
Regionální výbor SKIP Velká Morava
region 09
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50
tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.cz

Výroční zpráva 2011
1. Úvod
rok 2011 proběhl v regionu Velká Morava ve znamení četných projektových aktivit a 
účasti na celosvazovém dění. Aktivity typické pro náš region se konaly  v intenzitě 
srovnatelné s předchozími roky. Členové regionu Velká Morava se také účastnily 
knihovnického happeningu v Ostravě a vyhlašování soutěže MARK. Vítězkou ročníku 
2011 se stala členka našeho regionu, pracovnice Knihovny Jiřího Mahena v Brně, 
Bc. Helena Selucká.  V dubnu se také kol. Selucká stala novou předsedkyní Klubu 
dětských knihoven SKIP Velká Morava( zpráva KDK viz přílohy). V našem regionu 
působí  ještě druhý KDK Zlínského kraje ( zpráva o činnosti viz přílohy).  

2. Činnost regionálního výboru
V roce 2011  pracoval RV SKIP v následujícím složení: 

 Libuše Nivnická, předsedkyně
 Jana Nejezchlebová ( garant - aktivity školních  knihoven,
 vzdělávání, zápisy)
 Magda Švejcarová (garant - členská základna, evidence, členské příspěvky)
 Šárka Kašpárková ( garant – aktivity pro členy, web SKIP, elektronická  
 komunikace s členskou základnou)
 Jarmila Daňková ( garant – aktivity pro členy, zápisy, členské příspěvky) 
 Vladislav Raška ( garant – sekce veřejných knihoven, studijní zájezdy)
 Jana Tomancová ( všeobecné, web SKIP) 

Dozorčí komise: Dozorčí komise byla zvolena ve složení  Monika Kratochvílová, 
Dagmar Marušincová a předsedkyně Martina  Machátová.
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Místopředsedkyní SKIP a členkou předsednictva SKIP je Libuše Nivnická. 
Reprezentuje také SKIP ČR v stálé komisi pro veřejné knihovny IFLA. 

Členy výkonného výboru  SKIP  jsou:  
Libuše Nivnická, Vladislav Raška, Helena Gajdušková
 
Regionální výbor se mimo letní období schází zpravidla jednou měsíčně. Časově
naléhavé záležitosti jsou projednávány  elektronicky. Hlavní oblasti, kterými se v 
průběhu
roku výbor zabýval jsou:

 zpracování výroční zprávy a zprávy o hospodaření
 příprava valné hromady regionu
 plán činnosti na rok 2011
 příprava a podání projektů SKIP ( Knihovna 21. století) ve spolupráci

           s pořádajícími knihovnami
  přípravou a realizace aktivit v rámci projektů SKIP – Knihovna 21.st. 
 příprava studijní cesty ve vazbě na happening v Ostravě (  pro malý zájem 

neuskutečněno)
 příprava programu kolegií a jejich realizace (2x)
 činnost KDK, sekce veřejných knihoven, bezbariérová knihovna 
 příprava a účast na  celosvazových aktivitách –happening Ostrava, vyhlášení 

cen Městská knihovna roku a MARK, Kde končí svět,Týden knihoven, Den pro 
dětskou knihu, studijní zájezd do švýcarských knihoven  

 finanční podpora aktivit regionu
 vedení účetní agendy ( na smlouvu vede profesionální účetní)
 vedení agendy členské základny, výběr členských příspěvků, přijímání nových 

členů,
 aktualizace webových stránek regionu publikační činnost ( pro Bulletin SKIP)
  schvalování příspěvků na aktivity pořádané ve spolupráci se SKIP
  účast na předsednictvu a VV SKIP, informace pro výbor a členskou základnu
  spolupráce se sekcemi SKIP a zahraniční komisí
  aktivity v IFLA, - realizace zasedání stálé komise pro veřejné knihovny IFLA 

v Brně ( duben )
 průběžně vyúčtování projektů SKIP
 příprava projektů na rok 2012
 příprava činnosti na rok 2012

3. Členská základna
Proti předchozímu roku opět  nárůstu členské základny a i když byly
zaznamenány některé úbytky členů, celkově jde o narůstající trend. Podobně je tomu 
i u institucionálních členů.
Region 09 měl v roce 2011 následující složení členské základny:
Institucionální: 98 
Individuální : 128
celkem:  226
Členské příspěvky jsou zpravidla vybírány osobně na prvém kolegiu v roce, dále pak 
jsou členové oslovování písemně  Podíl členských příspěvků do celostátního SKIP je 
odváděn v  řádných termínech.



