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24. VALNÁ HROMADA KDK SKIP ČR

Městská knihovna Ostrov
31. 10. 2017


     Nad Valnou hromadou KDK SKIP ČR, která se tentokrát konala v Městské knihovně Ostrov, převzala záštitu hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a starosta Města Ostrov Josef Železný. Všechny přítomné přivítala náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová a ředitelka knihovny Irena Leitnerová. Valné hromady KDK SKIP v Městské knihovně v Hodoníně se zúčastnilo 43 členů KDK SKIP ČR a 3 hosté.
     Garantky informovaly o průběhu dlouhodobých projektů a předsedkyně přednesly zprávy o dění v regionálních klubkách. Všechny zprávy budou připojeny ke zprávě z Valné hromady na http://www.kdk.munovapaka.cz/.


NOC S ANDERSENEM
Garant: Hana Hanáčková, Knihovna BBB v Uherském Hradišti
	18. ročník Noci s Andersenem proběhne 23. 3. 2018.
	Registrace je již spuštěna. 
	Téma NsA: Rychlé šípy Jaroslava Foglara (jednáno s Nadací J.Foglara); Josef Čapek: Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen; pohádka Cínový vojáček
	Cena nočních spáčů – děti budou mít možnost opět elektronicky hlasovat v Anketě SUK.
	Bude podána žádost o grant na tisk pohlednic.
	Distribuci pohlednic zajistí nakladatelství Albatros.



KAMARÁDKA KNIHOVNA
Garant: Zlata Houšková
	Výsledky soutěže jsou zpřístupněny na webových stránkách www.kamaradkaknihovna.cz.
	V období 2016-2017 se soutěže zúčastnily 73 knihovny. To je opět mírný pokles oproti poslednímu ročníku.
	Partnery soutěže jsou nyní firmy Ceiba a MINDOK.
	Pro příští ročníky je třeba soutěž inovovat.



19. KNIHOVNICKÁ DÍLNA
Garant: Jana Benešová, Věra Trybenekrová, Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně
	Knihovnické dílny se zúčastnila i D. Kalinová a informovala účastnice o projektu Bookstart.
	Téma festivalu Jičín – město pohádky v roce 2018: Krkonošské pohádky.



OKNA /O KNihovnických Aktivitách/
Garant: Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim
	Přehlídka se bude konat 17. 4. - 18. 4. 2018 v Městské knihovně Louny v prostorách pro volnočasové aktivity (spravuje je knihovna).
	Téma: rodina, rodinné vztahy, pro děti MŠ.
	Změna: dopoledne budou pouze 3 pořady. V delších přestávkách provedou lektoři Hana Kasíková a Josef Valenta rozbor zhlédnutého pořadu.
	Bude udělena Cena diváků a Cena Databanky.
	Nový ročník bude vyhlášen v listopadu 2017.


KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – UŽ JSEM ČTENÁŘ
Garant: Roman Giebisch, NK ČR Praha
	Pro nový ročník projektu SKIP vyhlásil soutěž o nejlepší rukopis Knížky pro prvňáčka, určenou spisovatelům a ilustrátorům. Došlé soutěžní práce (cca 27 děl) v září vyhodnotila pracovní komise. 
	K vydání byla vybrána knížka Bráchova bota. Autorkou textu je knihovnice PhDr. Eva Koubová s Chrástu, autorkou ilustrací Radomíra Kielbergerová. Text je však třeba zkrátit.


ANKETA SUK
Garant: Mgr. Alice Košková, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha
	15. 11. 2017 bude na semináři pro knihovníky vyhlášen 25. ročník ankety „SUK – ČTEME VŠICHNI 2017“. Pravděpodobně se změnou názvu ankety.
	Doplňující otázka: Kdo mi nejčastěji četl/čte.
	V listopadu budou hlasovací lístky a plakát ke stažení na adrese http://npmk.cz/knihovna.
	Opět proběhne hlasování o Cenu nočních spáčů během Noci s Andersenem.
	Hlasování bude končit 20. 3. 2018.



KDE KONČÍ SVĚT
Garant: Helena Šlesingerová, KMP; Jana Hladíková, Městská knihovna Jindřichův Hradec; Eva Kordová, Městská knihovna A. Marka Turnov
	Nový ročník pro léta 2017/2018 byl vyhlášen v červenci.
	Téma:  „Já jsem tvůj člověk“. Tématem k uchopení je ZVÍŘE, tj. vztah mě-člověka k obyvatelům živočišné říše.
	Návrh: vyhlášení výsledků projektu 1. 6. 2018 by mohlo proběhnout v pražské ZOO.



VOLBY
Proběhly volby předsedkyně a tajemnice KDK SKIP ČR.
	Sčítací komise: Mgr. Marta Staníková a Hana Hanáčková.
	Výsledek: celkem hlasovalo 39 členů KDK SKIP ČR. Předsedkyně Mgr. Helena Šlesingerová byla zvolena počtem 38 hlasů a tajemnice Mgr. Kateřina Pechová počtem 37 hlasů.


RŮZNÉ
Byly poskytnuty informace k novému celostátnímu projektu „S knížkou do života – Bookstart“. Potřebné informace naleznete na webu: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/bookstart  a ve zvláštním čísle Bulletinu SKIP na adrese: http://skipcr.cz/dokumenty/zc_17-1.pdf. 
	Magdalena Řeřichová z Městské knihovny v Praze nabízí ke zveřejnění na webových stránkách KDK SKIP ČR Zlatý fond dětské literatury.







Zapsala: St. Benešová

