
Zpráva o činnosti pražského Klubka – KDK SKIP za rok 2018 

V pobočkách MKP proběhly i v letošním roce stejné aktivity v rámci celostátních akcí pod hlavičkou 

SKIP. 

Noc s Andersenem strávilo v knihovně 93 dětí ve věku 6-14 let.  Celkem o 19  více než loni,  chřipky 

se nám v březnu naštěstí vyhnuly. 

Bez Andersena strávilo noc v knihovně 24 mladých lidí z řad bývalých dětských čtenářů. 

V projektech na podporu čtení bylo pasováno 1 127 dětí, z toho 371 v projektu Už jsem čtenář – 

Knížka pro prvňáčka. Kromě rytířů, králů a Písmenkových víl pasovali děti někteří autoři nebo s nimi 

v rámci projektu pobesedovali.  V Emauzském klášteře se stala letošní královnou pasování Daniela 

Krolupperová. 

Lovci perel nadále pokračují ve zdárném výlovu. Komplikace s udržitelností knih v nabídce poboček 
odradily dvě loňské, naopak další dvě knihovny přibyly.  Viz vysvětlení z minulého roku: 
Fond MKP je těkavý, pobočka si nemůže postavit trvale vlastní fond za účelem soutěže a  děti loví i 
napříč sítí. To je překážka pro některé rodiče a samozřejmě i děti, knihovníci stráví mnoho času 
kontrolou ,co je a co není v pobočce – tedy myšleno knihy ☺  Do seznamů knih zasáhlo i pravidelné 
vyřazování  fondu (centrální). Přesto se výsledky soutěže na zájmu dětí o četbu projevily a jsme 
vděčni, že ji můžeme provozovat i v omezenějších podmínkách. 
 

Letošní týden knihoven byl ve znamení Osmiček i – přednášky a besedy pro školy, celosítní i 

pobočkové soutěže. Pro menší a nejmenší  se uskutečnilo několik divadelních představení. 

Den pro dětskou knihu  oslavíme prvního prosince v ústřední knihovně zážitkovým programem 

s InBází – (práce s knihou Bedýnky příběhů) a loutkovými pohádkami . 

V roce 2019 se připojí pobočka v Dittrichově ulici k celostátnímu projektu Bookstart – S knížkou do 

života.  Jako příspěvková organizace v gesci MHMP nemůžeme pořizovat dárkové sety z vlastních 

zdrojů, veškeré nakoupené „zboží“ musí zůstat v knihovně jako majetek zřizovatele HMP. 

Letos se opět účastnili knihovníci pracující s dětmi a mládeží seminářů, kurzů a workshopů 

pořádaných KDK SKIP. 
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