4. Z aktivit regionu

-  únor        -  kolegium SKIP v Knihovně univerzitního kampusu Masarykovy 
                      univerzity,
-  březen    -  aktivity knihoven  v rámci Březen – měsíc čtenářů a Týden čtení
-  duben     -  zasedání stálé komise IFLA pro veřejné knihovny v Brně,    
                   -  aktivity knihoven – Noc s Andersenem 
                   -  Chceme dětem číst ( první část projektu) 
-  květen    -  Hudba zemí bývalého Východního bloku ( projekt SKIP) 
 
- červen    -     
-  srpen    -   Setkání seniorů Vyškov ( projekt SKIP)   
                   
                  - účast a kongresu IFLA – Puerto Rico ( L. Nivnická) 
-  září        -  účast zástupců regionu na Happeningu v Ostravě, vyhlášení ceny 
                     MARK 
-  říjen       -  aktivity knihoven v rámci Týdne knihoven

 -   účast na studijní cestě do švýcarských knihoven pořádané SKIP 
 -   Senioři – dobrovolníci, Vsetín, projekt SKIP

- listopad  -  vznik Sekce služeb osobám se specifickými potřebami ( zpráva viz 
                     přílohy)

-  prosinec  -  kolegium knihovníků – tradiční předvánoční setkání 
    -  závěrečná část semináře  Chceme dětem číst 

Projekty regionu podpořené v rámci projektu SKIP z dotačního programu MK 
ČR Knihovna 21. století: 

 Hudba zemí bývalého Východního bloku ( ve spolupráci s Knihovnou Jiřího 
Mahena v Brně)

 Chceme dětem číst (  ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně)
 Setkání seniorů Vyškov  ve spolupráci s KKD Vyškov)
 Senioři – dobrovolníci ( ve spolupráci s Masarykovvou veřejnou 

knihovnou Vsetín)
 zasedání IFLA v Brně 
 Od scénického čtení ke čtenářství 

      Podrobné zprávy o  projektech viz. přílohy. 

V průběhu roku se uskutečnila dvě kolegia- tradiční platforma regionu pro setkávání 

všech členů. Prvé kolegium 17.2. se konalo na půdě KUK MU. Členové si se zájmem 

prohlédli moderní knihovnu i kampus. Shlédli také prezentaci kol. Hany Šimonové 

z její stáže v rakouských knihovnách. V předvánočním čase 8.12.  se uskutečnilo 

druhé setkání v Knihovně Jiřho Mahena v Brně.  Hostem byl zástupce vydavatelství 

Tympanum  - jednatel p. Černošek , s programem -  „Čtěte ušima“ , ve kterém 



představil svou produkci audioknih. Zajímavým hostem byla režisérka paní 

Kofránková, podílející se na tvorbě těchto audioknih.  Pozornost vzbudila i informace 

kol. Heleny Selucké o KDK, projektu Bezbariérová knihovna a nové sekci SKIP, 

stejně tak jako informace kol. Jany Nejezchlebové o aktivitách sekce školních 

knihoven.  

Klub dětských knihoven – v regionu Velká Morava působí dva spolupracuící KDK 
( samostatně KDK Zlínska ). Podrobně viz přílohy.

V průběhu roku vznikl z iniciativy studentek KISK MU projekt Bezbariérová knihovny, 
který v listopadu vyústil v založení Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – 
prozatimní  předsedkyně Bc. Helena Selucká ( viz přílohy).

 Zaměstnavatelská sekce - účast na jednáních Unie zaměstnavatelských svazů 
  na MK. 

7. Dozorčí komise
se pracuje ve  složení M. Kratochvílová, D. Marušincová a M. Machátová 

8. Zpráva o hospodaření

Hospodaření regionu bylo vyrovnané, disciplina členů při placení členských 
příspěvků přijatelná. Rozpočet umožnil realizaci vyššího počtu projektů i některých 
dalších aktivit ve spolupráci s knihovnami regionu.  Odvody z členských příspěvků 
byly prováděny včas. Účetnictví je vedeno profesionální účetní
na smlouvu, což se odráží v preciznosti a bezchybnosti. Náročnost účetnictví a 
včasné vyúčtování všech nákladů souvisejících s projekty SKIP stoupá zejména při 
realizaci vyššího počtu projektů, jak tomu v roce 2010 bylo v našem regionu . Zpráva 
o hospodaření viz přílohy.
  

Zpracovala: Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně RV SKIP 09
s využitím zpráv členů RV SKIP,

V Brně  dne 10 .1. 2012

Přílohy: 



Vyhodnocení projektu
Seminář pro knihovníky – seniory ČR

SKIP Velká Morava
Ve Vyškově dne 25. května 2011

Seminář pro knihovníky – seniory letos připravila a organizovala regionální pobočka SKIP 
Velká Morava ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově (dále KKD). Setkání 
se  uskutečnilo  ve  dnech  23.  8.  –  26.  8.  2011  ve  Vyškově.  Zúčastnilo  se  jej  z původně 
přihlášených 34 nakonec 29 seniorů z celé České republiky.
Program  zahrnoval  odbornou  část  (přednášky  pracovníků  KKD,  KJM  a  NK  ČR),  tak  i 
kulturní  (návštěva  nejlepší  MLK  regionu,  besedy  s regionálními  spisovateli  a  dalšími 
osobnostmi, návštěva napoleonského bojiště.
Ubytování bylo zajištěno v internátu Střední ekonomické a zdravotní školy ve Vyškově, který 
se nachází v bezprostřední blízkosti KKD.
Program byl realizován bez větších změn dle schváleného projektu:

Úterý 23. 8. 2011
Prezence, přivítání účastníků v hale služeb; průběžně ubytování v nedalekém internátu. 
Následoval přesun všech na radnici, kdy byli slavnostně uvítání starostou měst ing. Jiřím 
Piňosem, a byly jim předány tašky s propagačními tiskovinami včetně obrazové publikace 
Vyškovská zastavení. 

