vychovatel�m a organizátor�m se p�ipojují p�íslušníci policie, 
hasi�i i sami primáto�i, starostové a místostarostové. V lo�ském roce se spá�i zapojili také do 
spole�né sbírky pro d�tský hospic v Malejovicích, p�i níž bylo vybráno 24.137,- K�.   
 V jubilejním pátém ro�níku Noci s Andersenem se budou op�t �íst pohádky, sout�žit, 
chatovat, putovat za Andersenovými pohádkami, navšt�vovat krásná a tajemná místa v obcích 
(rozhledny; místní hrady, zámky, podzemí), budou se péct pohádkové buchty a va�it 
protistrašidlové �aje.... Na mnohá místa zavítají spisovatelé, ilustráto�i, herci, místní 
osobnosti. A op�t se nezapomene ani na d�ti, které nemohou být v ten ve�er v knihovnách: 
ú�astníci Noci se znovu p�ipojí k charitativní sbírce pro d�ti s postižením.  
 Novinkou tohoto ro�níku Noci bude sázení “Pohádkovník� Andersenových” - tedy 
strom�, které v každém “spacím” míst� nocležníci vysadí a které budou p�ipomínat dánského 
pohádká�e i tuto spole�nou akci na podporu d�tského �tená�ství. D�ti budou „pohádkovníky“ 
malovat a tyto originální obrázky zašlou hlavním organizátor�m andersenovských oslav 
(dánskému velvyslanectví v �R, dánské královn�, hlavnímu organizátorovi celosv�tových 
oslav - H. CH. Andersen Foundation, Andersenovu velvyslanci v �R – V. Havlovi), dále pak 
prezidentovi �R, ministru kultury aj. Klub d�tských knihoven SKIP by však také rád vydal 
sérii pohled� s motivy andersenovské noci, které budou Noc a andersenovské výro�í 
p�ipomínat. Tyto pohledy by m�ly být posílány osobnostem politického a kulturního života na 
regionální a lokální úrovni (ve�ejná správa aj.), partnerským knihovnám v Polsku, na 
Slovensku, p�ípadn� v dalších zemích i dalším adresát�m. M�ly by být hlavním propaga�ním 
materiálem celé akce. Zárove� by pohledy m�ly sloužit i jako upomínkové p�edm�ty pro 
nocující d�ti i po�ádající knihovny. 



Cílem a smyslem spole�né akce knihoven, družin, škol i ústav� je vzbudit u d�tí zájem 
o �etbu, ukázat jim krásu mluveného slova a p�vab spole�ného hlasitého p�ed�ítání.   
 
Po�et ú�astník�:        odhad - cca 300 knihoven 
Termín konání:         Noc z 1. na 2.4.2005 
Místo konání:            Knihovny v �R (a sp�átelených zemích) 
Ú�astnický poplatek: - 
 
Zpracovatel a garant projektu: Mirka �ápová a Hana Haná�ková (Knihovna B. B. 
Buchlovana, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradišt�, tel.: 572-551-250, e-mail: 
detske@knihovnabbb.cz ) 
 
17. Kde kon�í sv�t 
 
Popis a cíl projektu:  

Slavnostní vyhlášení 4. ro�níku celostátního projektu „Kde kon�í sv�t – Díky za 
pohádku“ v Praze. 

Projekt „Kde kon�í sv�t“ vznikl v Klubu d�tských knihoven SKIP a letos v zá�í 
vstoupil do �tvrtého ro�níku. Zašti�uje rozli�né aktivity odd�lení pro d�ti ve�ejných knihoven 
a propaguje jejich práci. Poprvé jsme se spole�n� s d�tmi ptali, kde jsou hranice našich sv�t�, 
v další etap� pak: jak se v tomto sv�t� cítíme, zda v bezpe�í - a pot�etí: jak se v našem sv�t� 
dorozumíváme. V letošním roce se snažíme objevit d�tem sv�t pohádky a knihovnám 
možnosti, jak s tímto literárním žánrem pracovat s d�tskými �tená�i. Mottem Díky za 
pohádku! se KDK SKIP svým projektem p�ipojuje k celosv�tovým oslavám dvoustého 
výro�í narození dánského pohádká�e Hanse Christiana Andersena. Aktivity v rámci projektu 
budou mít však mnohem širší souvislosti: díky mamince, jež p�ed spaním �te z pohádkové 
knížky; díky babi�ce, která vypráví; dík za to, že si m�žeme �íst spole�n� atd. Široké a dob�e 
známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Projekt má jako vždy 4 
kategorie: oblast literárních sout�ží a tv�r�ího psaní, oblast d�tského �tená�ství, oblast 
výtvarných sout�ží a oblast literárn� dramatickou. 

