Klubko Příbramské – zpráva za rok 2010

Příbramské klubko sdružuje 13 knihoven a asi 23 zájemců o setkávání a spolupráci.
V roce 2020 jsme plánovali 4 setkání, na dvě vzdělávací akce jsme žádali a dostali granty od MKČR a
Středočeského SKIP.
Ačkoliv byl rok 2020 velice výjimečný a zasáhly nás dvě vlny pandemie koronaviru, je až překvapující,
že se nám tři z plánovaných čtyř akcí povedlo zrealizovat.

1. Klubko v CCV s knihovnou v Rožmitálu pod Třemšínem
23. ledna jsme se sešli v rožmitálské knihovně, abychom vyhodnotili práce a vybrali vítěze v celostátní
soutěži Kde končí svět na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek. Hodnotilo se celkem 30 prací a
jako nejlepší výtvarný počin byl vybrán komiks Anežky Liškové (13 let) z Dobříše. Cena za nejlepší
literární dílo putovala do Sedlčan za příběh Markéty Hamplové (11 let) a ta se také stala celkovou
vítězkou za Příbramské klubko v soutěži KKS a měla být pasována v červnu 2020 na Rytířku krásného
slova v Klementinu. Pasování se přesunulo na rok 2021.
Pro vítěze místních kol měl být uspořádán výlet do Techmania science centra v Plzní v dubnu 2020.
Tento výlet se také neuskutečnil a tak, jako náhradu, vítězové dostali knihy v hodnotě 300,-Kč.
Děkujeme Středočeskému SKIP za tyto ceny.
Dalším bodem programu byla návštěva Podbrdského muzea. Navštívili jsme úžasnou výstavu
věnovanou Karlu Danieli Gangloffovi, rožmitálskému lesmistru a vynálezci, zvaného též Lesní
Archimédes. Výstavou nás provázel sám „mistr“, mohly jsme zhlédnou několik obrazů z jeho života,
vyzkoušet si prakticky některé z jeho vynálezů. Velké díky rožmitálským kolegyním za zprostředkování
této výjimečné výstavy.

2. Klubko v MěK Dobříš
Program:
9.00 Zahájení


Výměna informací a zkušeností z doby karantény, po karanténě a plány do budoucna.



Kamarádka knihovna – Klub dětských knihoven SKIP vyhlašuje již 8. ročník soutěže o
nejlepší oddělení pro děti v našich knihovnách. Soutěž běží již 13 let a celkem 9 knihoven se
pyšní titulem, který dětem a celé veřejnosti sděluje, že právě knihovna (pro děti) je opravdu
jejich Kamarádkou.



http://www.kamaradkaknihovna.cz/ - zde najdete všechny podrobné pokyny k účasti v
soutěži.



Přihlášky do soutěže je možné zaslat nejpozději do 31.7.2020.

10.00 ÚNIKOVKA S Mílou Lincem


Kolega z Městské knihovny v Praze Míla Linc nás zasvětil do hry zvané Únikovka a to jak
teoreticky, tak jsme si ji mohli vyzkoušet v praxi.
Odkazy a materiály ke hře:

•

První seminář BOOKSTART – S KNIHOU DO ŽIVOTA se měl uskutečnit 23.února 2019 v Knihovně Jana
Drdy v Příbrami. Lektorka Mgr. Michaela Kvasničková se však těsně před seminářem omluvila a tak se
termín přesunul na 14. listopad 2019. Nová lektorka psycholožka Mgr. Jana Nováková nám podala
ucelenou tříhodinovou přednášku o vývojové psychologii dítěte, doplněnou příklady z praxe. Na závěr
semináře předvedly knihovnice dobříšské knihovny ukázku svého pořadu pro nejmenší čtenáře
KNIHOHMRNĚ.
Zúčastnilo se 19 knihovnic,1 knihovník, 1 dítě a 1 pes.

Dalším plánovaným seminářem měla být dvoudenní konference ve spolupráci s Památníkem Karla
Čapka TĚŽKÁ SLÁVA EGONA HOSTOVSKÉHO. Jako lektoři nám přislíbili účast Miloň Čepelka, Olga
Hostovská a PhDr. Václav Vaněk. Konference musela být zrušena a to z několika důvodů nevyjasněná situace v Památníku KČ či neplánovaná rekonstrukce Měk Dobříš.
Konferenci plánujeme přesunout na srpen 2020.

Třetí vzdělávací akcí byla EXKURZE PO PLZEŇSKÝCH KNIHOVNÁCH, která se uskutečnila 19. září 2019.
Odjezd byl od dobříšské knihovny, cestou jsme nabraly kolegyně z Příbrami, Milína, Jinců a Rožmitálu.
Jako první jsme si prohlédly hlavní budovu Knihovny města Plzně, poté pobočku Bory a zašly si i s
plzeňskou kolegyní na společný pracovní oběd. Po obědě jsme jely do Plasů, kde jsme měly
domluvenou prohlídku kláštera a Hodinové věže. Na závěr jsme navštívily krásnou a inspirativní
knihovnu v Plasích, která získala několik ocenění.
Zúčastnilo se 13 knihovnic, 2 omluveny pro nemoc.

V roce 2020 bychom rádi uskutečnili setkání 23.ledna v Knihovně manželů Tomanových v Rožmitále
pod Třemšínem, kde vyhodnotíme vítěze regionálního kola soutěže Kde končí svět a určíme Rytíře
krásného slova za naše klubko. Pro vítěze místních kol máme naplánován v dubnu výlet do Iqparku
Plzeň. 28.5. se sejdeme v Městské knihovně Sedlčany, kde nám kolega z pražské knihovny Míla Linc
předvede „únikovku“. Pevně doufáme, že konference věnovaná Egonu Hostovskému se uskuteční v
srpnu 2020.