Následovala procházka historickým centrem města s výkladem, ta skončila v Muzeu 
Vyškovska, kde se především soustředila na expozici regionálních osobností (A. Musil) a 
vyškovské keramiky. 
V Zámecké zahradě připravili knihovnici z KKD  malý literární pořad Fontána slov, 
věnovaný stému výročí narození spisovatele Karla Dvořáček.



Pak následovala večeře a po ní společné posezení v knihovně (káva, koláče…), vzájemné 
představení účastníků a doprovodný program Literární Vyškovsko I.

Středa 24. 8. 2011
Následující den byl věnován putování po slavkovské bojišti, kde se v roce 1805 odehrála 
památná bitva Tří císařů. Účastníci si prohlédli zámek ve Slavkově s poutavým výkladem 
průvodkyně. Pak je očekávala knihovnice jedné z nejlepších obecních knihoven Hostěrádky-
Rešov, zevrubně je seznámila se svojí bohatou činností; pří uvítání nechyběl starosta této 
obce.
Jen neradi opouštěli toto příjemné místo, ale čekala je ještě návštěva nedaleké Mohyly míru a 
na kopci Žuráň (odkud Napoleon řídil bitvu), místní ochotník a nadšenec v uniformě 
rakouského husara pan Jan Vlček z Tvarožné, který poutavým výkladem přiblížil tuto 
osudovou bitvu.

Na společný oběd jsme se zastavili cestou zpět v obci Tučapy.
Po návratu do Vyškova následovala prohlídka KKD, její prezentace i seznámení s dílem Karla 
Dvořáčka.
Po večeři program vyvrcholil nejdříve představením básníka a redaktora dr. Ivo Odehnala 
(čerstvým a jediným českým laureátem makedonského Stříbrného žezla) a prof. dr. I. 
Dorovského, DrSc., překladatele této poemy do makedonštiny, účastníkům semináře i 
vyškovské veřejnosti před knihovnou. Potom následoval literární večer s těmito aktéry určený 
již jen pro seniory. Recitaci z díla I. Odehnala zajistili knihovnice, které se podílely i na 
následujícím programu a pohoštění.

Čtvrtek 25. 8. 2011
Posední dopoledne semináře bylo věnováno přednáškám – Novinky v knihovnictví, dr. Vít 
Richter a Mgr. Zlata Houšková (SKIP a NK ČR), Ing. Libuše Nivnická (IFLA). S bohatou 
činností KKD pro seniory seznámil účastníky kol. Zdeňka Adlerová. Poslední bod programu 
byl věnován Literárnímu Vyškovsku II (A. Musil, Obzinova tiskárna aj.)
Následoval ještě společný oběd a pak individuální prohlídka města a odjezd účastníků.



Závěrem můžeme konstatovat, že semenář splnil svůj záměr – knihovnici-senioři se dověděli 
novinky z oboru, jemuž zasvětili celý svůj profesní život, poznali činnost současných 
knihoven, dověděli se i nemálo z dějin regionu Vyškovska, v neposlední řadě je nepochybně 
obohatilo i vzájemné setkání lidí ze stejné profesní skupiny i výměna informací i osobního a 
profesního života. Snad i napomohlo k sociální integraci a k navázání dalších osobních 
kontaktů seniorů.

Ve Vyškově dne 13. září 2011

Dr. Vladislav Raška
raska@kkdvyskov.cz
Knihovna Karla Dvořáčka
682 01 Vyškov, Nádražní 4
Tel./fax 517 324 550; 603 323 862

