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Jihočeské Klubko v roce 2019

Jarní setkání Klubka - 3. 4. 2019 se uskutečnilo setkání Jihočeského Klubka v Jihočeské 
vědecké knihovně – v přednáškovém sále – na programu jsme měli informace o 
dění v klubku a  přednášku na téma komiks. Na začátek jsme se informovali o dění 
v Klubku, které celostátní akce nás čekají, co si připravíme pro sebe 
v nadcházejícím období. Přednášku Průlet světem komiksu vedla Michaela Pexová –
(specialistka komunikace nakladatelství CREW), která nás seznámila s historií 
komiksu, druhy komiksů, předvedla různé ukázky. Seznámila nás s vycházejícími 
tituly u nás, s jejich oblíbeností, přiblížila nebo nastínila i obsah. Celkem se 
zúčastnilo 18 knihovnic.

Jihočeské Klubko v roce 2020 mělo naplánované 2 vzdělávací akce, ale vzhledem 
k omezením se nakonec neuskutečnily. Při Malém podzimním setkání jsme měli 
ukázkovou lekci pro základní školy na téma poezie, která zaujala přítomné členky 
klubka a sbíraly zkušenosti ke konání takových besed.

Jihočeské Klubko v roce 2021 mělo naplánované opět 2 vzdělávací akce, ale vzhledem 
k omezením se nakonec neuskutečnily. Při Malém podzimním setkání jsme měli 
ukázkovou lekci pro dětská oddělení na téma Filozofie pro děti, která zaujala přítomné 
členky klubka, a sbíraly zkušenosti ke konání takových besed.

Další začínající spoluprací je pořádání seminářů pro knihovníky – kronikáře. Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků JČ, Spolek pro obnovu venkova Jihočeského 
kraje, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých 
Budějovicích a Státním oblastním archivem v Třeboni uspořádali seminář s názvem 
Kronikářka – kronikář obce a knihovník, který se konal dne 5. 11. 2019 v Třeboni 
v budově Státního oblastního archivu. Sérii přednášek doplnila komentovaná prohlídka 
nově rekonstruovaných prostor SOA Třeboň. Zúčastnilo se ho 53 účastníků. V roce 2020 
a 2021 byli naplánované další semináře, ale vzhledem k pandemii nebylo možné je 
uskutečnit.
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