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Klub dětských knihoven SKIP Střední Čechy se ani v letošním roce neodchýlil od zavedeného
schématu našeho setkávání během celého roku. Jako optimální se nám jeví, i vzhledem k velké koncentraci
vzdělávacích akcí a odborných seminářů pro knihovníky, dvě setkání ročně. Naší snahou je, aby všechna
setkání inspirovala knihovníky pro další práci s dětskými čtenáři ve svých knihovnách napříč středočeským
krajem. Součástí bývají i odborné semináře či besedy. Pravidelně zařazujeme i velmi oblíbenou vzájemnou
výměnu kontaktů, nápadů a zkušeností z jednotlivých knihoven v našem regionu.
Letošní první setkání proběhlo 22. 5. 2019 v Knihovně Václava Štěcha ve Slaném. Nechybělo milé
přijetí vedoucí knihovny paní Zojou Kučerovou. Naše kolegyně z dětského oddělení, Kateřina Mrvová
Krejčová a Kateřina Nedvědová, byly bohužel v den našeho setkání nemocné, ale patří jim určitě velké
poděkování za skvělou organizaci. V úvodu se ujal našeho přivítání starosta města, Mgr. Martin Hrabánek,
který nás ubezpečil, že knihovnická práce má a bude mít stále smysl. Nastínil možnosti spolupráce města a
knihovny ve Slaném. Měli jsme také příležitost prohlédnout si všechny prostory knihovny sídlící od roku
1960 v bývalé Piaristické koleji na Masarykově náměstí.
Dopoledne byl na programu odborný program, který zahrnoval přednášku RNDr. Blaženy Huškové
na téma: Využití questingu v knihovnách. Dr. Hušková do své přednášky zařadila i praktické ukázky již
hotových questů - načerpali jsme tak mnoho cenných rad a praktických informací. Po obědě
v Hejtmanském dvoře jsme navštívili Infocentrum Pod Velvarskou branou ve Slaném, jehož vedoucí je též
paní Zoja Kučerová. V prostorách infocentra se nachází i Muzeum slánek, které bylo založeno v roce 2011.
Během let se sbírka značně rozrostla a v roce 2018 čítala již více než 2800 exponátů.
Po návratu do knihovny proběhla společná debata o účasti „klubkových“ knihoven na celostátních
knihovnických akcích. Jednalo se o aktivity KDK SKIP, kterých se každý rok účastní knihovny napříč celou
republikou – ať už jde o zapojení jednotlivých středočeských knihoven do takových projektů jako je Noc
s Andersenem, Kamarádka knihovna, Knížka pro prvňáčka či Den pro dětskou knihu, Kde končí svět? nebo
soutěžní přehlídku OKNA.
Diskutovalo se i o zkušenostech a nápadech pro zlepšení práce s malými čtenáři v jednotlivých
knihovnách. Na programu bylo jednání o plánu činnosti Klubka v dalších letech a příprava podzimního
setkání v Knihovně Eduarda Petišky resp. na její pobočce ve Staré Boleslavi.
Podzimní setkání proběhlo 17. 10. 2019 ve Staré Boleslavi. Toto setkání jsme pojali jako burzu
nápadů a inspirací pro práci s dětským čtenářem. Kolegyně se podělily s ostatními o postřehy ze svých
knihovnických a informačních lekcí včetně zkušeností s besedami či interaktivními programy jednotlivých
spisovatelů, ilustrátorů či básníků, kteří zavítali právě do jejich knihovny. Před obědem nás ještě čekala
komentovaná prohlídka staroboleslavské městské brány - jedné z dvou bran opevnění Staré Boleslavi, které
nechal zbudovat římský císař a český král Karel IV. Navštívená archeologická expozice vypráví příběh

středověké Staré Boleslavi, doložený nálezy z vykopávek v roce 1992. Po návratu do knihovny přišla na řadu
příprava jarního setkání v roce 2020, které proběhne v Městské knihovně v Čelákovicích. Místo nebylo
vybráno náhodně. Za prvé, v roce 2019 se stala ředitelkou knihovny naše kolegyně „děckařka“ Naděžda
Picková, které moc blahopřejeme a za druhé v roce 2020 oslaví toto město 100. výročí založení knihovny.
Toto setkání se uskuteční v květnovém termínu a budeme se těšit na komiksovou dílnu Petry Braunové. Ta
mimo jiné vytvořila i komiks o historii Čelákovic.
Předsedkyně KDK SKIP předala ostatním informace, které se týkaly organizace přehlídky OKNA
2020, která se uskuteční v dubnu v Krajské knihovně v Liberci a tématem bude Environmentální výchova –
beseda pro 1. stupeň ZŠ, doprovodný seminář se taktéž bude nést v ekologickém duchu. V roce 2020 nás
také čeká jubilejní 20. ročník Noci s Andersenem, který se uskuteční v pátek 27. března. Zvláštností tohoto
ročníku bude i vyhlášení miliontého „spáče“. Projekt Noc s Andersenem byl také prezentován v srpnu 2019
Lenkou Pruckovou na konferenci IFLA v Aténách. Další celorepublikovou oblíbenou akcí je bienále KDE
KONČÍ SVĚT? Za středočeské klubko přihlásily své výtvarné, literární a dramatické projekty celkem 4
knihovny (VKZ Milovice, Městská knihovna Štětí, Městská knihovna Poděbrady a Městská knihovna
Kladno).