Ohlednutí za seminářem „Senioři – dobrovolníci, spolupracovníci 
a partneři v knihovnách“ ve vsetínské knihovně
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Do Masarykovy veřejné knihovny Vsetín se ve dnech 12. - 13. října 2011 sjeli zástupci 
knihoven České republiky a Slovenska, aby zde diskutovali a získali nové zkušenosti a 
vědomosti z oblasti práce se seniory.
Odborného semináře, který se především zaměřil na knihovnická témata: služby pro 
seniory, vzdělávání seniorů v knihovnách, senioři jako spolupracovníci a partneři 
knihoven nebo motivace a aktivizace seniorů, se zúčastnilo téměř 40 knihovnic a 
knihovníků. 
Během dvou dnů zazněly zajímavé příspěvky jak z praxe knihoven, tak od odborníků 
z oblasti zdravého stárnutí či vzdělávání dospělých. Přednášky střídaly interaktivní 
workshopy.
Praktické příklady a mnoho zajímavých tipů a inspirací prezentovaly kolegyně 
z knihoven. Jana Šubrová představila projekty knihovny Jiřího Mahena v Brně, jako 
například: „Knihovna jde k vám“, Klubová setkání seniorů, Tak jde čas naším městem 
nebo Exkurze do divadla, Skvosty brněnské architektury a další. Jana Galášová z Městské 
knihovny Český Těšín seznámila přítomné s aktivitami programu AKROPOL pro seniory 
v Českém Těšíně. Pozvání na Čaj o třetí nejen pro seniory přinesla Hana Šimonová 
z Městské knihovny Hodonín. Že si váží „čtenářů seniorů“ v Knihovně Františka Bartoše 
ve Zlíně potvrdila její ředitelka Zdenka Friedlová. Jednou ze zajímavých aktivit zlínské 
knihovny jsou například hudební programy ve spolupráci s domem seniorů. Projekty 
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, mezi kterými můžeme uvést například: Senioři 
komunikují, Aktivizace seniorů ve Vsetíně nebo Virtuální univerzita třetího věku, 
představila Helena Gajdušková. Podmínky pro práci knihoven se seniory na Slovensku 
přiblížila Katarína Vandlíková z Turčianskej knižnice v Martině. Stejně jako v českých 
knihovnách dominuje oblast zpřístupňování informačních technologií, ale také 
spolupráce s univerzitou v Nitře, domovem důchodců nebo zajímavý projekt 
„Vzdělávajme sa spolu“.
Během celého semináře zaznívalo velmi silně téma dobrovolnictví a spolupráce 
s neziskovým sektorem. Do svých příspěvků je zařadila Zuzana Ježková z Národní 
knihovny v Praze a Ivana Tomečková z dobrovolnického centra Adorea. 
Zuzana Ježková seznámila přítomné s výhodami dobrovolníků v knihovnách, s pojmy a s 
legislativou v oblasti dobrovolnictví a úspěšnými příklady knihoven, které pracují 
s dobrovolníky (knihovny v městech Kroměříž, Louny, Hradec Králové, Petrůvky, Vsetín, 
Soběslav a další). Činnost vsetínského dobrovolnického centra ADOREA  přiblížila Ivana 
Tomečková. Představila klady a pravidla dobrovolnictví a možnosti spolupráce 
s knihovnou.
Problematiku seniorů ve společnosti a možnosti jejich vzdělávání a zdravého stárnutí 
vystihli ve svých přednáškách Michal Šerák z Karlovy univerzity v Praze a Hana Janatová 
ze Státního zdravotnického ústavu.
Michal Šerák z Katedry andragogiky a personálního řízení Karlovy univerzity se podělil 
o své zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání se zaměřením na seniory. Obecně shrnul 
statistiky týkající se seniorské populace a její výzvy. Rozebral schopnosti, možnosti a 
vůli lidí učit se i ve vyšším věku. Zamyslel se také nad rolí knihoven, které mohou přispět 
k tomu, aby se senioři mohli, uměli a chtěli vzdělávat.
Hana Janatová, odbornice v oblasti zdravého stárnutí, se ve své prezentaci zaměřila na 
pojmy: stárnutí, duševní zdraví, pohybová aktivita a tipy, jak být zdravý, úspěšný a 
dlouho aktivní.   
Novinky z oblasti trénování paměti přinesla Dana Steinová z České společnosti pro 
trénování paměti a mozkový jogging. Dana Steinová také odprezentovala Experimentální 
univerzitu pro prarodiče a vnuky, která funguje již od roku 2004.



Po  prvním  dnu  přednášek  se  účastníci  mohli  prakticky  zdokonalit  ve  vybraných 
tématech v rámci workshopů:  Aktivizace seniorů a trénování paměti  pod vedením D. 
Steinové,  Sociální  služby a  knihovny  se  Z.  Ježkovou a  Zdravé  stárnutí  v patronaci  H. 
Janatové.
Mottem semináře byla myšlenka Jana Wericha: Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. 
Děkujeme  všem  zúčastněným  a  věříme,  že  dny  strávené  ve  vsetínské  knihovně  na 
semináři pro ně byly správným motivem a podnětem k nové práci.
Akce byla organizována ve spolupráci se SKIP za podpory Ministerstva kultury.
Díky projektu „Rozmanitost nás spojuje“ se semináře mohli účastnit a prezentovat své 
zkušenosti kolegyně z Turčianské knižnice v Martině. Tento projekt je spolufinancován 
Evropskou  unií,  z prostředků  Fondu  mikroprojektů  spravovaného  Regionem  Bílé 
Karpaty.
Prezentace všech přednášejících ze semináře jsou ke stažení na webových stránkách 
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín www.mvk.cz
Kateřina Janošková
14.10.2011



Chceme dětem číst – hodnocení projektu za rok 2011

1.1.2011  vstoupilo  Centrum  dětského  čtenářství  do  třetího  roku  své  činnosti  v rámci 

Knihovny Jiřího Mahena v Brně,  příspěvkové organizace.  I  nadále  je  naší  hlavní  činností 

podpora vztahu dětí k literatuře a dětského čtenářství. CDČ pracuje nejen s dětmi, ale svoji 

činnost zaměřuje i na knihovníky. Pro ně jsme i v letošním roce připravili řadu odborných 

seminářů ve spolupráci se SKIP, region Velká Morava a za podpory Ministerstva kultury ČR 

z dotačního programu Knihovna 21. století. 



První  z těchto  seminářů  pod názvem  Chceme dětem číst  3 byl  dvoudenní.  První  den  se 

věnoval  Polsku,  konkrétně  tedy  knihovně  v polské  Poznani,  dále  pak  současné  polské 

literatuře pro děti  a mládež a také české literatuře v Polsku. Knihovnu nám představil  její 

ředitel  pan  Wojciech  Spaleniak,  aktivity  Bibliotéky  Raczynskich  (knihovna  v Poznani) 

věnované dětem představila  Anna Kozlowska.  O tom,  co  současné  polské děti  rády čtou 

hovořila  Bc.  M.  Janas.  První  den  semináře  se  ovšem  nevěnoval  jenom  Polsku.  Další 

z přednášejících byla Ing. Libuše Nivnická, která nám představila zkušenosti a zajímavosti ze 

světových  knihoven.  Na  ni  pak  navázala  Bc.  Helena  Selucká,  která  prezentovala  své 

zkušenosti ze služební cesty do knihovny ve Štrasburku.

