Zpráva o činnosti pražského Klubka – KDK SKIP za rok 2019
V pobočkách MKP proběhly i v letošním roce stejné aktivity v rámci celostátních akcí pod hlavičkou
SKIP.
Noc s Andersenem strávilo v knihovně 96 dětí ve věku 6-14 let. Bez Andersena strávilo noc v
smíchovské knihovně 24 mladých lidí z řad bývalých dětských čtenářů, stejně jako v loňském roce.
Zde se v prosinci odehrála i Noc knihovníků, kdy přenocovalo 20 kolegů, bavili se, vymýšleli nové věci
a moc toho nenaspali.
V projektech na podporu čtení bylo pasováno 1 256 dětí, z toho 420 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 pasoval patron, král Arnošt Goldflam.
K lovcům perel se přidala další z poboček, jinak stejné jako dosud:
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.
V roce 2019 se připojila 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.
Proto bylo rozhodnuto zůstat nadále podporovateli projektu bez rozdávání setů. V aktivitách
pokračuje pobočka i nadále, děti navštěvují knihovnu s rodiči a sourozenci – rodiče chodí do knihovny
s dětmi , malinký (ne)čtenář je i tříměsíční. Rodiče vítají nabídku a metodický materiál vypracovaný
k projektu, další jim nabízí aktivně knihovnice. Podobně se tak děje i v dalších pobočkách.
Letos se opět účastnili knihovníci pracující s dětmi a mládeží seminářů, kurzů a workshopů
pořádaných KDK SKIP. Dejvická pobočka vyslala na OKnA soutěžící, další se zapojují podle možností.
Počet akcí věnovaných dětem a mládeži stoupá, další vývoj spolupráce se školami a veřejností
očekáváme v souvislosti se zavedením RFDI, k němuž v roce 2019 došlo. Ve spolupráci s různými
organizacemi pořádáme workshopy, zkoušíme pohádková odpoledne se“ čtecími babičkami“.
Úsek služeb dětem a mládeži v ústřední knihovně zavedl každou sobotu rodinné odpoledne,
připravuje hry, dílničky, divadelní představení pro celou rodinu.
Oblíbené jsou v několika knihovnách mezigenerační workshopy Babi, dědo, pojďme tvořit.
Ústřední knihovna nabízí nové seznamy povinné a fakultativní četby, doporučenou literaturu a tzv.
zlatý fond. To se setkalo se zájmem Pedagogické fakulty UK, jejíž studenti plní u nás semestrální
Pedagogickou praxi ve volnočasových zařízeních a podílejí se na přípravě programů pro děti.

Jana Hradilíková, 2. 3. 2020

Zpráva o činnosti pražského Klubka – KDK SKIP za roky 2020 a 2021
Roky 2020 a 2021 přinesly do knihovny mnoho změn a ty se nevyhnuly ani práci dětských
knihovníků.
Na jaře 2020 se s prvními měsíci lockdownu zprvu kulturní a vzdělávací činnost přibrzdila,
postupně procházeli knihovníci školeními na práci v online prostředí. Při podzimním
lockdownu začaly převody akcí do online podoby, rozeběhla se opět komunikace se školami,
vstupy kolegů z poboček do výuky. Příklady činnosti viz zpráva pro Zlatu Houškovou z loňska
– příloha.
Naživo se stihly jen tyto větší aktivity:
Prosek – Prosekneme –festival ve spolupráci s MČ Praha 9 - 200 dětí
Hloubětín - přivítání nové sezony - 5.9. - 100 dětí
CONiáš – cca 100 mladistvých
Letošek (2021) začal opět lockdownem a v režimu Home Office. Pokračovali jsme v online
setkávání s dětmi ve čtenářských klubech, ve školách si učitelé vyžádali i po otevření online
lekce a besedy, ukázky novinek a v hybridní formě pokračují některé pobočky i teď.
Pro dětské čtenáře připravili v ústřední knihovně soutěžní hry online a v letních měsících
několik vycházek s prvky geocachingu. Přidaly se i další pobočky a vznikla úspěšná velká hra
napříč sítí, kdy děti i dospělí čtenáři procházeli zajímavými místy čtvrti, ve které se jednotlivé
pobočky nacházejí.
V červnu bylo pasováno téměř 2 700 dětí v projektech Knížka pro prvňáčka a Rytíři čtení.
Stihlo se několik osobních setkání v knihovně nebo škole, v průběhu roku probíhalo jinak vše
online a korespondenčně. Dejvická pobočka vypracovala čtenářské úkoly pro záchranu
Písmenkového království, které posílaly pobočky formou dopisu pana krále do škol. Děti byly
nadšené a s chutí se pouštěly do čtení s paní učitelkou v online hodinách, později ve třídách.
Dvě školy byly pasovány v bibliobusu Oskar.
V prázdninových měsících byla připravena soutěž s odměnami v každé pobočce, u těch
větších různé venkovní aktivity: zábavná odpoledne, divadélka, deskové hry a čtení pro děti.
Na Smíchově se sešli účastníci Nocí s Andersenem na pikniku v Kinského zahradě, také tady
proběhlo vyhodnocení letošního ročníku Lovci perel.
Podařilo se uskutečnit několik velkých akcí ve spolupráci s městskými částmi a pražskými
festivaly:
Hloubětín - Indiánský dětský den - 29.5. - 200 dětí
DOK16 - Festival otevřených dílen - 9.10. - 2000 účastníků, převážně mládež
Zažít město jinak - zapojeno 14 poboček
Zahradní město - Staré pověsti české (divadlo před knihovnou) - 30.6. - 120 dětí
ÚK - Tajný život skřítků - venkovní hra - duben až červen - 405 dětí
Mami, tati, dějou se věci – dvoudenní festival na Mariánském náměstí: workshopy, čtení,
hry – 220 dětí
Jana Hradilíková, PK, 10.11.2021