Jednotlivých ro�ník� se pravideln� zú�ast�uje již tém�� 100 ve�ejných knihoven 
v �eské republice, probíhají regionální �i krajové p�ehlídky nejzajímav�jších aktivit. Jejich 
vít�zové se pak ú�astní slavnostního setkání v Praze, které bývá každoro�n� spojeno 
s pasováním Rytí�� �ádu krásného slova a s p�ijetím všech nebo �ásti d�tí manželkou 
prezidenta republiky na Pražském hrad�. Pro všechny d�ti je vždy po slavnostním aktu 
p�ipraven další doprovodný poznávací a kulturní program.O dotaci žádáme p�edevším na 
cestovní náklady d�tí do Prahy. SKIP ú�astník�m zajiš�uje ob�erstvení, kulturní program a 
drobné dárky. Pro �adu d�tí jde o první návšt�vu Prahy, pro d�ti ze sociáln� slabých rodin, 
zejména ze vzdálen�jších region�, o jedine�nou možnost návšt�vy hlavního m�sta. 
 
Po�et ú�astník�: 150 – 200 d�tí a doprovod    
Termín konání:      �erven     
Po�et dní:   1           
Místo konání:            Praha 
Ú�astnický poplatek: -           
 
Zpracovatel a garant projektu: Mgr. Eva Sedlá�ková (Knihovna J. Mahena, Kobližná 4, 
601 50 Brno, tel.: 542-532-111, e-mail: Sedlackova@kjm.cz ) a Jana Hladíková, M�stská 



knihovna Jind�ich�v Hradec, U Knihovny 1173/II., 377 02 Jind�ich�v Hradec, tel: 384-361-
574, linka 23, e-mail: jhladikova@knih-jh.cz ) 
 

18. Díky za pohádku   
 
Popis a cíl projektu:  

Projekt má dv� �ásti:  
� Seminá� „Díky za pohádku“ v�novaný dramatické výchov� (dramatizace textu) 

v práci s d�tmi v rámci výchovy ke �tená�ství. Je ur�en pracovník�m d�tských 
odd�lení ve�ejných knihoven, event. pedagog�m z Libereckého kraje (únor 
2005).  

� P�edprázdninové víkendové setkání s názvem „Ahoj prázdniny“ (�erven 2005), 
ur�ené zájemc�m z celé republiky (pracovníci knihoven, které mají p�i 
odd�leních pro d�ti literární a dramatické kroužky, lekto�i t�chto kroužk�, 
event. též �lenové kroužk�); toto setkání bude v�nováno praktickým cvi�ením 
a praktické aplikaci poznatk� z prvního seminá�e. 

Cílem projektu je rozší�it prvky dramatické výchovy v programu podpory �tená�ství do práce 
knihoven (event. škol) a touto interaktivní formou získávat d�ti pro �etbu i využívání služeb 
knihoven. 
 
Po�et ú�astník�:         35, 100  
Termín konání:          únor 2005 – �erven 2005  
Po�et dní:                    4 
Místo konání :            M�stská knihovna A.Marka, Turnov 
Ú�astnický poplatek: 100,- K� 
 
Zpracovatel a garant projektu: Eva Kordová (M�stská knihovna A.Marka, Jeronýmova 
517, 511 01 Turnov, tel.: 481-321-841, e-mail: kordova@mk-turnov.cz ) 
 
19. Díky za pohádku – regionální p�ehlídka vít�z� oblastních sout�ží 
 
Popis a cíl projektu: 
 Letos se do celostátního projektu Klubu d�tských knihoven „Kde kon�í sv�t“ s mottem 
„Díky za pohádku!“ ve východo�eském regionu p�ihlásilo se svými programy šestnáct 
knihoven. Pro tyto knihovny (pracovnice odd�lení pro d�ti) a d�tské vít�ze jednotlivých 
sout�ží je p�ipraveno dvoudenní setkání, na kterém bude mimo jiné vybrán i kandidát na 
Rytí�e krásného slova, který bude region reprezentovat p�i slavnostním pasování rytí�� 
v Praze. Hlavní náplní tohoto setkání je regionální p�ehlídka sout�žních aktivit zú�astn�ných 
knihoven. Sou�ástí setkání bude také �ada sout�ží, her a výchovn� vzd�lávacích exkurzí. D�ti 
nap�. shlédnou školní akademii jedné ze základních škol, navštíví Muzeum loutká�ských 
kultur v Chrudimi; autor kresleného humoru Jan Lušovský je interaktivní formou seznámí se 
sv�tem ilustrací apod. 