Jedním z lektorů druhého dne semináře byl Mgr. Radek Malý, český básník, autor knížek pro 

děti  a překladatel,  který představil  současnou produkci knih pro děti  a mládež vydávanou 

českými nakladateli.  Další  příspěvky prezentovali  studenti  Kabinetu  informačních  studií  a 

knihovnictví,  Filozofické  fakulty  Masarykovy  univerzity.  Jednalo  se  ukázky  studentských 

projektů na podporu čtenářů, které tvořili v rámci předmětu Podpora čtenářství.

Semináře se účastnilo 33 účasníků.

Druhý ze čtveřice seminářů Handicapy v literatuře byl tentokrát jednodenní a jak už název 

napovídá,  byl  zaměřen na problematiku handicapů a to zejména v souvislosti  s literaturou. 

V dopolední  části  vystoupila  PhDr.  Milena  Šubrtová,  Ph.D.  s příspěvkem  věnovaným 

literatuře pro děti a mládež s tématikou handicapu. Její příspěvky jsou na všech seminářích 

vždy velice kladně hodnoceny. Lektorky odpolední části představily různé projekty, které se 

zabývají  prací  s handicapovanými.  Jedním z těchto  projektů  je  např.  projekt  Ruku v ruce, 

který je spojen s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a který se zaměřuje na handicapované děti. 

Tento  projekt  představily  kolegyně  Mgr.  Martina  Slepičková  a  Bc.  Helena  Selucká. 

Zajímavým  projektem  je  i  Bezbariérová  knihovna.cz,  která  vytváří  standard  Handicap 



friendly a orientuje se na všechny druhy handicapů. S tímto projektem nás také seznámila 

jedna z jeho tvůrkyň Bc. Helena Selucká. Závěr semináře patřil  jiné formě handicapů a to 

handicapům, které nás mohou omezovat  při  naší práci,  jako je třeba neznalost autorského 

zákona.

Semináře se účastnilo 26 účastníků.

Třetí v řadě seminářů Byl pozdní večer... se věnoval poezii. O tento seminář byl velký zájem 

hlavně z důvodu náročnosti,  kterou většina lidí  poezii  připisuje. Seminář se snažil  uchopil 

pohled na zpracování poezie z více stran. První příspěvek se zabýval poezií v rozhlase. Tuto 

formu  zpracování  poezie  představila  doc.  PhDr.  Alena  Blažejovská,  která  je  redaktorka 

Literárně-dramatické  redakce  Českého  rozhlasu  Brno  a  vyučující  v ateliéru  Rozhlasové  a 

televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU.

Následoval příspěvek Mgr. Jitky Málkové, vedoucí hudební knihovny KJM, který představil 

Jana Skácela, básníka ticha, jež inspiroval mnohé hudebníky. Veronika Vardasová z Městské 

knihovny v Třinci představila Karla Hynka (ne)známého. Jana Dvořáková z Arcibiskupského 

gymnázia  v Kroměříži  nás  seznámila  s tím,  jak  studenti  Kroměřížského  gymnázia  četli, 

zpívali a hráli Máchu a Erbena. I tři další příspěvky se věnovaly Karlu Hynku Máchovi a 

představily  je  knihovnice  Stanislava  Kavanová  z Městské  knihovny  v Jevíčku,  a  Eva 

Žaludová z KJM.

Semináře se účastnilo 21 účastníků.



Posledním seminářem letošního roku, ale určitě neméně zajímavým byl Literatura pro děti a 

mládež ve filmu. Seminář byl opět dvoudenní. Tématem prvního dne semináře byly moderní 

filmové pohádky a literární předlohy na filmovém plátně, které představil Mgr. Ing. Radomil 

Novák,  Ph.D..  Příspěvek věnovaný romantismu a upírům na filmovém plátně  prezentoval 

Mgr.  Martin  Jiroušek.  Ve  svém příspěvku  se  pak  hlavně  hodně  věnoval  obecně  filmu  a 

filmové teorii. Literární předlohy filmů představily i Mgr. Kamila Přikrylová a Bc. Zdeňka 

Nováková z nakladatelství Jota. Obsah druhého dne pak tvořily převážně ukázky zajímavých 

besed s využitím filmové tématiky. Marcela Hrabalová z Hudební knihovny KJM představila 

besedu Muzikálová a filmová hudba. Tato beseda měla u všech účastníků velmi pozitivní 

ohlas.  Další  velmi zajímavou ukázkou byla  beseda o Anne Frankové, kterou prezentovala 

Jarmila Létalová z Městské knihovny v Břeclavi. Další lektorkou semináře byla Bc. Helena 

Selucká z KJM, která představila zajímavé zfilmované knihy a pak také svoji besedu o Julesu 

Vernovi. Soutěžní besedu Videostop prezentovala Bc. Ludmila Mičínová z KJM.

Semináře se účastnilo 20 účastníků.

  
Troufám si říct, že nemluvím jen sama za sebe, když řeknu, že všechny semináře byly velmi 

zajímavé a inspirující. Při přípravě seminářů jsme se snažili, aby jednotlivé příspěvky byly 

pro všechny účastníky přínosné. A pro všechny, hlavně „děckaře“ užitečné i pro jejich práci. 