Zapsala: Kateřina Pechová
předsedkyně Příbramského klubka

Klubko Příbramské – zpráva za rok 2021

Příbramské klubko sdružuje 13 knihoven a asi 23 zájemců o setkávání a spolupráci.
I rok 2021 byl ovlivněn koronavirovou pandemií. Z původně plánovaných tří akcí se uskutečnily
pouze dvě, posouvaly se termíny, měnil se program.
Dvoudenní konference Divadlo jako součást propagace knihoven nebyla zrealizována z důvodu
odmítnutí lektorů, kteří využili možnosti hrát a zkoušet divadlo v letních měsících poté, co divadla
byla zavřena po celý pozim , zimu i jaro.
Dubnové setkání jsme posunuli na červen, shodli jsme se na tom se všemi členy Klubka, že se chceme
setkávat naživo a ne online.
1. Setkali jsme se 17. června 2021 v Městské knihovně Březnice. Hlavní náplní bylo školení První
pomoci, následovala prohlídky pro děti knihovny, společný oběd a procházka městem
Březnicí. Navštívili jsme muzeum a Galerii Ludvíka Kuby. Celé setkání završila prohlídka
knihovny pro dospělé čtenáře.
Lektorku na školení První pomoci jsme získali za finanční podpory Středočeské vědecké
knihovny v Kladně.

Druhé setkání v Knihovně Dr. E.Bořického v Milíně jsme měli naplánované na říjen a jako téma
dalšího vzdělávání jsme si vybrali Seberozvoj a sebepoznání jako klíč k pochopené sebe sama.
Bohužel lektorka na poslední chvíli onemocněla a tak jsme 14.října 2021 zvolili náhradní program.
Jako host pozvání přijala Slavomíra Fojtová
Program:
9.00 Zahájení



Výměna informací a zkušeností z doby karantény, po karanténě a plány do budoucna.



Kamarádka knihovna – Klub dětských knihoven SKIP vyhlašuje již 8. ročník soutěže o
nejlepší oddělení pro děti v našich knihovnách. Soutěž běží již 13 let a celkem 9 knihoven se
pyšní titulem, který dětem a celé veřejnosti sděluje, že právě knihovna (pro děti) je opravdu
jejich Kamarádkou.



http://www.kamaradkaknihovna.cz/ - zde najdete všechny podrobné pokyny k účasti v
soutěži.



Přihlášky do soutěže je možné zaslat nejpozději do 31.7.2020.

10.00 ÚNIKOVKA S Mílou Lincem


Kolega z Městské knihovny v Praze Míla Linc nás zasvětil do hry zvané Únikovka a to jak
teoreticky, tak jsme si ji mohli vyzkoušet v praxi.
Odkazy a materiály ke hře:

•

První seminář BOOKSTART – S KNIHOU DO ŽIVOTA se měl uskutečnit 23.února 2019 v Knihovně Jana
Drdy v Příbrami. Lektorka Mgr. Michaela Kvasničková se však těsně před seminářem omluvila a tak se
termín přesunul na 14. listopad 2019. Nová lektorka psycholožka Mgr. Jana Nováková nám podala
ucelenou tříhodinovou přednášku o vývojové psychologii dítěte, doplněnou příklady z praxe. Na závěr
semináře předvedly knihovnice dobříšské knihovny ukázku svého pořadu pro nejmenší čtenáře
KNIHOHMRNĚ.
Zúčastnilo se 19 knihovnic,1 knihovník, 1 dítě a 1 pes.

Dalším plánovaným seminářem měla být dvoudenní konference ve spolupráci s Památníkem Karla
Čapka TĚŽKÁ SLÁVA EGONA HOSTOVSKÉHO. Jako lektoři nám přislíbili účast Miloň Čepelka, Olga
Hostovská a PhDr. Václav Vaněk. Konference musela být zrušena a to z několika důvodů nevyjasněná situace v Památníku KČ či neplánovaná rekonstrukce Měk Dobříš.
Konferenci plánujeme přesunout na srpen 2020.

Třetí vzdělávací akcí byla EXKURZE PO PLZEŇSKÝCH KNIHOVNÁCH, která se uskutečnila 19. září 2019.
Odjezd byl od dobříšské knihovny, cestou jsme nabraly kolegyně z Příbrami, Milína, Jinců a Rožmitálu.
Jako první jsme si prohlédly hlavní budovu Knihovny města Plzně, poté pobočku Bory a zašly si i s
plzeňskou kolegyní na společný pracovní oběd. Po obědě jsme jely do Plasů, kde jsme měly

domluvenou prohlídku kláštera a Hodinové věže. Na závěr jsme navštívily krásnou a inspirativní
knihovnu v Plasích, která získala několik ocenění.
Zúčastnilo se 13 knihovnic, 2 omluveny pro nemoc.

V roce 2020 bychom rádi uskutečnili setkání 23.ledna v Knihovně manželů Tomanových v Rožmitále
pod Třemšínem, kde vyhodnotíme vítěze regionálního kola soutěže Kde končí svět a určíme Rytíře
krásného slova za naše klubko. Pro vítěze místních kol máme naplánován v dubnu výlet do Iqparku
Plzeň. 28.5. se sejdeme v Městské knihovně Sedlčany, kde nám kolega z pražské knihovny Míla Linc
předvede „únikovku“. Pevně doufáme, že konference věnovaná Egonu Hostovskému se uskuteční v
srpnu 2020.

Zapsala: Kateřina Pechová
předsedkyně Příbramského klubka