Cílem tohoto projektu je p�edevším podpora �tená�ství a d�tské kreativity i prezentace 
nejlepších výsledk� tvorby d�tí na regionální úrovni, ale také prezentace r�zných forem a 
metod práce s d�tským �tená�em v knihovnách v regionu východních �ech. 
 
Po�et ú�astník�:      100 
Termín konání:       duben 2005 
Po�et dní:                 2 



Místo konání:          Hroch�v Týnec 
Ú�astnický poplatek:     - 
 
Zpracovatel a garant projektu: Marta Staníková (M�stská knihovna Slavoj, Tylova 541, 
544 01 Dv�r Králové nad Labem, tel. 499-320-157, e-mail: knihovna@slavoj.cz ) 
 
 
 
 

20. Automatizace v knihovnách 2005  
 
Popis a cíl projektu:  

 
Tradi�ní a pravidelný seminá� ur�ený nejširší odborné knihovnické ve�ejnosti, který je 

v�nován aktuálním otázkám využití výpo�etní techniky a moderních komunika�ních 
technologií v oblasti knihoven a informa�ních institucí. V roce 2005 vstoupí již do svého 
jedenáctého ro�níku. Hlavním tématem seminá�e budou aktuální otázky spolupráce knihoven 
p�i využívání ICT (nap�. problematika sdílené katalogizace a souborných katalog� ve 
virtuálním prost�edí apod.). Lektory budou vysokoškolští pedagogové, experti z oblasti 
knihovnictví, informa�ních technologií, p�edstavitelé firem apod. Sou�ástí seminá�e je i 
prezentace programového vybavení využitelného v oblasti knihovnictví. Spolupo�adatelem 
seminá�e je Ústav informa�ních studií FF UK, v jehož prostorách vybavených ICT se bude 
seminá� konat.  
 
Po�et ú�astník�:       cca 150 
Po�et dní:                  1 

Termín konání:         zá�í 
Místo konání:            Praha, FF UK 
 
Zpracovatel a garant projektu: PhDr. Anna St
cklová, Ústav informa�ních studií a 
knihovnictví FF UK, U K�íže 8, Praha 5 Jinonice, tel.: 251-080-360, 251-080-205 
(sekretariát), e-mail: STOCKLOVA@FF.CUNI.CZ 
 
 

21. Archivy, knihovny a muzea v digitálním sv�t� 2005 
 
Popis a cíl projektu:  
            

Šestý ro�ník konference, jejímž cílem je seznámit nejširší odbornou ve�ejnost z oblasti 
knihoven, muzeí a archiv� s dalšími možnostmi vzájemné spolupráce r�zných typ� 
sbírkových institucí v oblasti uchování a zp�ístupn�ní sbírek s využitím informa�ních 
technologií, zejména pak digitalizace a Internetu. Ú�astníci konference se seznámí s  vývojem 
a novými trendy v oblasti digitalizace - po�izováním digitálních kopií informa�ních 
dokument�, tvorbou digitálních dokument�, s nejnov�jšími metodami zp�ístupn�ní sbírek ve 
webovém prost�edí a pomocí dalších technologií, a to v�etn� právních aspekt� a 
standardizace.  

Konference je ur�ena co nejširšímu okruhu zájemc� z oblasti pam��ových institucí. 
P�ednášejícími budou experti z knihoven, archiv�, muzeí, galerií a institucí památkové pé�e.  



Projekt je v souladu s celoevropskými trendy zám�rn� koncipován jako spole�ná 
kooperativní aktivita pro výše zmín�né typy institucí. Hlavním cílem projektu je hledání 
sty�ných bod� a spole�ných cest v oblasti uchovávání a zp�ístup�ování sbírek. Konference se 
uskute�ní ve spolupráci se Státním úst�edním archivem, který poskytne jednací prostory 
vybavené odpovídající ICT ve svém objektu na Chodovci v Praze 4. 
 
Po�et ú�astník�:       200 - 250 
Po�et dní:                     2 

Termín konání:                    30.11.-1.12. 2005 
Místo konání:             Praha 
Zpracovatel a garant projektu: PhDr. Vít Richter, Národní knihovna �R, Klementinum 
190, 110 00 Praha 1, tel.: 221-663-338, fax: 221-663-175, e-mail: vit.richter@nkp.cz 
 
 
 