Já sama jsem načerpala řadu zajímavých informací a zkušeností od ostatních, které bych ráda 

dál využila při své práci.

12. 12. 2011 

Bc. Ludmila Mičínová



Hodnocení hudebního semináře
Hudba zemí bývalého Východního bloku,

který se uskutečnil v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 17. – 18. května 2011 za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století, SKIP – 

Region Velká Morava a ČNS IAML.

Ve dnech 17. – 18. května 2011 se v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století, SKIP 
–  Region  Velká  Morava  a  ČNS  IAML  uskutečnil  vzdělávací  seminář  pro  knihovníky. 
Hudební  semináře  jsou   v Knihovně  Jiřího  Mahena  realizovány  již  od  roku  2002  a  do 
programu jsou zařazována témata  z hudební historie  i  současnosti.  V roce 2011, na jehož 
konci uplyne již dvacet let od rozpadu Sovětského svazu, státního útvaru rozkládajícího se na 
ploše  dvou  světadílů,  jsme  v pořadí  již  třináctý  hudební  seminář  věnovali  Hudbě  zemí 
bývalého Východního bloku, která tvoří důležitou součást hudební kultury 20. století. 

            

Seminář  zahájila  svou  přednáškou  Kultura  v nesvobodě rusistka  a  překladatelka 
PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D., jež připomněla důležité mezníky ve vývoji Sovětského svazu a 
upozornila na postavení některých kulturních osobností v nesvobodě. Kritickým pohledem na 



jejich  osudy  a  dílo  poukázala  na  společenské  zlo,  které  kladlo  překážky  volné  tvorbě  a 
vytvářelo  zkreslený  pohled  na  tvůrčí  osobnosti  v područí  režimu.  Zevrubněji  jsme  se  tak 
zabývali  Maximem  Gorkým,  Michailem  Bulgakovem  či  vězněnou  básnířkou  Irinou 
Ratušinskou.

   

Odpolední program semináře patřil Skladatelům v zajetí režimu, dvoudílné přednášce 
prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc., v níž se věnoval totalitním režimům a jejich přístupům 
k umění, což v sovětském prostředí ilustroval na příkladech velikánů ruské hudby, jakými byli 
např. Sergej Prokofjev či Igor Stravinskij. 

   



Stručný prolog prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc. uvedl hudební vystoupení Miloše 
Bařinky (viola)  a MgA. Jarmily Šrankové (klavír), kteří přednesli poslední dílo Dmitrije 
Šostakoviče Sonátu  pro  violu  a  klavír,  op.  147,  a  vytvořili  tak  příjemnou  uměleckou 
přestávku mezi navazujícími částmi. 

                      

Příspěvek muzikologa  Mgr. Jana Špačka se podrobněji  zabýval  životem, dílem a 
významem  Dmitrije  Šostakoviče.  Otevíral  druhý  den  semináře  a  podobně  jako  ostatní 
vystoupení vzbudil zájem účastníků a vyvolal diskusi. 

         



Závěr patřil  prof. PhDr. Miloši Štědroňovi, CSc., jenž seminář uzavřel příspěvkem 
Filmová hudba zemí  bývalého Východního  bloku.  Na ilustračních  příkladech  seznámil  s 
filmy, které dnes již tvoří klasický fond světové kinematografie.

     V rámci hudebně vzdělávacího semináře byl vyhrazen prostor také pro zasedání 
výboru ČNS IAML (Mezinárodní sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních 
středisek) pod vedením jeho předsedkyně  Mgr. Jany Navrátilové. Námětem diskuze byly 
především  chystané  změny  v  autorském  zákoně  a  stav  dalšího  směřování  hudebních 
knihoven.

Hudební  seminář  Hudba  zemí  bývalého  Východního  bloku přispěl  k dalšímu 
vzdělávání knihovníků a vědeckých pracovníků v oblasti hudby a kultury, přinesl jim nové 
poznatky nebo již získané vědomosti utužil či oprášil. Zájem vzbudil také u studentů Ústavu 
hudební vědy a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity,  z nichž se ho několik také zúčastnilo.  Ve volných chvílích  či  při  neformálním 
večerním posezení pak docházelo mezi zúčastněnými k navazování a utužování profesních a 
osobních  vztahů,  což je  v dnešní  době určité  stagnace  hudebních  knihoven,  kdy společně 
hledáme možná východiska, velmi důležité. Společná hudební setkávání, mezi které patří i to 
brněnské,  tvoří  nedílnou  součást  vzájemného  dialogu  mezi  jednotlivými  hudebními 
odděleními  a  přinášejí  mnoho  poznatků  nejen  teoretických,  ale  i  z praxe  jednotlivých 
knihoven. 