Musím zmínit ještě jednu naši „speciální“ aktivitu. V minulosti se nám velmi osvědčilo pořádání tzv.
„tour“ po knihovnách v působnosti KDK SKIP Střední Čechy. Oslovený autor či interpret navštíví dětská
oddělení středočeských knihoven zapojených do této akce se svým programem. Letos se nám povedlo
uspořádat Tour de Střední Čechy se Zdeňkem Zajíčkem – principálem plzeňských strašidel. Vše proběhlo
v rámci Týdne knihoven od 30. 9. do 4. 10. 2019. Vybrali jsme pořad, Jak vzniká pověst, kterým jsme
navázali na téma letošního Týdne knihoven – lokální historii. Mezi zúčastněné knihovny patří Knihovna
města Mladá Boleslav, Knihovna Karla Viky Sadská, Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav a Městská knihovna Nymburk. Marii Lebduškové z nymburské knihovny, patří náš velký dík za
skvělou logistiku celé akce.
Naše poděkování patří i Krajskému knihovnickému centru Středočeské vědecké knihovny v Kladně,
které v rámci výkonu RF a spolupráce s KDK SKIP 02 financovalo přednášku RNDr. Huškové na našem jarním
setkání. Doufáme, že spolupráce bude nadále pokračovat a spolu s paní Bc. Evou Šenfeldovou se nám
podaří v budoucnosti opět zorganizovat další odborné semináře pro dětské knihovníky a knihovnice ze
středočeského kraje.
A nakonec trochu statistiky. V roce 2019 se pracovních seminářů a klubových setkání KDK SKIP
zúčastnili knihovníci z 12 knihoven ve středočeském regionu, které jsou institucionálními členy SKIP. Na
jarním setkání se sešlo 17 a na podzimním semináři 15 kolegyň.
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Právě se chystám napsat nejkratší výroční zprávu v mém životě. Koronaviru se podařilo zhatit
všechny plány našeho Klubu dětských knihoven pro rok 2020.
Jarní setkání jsme naplánovali v Městské knihovně v Čelákovicích. Výběr místa byl symbolický –
čelákovická knihovna slaví v roce 2020 stoleté výročí svého založení. Na program jsme se moc těšili. Byla
připravena beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou. K tomuto výročí byly realizovány i 2 výstavy: Sto let
Městské knihovny Čelákovice – v Městském muzeu a V hlavní roli knihovna – v MěK Čelákovice.
Po letním rozvolnění jsme se rozhodli setkání v Čelákovicích přesunout na podzimní termín, ale
druhá „koronavirová“ vlna nám zabránila uspořádat toto setkání i v tomto náhradním termínu.
Na závěr alespoň jedna pozitivní informace. Naše řady v listopadu rozšířila kolegyně Barbora
Poláková z Obecní knihovny Velký Osek.
Doufám, že všechny naplánované akce budeme moci realizovat v roce 2021.
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Ačkoliv jsem si myslela, že výroční zpráva z roku 2020 je svými čtyřmi krátkými odstavci nejkratší,
vypadá to, že letošní bude ještě skromnější.
Sté výročí Městské knihovny v Čelákovicích v roce 2020 vystřídalo stejné výročí Knihovny Eduarda
Petišky v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, kde slavili letos. Plány již od jara byly, ale vládní nařízení
opět vše změnila. Program jsme připravovali, ale při zhoršující se situaci se vždy přihlášené kolegyně a
kolegové zase pomalu odhlašovali. Vedení knihoven nechtělo riskovat… Určitě jejich obavy chápu a proto
byl rok 2021 takový jaký byl.
Úspěšným počinem roku 2021 byla on-line konference Čtení je nuda? https://konference-cteni-jenuda.webnode.cz/, kterou pořádala Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s MAS Střední Polabí. Proběhla
29. dubna 2021. Původně byla koncipována jako „kontaktní“ a měla přivítat účastníky v Divadelním sále
místního zámku včetně doprovodného kulturního programu. Nakonec byla přesunuta do virtuálního
prostředí. Konference byla velmi úspěšná a odborný program absolvovalo 52 účastníků napříč odbornou
veřejností - knihovníků a učitelů.
Počátkem října proběhla vernisáž výstavy „100 let veřejné knihovny“ v Brandýse nad Labem pro
odbornou knihovnickou veřejnost, kde jsem předběžně domluvila s Mgr. Hanou Lumpeovou – vedoucí
mělnické knihovny návštěvu členů KDK SKIP 02 – Střední Čechy na jaře roku 2022. Mělnická knihovna je
přestěhována do nových prostor na náměstí.
Doufám, že v roce 2022 se s kolegy z dětských knihoven středočeského kraje opět „naživo“ uvidíme.
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