V Brně 24. 5. 2011                              Jitka Málková

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Klub dětských knihoven SKIP Jižní Morava



Hodnocení činnosti za rok 2011

Od 4. dubna 2011 má Klub dětských knihoven SKIP Jižní Morava novou předsedkyni. Na 
začátku roku 2011 ukončila své předsednictví Mgr. Jana Nejezchlebová a na její místo byla 
zvolena Bc. Helena Selucká. 
Den volby byl také prvním pracovním setkáním Klubka pod novou předsedkyní. V rámci 
porady se řešilo další směřování aktivit Klubka a úkoly, které stanovil březnový mozkový 
trust v Praze. 
Prvním úkolem nové předsedkyně bylo provést revizi členské základny, převzít dokumenty 
Klubka Jižní Moravy a seznámit se fungováním Klubu dětských knihoven jako celku i jeho 
částí. V současné době má Klubko Jižní Moravy 45 členek, které jsou buď individuální nebo 
institucionální členky SKIPu, informace z Klubka jsou však zasílány na více než 2x více 
adres, tedy i do malých knihoven v regionu, které chtějí být o dění v této oblasti informovány. 
Informace z Klubka jsou zveřejňovány na stránkách Klub dětských knihoven, stránkách 
regionálního SKIPu Velká Morava – stránky Knihovny Kroměřížska 
(http://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/klubka-kluby-detskych-ctenaru.html) a stránkách 
Centra dětského čtenářství v KJM – http://www.kjm.cz/centrum-detskeho-ctenarstvi.
Před prázdninami proběhlo neformální setkání členek Klubka s názvem „Proti letní únavě“, 
které navazovalo na tradici Noci s Andersenem. Setkání proběhlo z pátku na sobotu – 24. -25. 
června v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Vstupenkou na setkání byla ukázka 
zajímavé besedy, kterou v knihovně realizujeme. Sešlo se celkem 6 členek, které strávily 
zajímavou noc se zajímavými besedami v knihovně. Povídalo se také o tom, co nás 
v knihovnách trápí a co těší. Členky Klubka navrhly, že by měly zájem udělat z tohoto 
setkávání tradici, prostory pro další ročník této akce jsou již nyní přislíbeny. V sobotu 
program pokračoval exkurzí do brněnského podzemí pod Zelným trhem. 
Za podpory Moravské zemské knihovny v Brně a Centra dětského čtenářství při Knihovně 
Jiřího Mahena v Brně za sebou máme dvoudenní seminář 7. – 8. září s názvem „Knihovny a 
mediální svět“, který probíhal v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. V plánu je ještě 
druhý seminář v termínu 22. – 23. listopadu s názvem „Od prvního čtení k fantasy světům“. 
V současné době zůstává na semináři posledních pár volných míst.
Oba semináře vycházejí ze zájmů členek Klubka. První seminář byl věnován práci s médii při 
besedách v knihovnách a o aspektech, které tato práce přináší, např. otázky výkladu 
autorského zákona a pravidlech tvorby ppt prezentací. Seminář byl kombinací teoretických a 
praktických příspěvků na dané téma. Velmi zaujaly příspěvky o výkladu autorského zákona 
pro pracovníky dětských knihoven a praktické ukázky besed za využití ppt prezentací. 
Prezentace ze semináře, jejichž autorky daly souhlas se zveřejněním, najdete na stránkách 
Centra dětského čtenářství při KJM.
Druhý seminář je teprve před námi. Jak už jeho název říká, bude první den věnován apektům 
výuky čtení v prvních třídách a roli knihoven v tomto procesu, doplněn bude o ukázku 
zajímavých besed pro žáky prvních tříd a diskuzí o tematických kufřících v knihovnách a 
ohlasech na tuto novou službu, kterou knihovny nabízejí. Druhý den semináře bude věnován 
sci-fi a fantasy literatuře pro děti a mládež, jejímu vzniku, vývoji a budoucnosti. Lektory 
budou samotní tvůrci a přímí účastníci fantasy her a světů.
V prosinci proběhlo ještě pracovní setkání členek Klubka v Městské knihovny ve Velkém 
Meziříčí. Hlavní náplní setkání byla rekapitulace akcí roku 2011 a příprava harmonogramu 
aktivit pro rok 2012.
Do projektu Kde končí svět se přihlásilo 6 knihoven: Vyškov, Lysice, Rájec-Jestřebí, Znojmo, 
Žďár, Brno, některé aktivity již proběhly, jiné teprve budou probíhat. Po ukončení všech 
místních kol plánujeme společné vyhlášení regionálních výsledků spojené se zajímavým 
programem, jeho obsah bude jedním z bodu prosincové pracovní porady.

http://www.kjm.cz/centrum-detskeho-ctenarstvi
http://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/klubka-kluby-detskych-ctenaru.html


V roce 2012 plánujeme nadále udržet tradici vzdělávacích seminářů, předprázdninového 
setkání „Proti letní únavě“ a systematické spolupráce v Klubku Jižní Morava.

Bc. Helena Selucká
Předsedkyně Klubka Jižní Morava
Brno, 30. 10. 2011

Hodnocení činnosti Klubu dětských knihoven SKIP Zlínského kraje

Klubko oficiálně vzniklo v roce 2007, čítá 38 evidovaných členek, má své logo i stránku na 
webu Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně http://www.kfbz.cz/kdk.htm

Už pojedenácté  se knihovny  Zlínského  kraje  spojily  a  i  v roce 2011  připravily  pomyslné 
literární klání pro děti do patnácti let  v rámci projektu  Kde končí svět.  Každá z knihoven 
vyhlásila a vyhodnotila své regionální kolo, nejlepší práce postoupily do kola krajského. To 
letos  uspořádala  uherskohradišťská  knihovna,  která  řídila  práci  krajské  poroty,  připravila 
vyhlášení  výsledků  krajské  soutěže  i  vytištění  sborníčku.  Ačkoli  každá  z knihoven  letos 
zvolila jiný námět pro tvorbu dětí, i tentokrát se ukázalo, že všechny spojuje radost z psaní. 
Téma i název přizpůsobují místním podmínkám, např. děti ze Zlína psaly na téma počítače 
a internet,  ve  Vsetíně  děti  tradičně  soutěží  O  poklad  strýca  Juráša.  Název  krajského 
sborníčku  přitom  vychází  z dlouhodobého  projektu  Klubu  dětských  knihoven  SKIP  ČR 
zastřešujícího aktivity knihoven pod názvem Kde končí svět. Soutěže se celkem zúčastnilo 
730 dětí,  z toho 480 dívek a 250 chlapců.  Informaci  o vyhlášené soutěži  objevilo  mnoho 
mladých začínajících  autorů  nejenom z našeho  kraje,  napočítali  jsme příspěvky  žáků  ze 
stovky škol celé vlasti. V porotě soutěže hodnotili příspěvky profesoři i učitelé základních i 
středních  škol,  redaktoři  místních  novin,  knihovníci  i  regionální  spisovatelé,  muzejníci  či 
archiváři. Vydání sborníčku finančně podpořila v projektu Nadace Děti-kultura-sport.

Tradičně se schází členky KDK na seminářích, osvědčilo  se nám pořádat je 2x do roka. 
Odborný seminář zaměřený na práci s dětmi předškolního věku se uskutečnil v prvním 
čtvrtletí  roku  v  Krajské  knihovně  Františka  Bartoše  ve  Zlíně,  kdy  Mgr.  Eliška  Zajitzová 
z Fakulty humanitárních studií  Univerzity Tomáše Bati  představila  dítě předškolního věku 
z pohledu  vývojové  psychologie  i  výsledky  čtenářské gramotnosti  v kontextu  Rámcového 
vzdělávacího  programu  pro  předškolní  vzdělávání.  Iveta  Štanclová  seznámila  přítomné 
s činností odborné sekce Informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách.

Seminář  s výměnou  zkušeností  proběhl  v Masarykově  veřejné  knihovně  ve  Vsetíně 
24. listopadu 2011 s účastí slovenských knihovnic. Opět se podařilo navázat nové kontakty, 
předat si zkušenosti a inspirovat se pro další práci s dětmi.

Mnohé knihovny Zlínského kraje se zapojují do všech národně vyhlašovaných aktivit, např. 
Kamarádka knihovna, v mnoha knihovnách proběhl v sobotu 26. 11. 2011  Den pro dětskou 
knihu, některé z knihoven využily jiného termínu pod stejným názvem.  V projektu Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka se letos zapojila řada knihoven:  Babice, Hutisko-Solanec, 
Rožnov  pod Radhoštěm,  Slavičín,  Slavkov,  Štítná  nad Vláří,  Uherské  Hradiště,  Uherský 
Brod, Valašská Bystřice, Valašské Klobouky, Vidče, Vsetín, (ze škol je to Bánov, Boršice, 
Halenkovice,  Horní  Lideč,  Hradčovice,  Choryně,  Jalubí,  Lukov,  Osvětimany,  Pohořelice, 
Roštín, Slopné, Tečovice, Trnava, Valašské Meziříčí, Všemina, Zborovice). 

V podzimním čase ve čtyřech městech Zlínského kraje se uskutečnil společný projekt KDK 
ZK Od scénického čtení ke čtenářství s herci Slováckého divadla. Záměrem bylo formou 
scénického  čtení  malým  čtenářům  představit  dramatizaci  textu  dětské  knihy. 

http://www.kfbz.cz/kdk.htm


V předcházejících  letech  jsme  zvali  herce  z Listování,  a  vždy  se  nám pomocí  společné 
objednávky podařilo  získat  množstevní  slevu.  Ale vysoké ceny Listování  nás už předloni 
donutily  reagovat  pružně  a  oslovit  herce  našeho  kraje.  David  Vacke  a  Jiři  Hejcman  ze 
Slováckého  divadla  v Uherském Hradišti  v roce 2011  zvolili  Macourkovy  pohádky.  Podle 
ohlasů  z knihoven  se  ukazuje,  že  to  byla  šťastná  volba.  Pořady  shlédlo  asi  500  dětí 
a v knihovnách Zlínského kraje tak mohli malí čtenáři prožít dobrodružství s pěknou knížkou. 
Tato scénická čtení  byla financována z programu Knihovna 21.  století  a z rozpočtu SKIP 
Velká Morava.

Zpráva zaznamenává jen společné aktivity KDK ZK, celkové množství nápadů, jednotlivých 
akcí a projektů nelze vyjmenovat a ani to není smyslem této zprávy.

Miroslava Čápová a Hana Hanáčková
Uherské Hradiště 10. 01. 2012

SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami byla ustanovena na zasedání SKIPu 
25. 11.  2011. Její  prozatimní předsedkyní  se stala  Bc.  Helena Selucká z Knihovny Jiřího 
Mahena v Brně,  která  sekci povede až do řádné volby předsedy skce,  která proběhne 18. 
ledna.

V  rámci  práce  Sekce  se  Bc.  Helena  Selucká  účastnila  připomínkování  nově 
vznikajícího metodického pokynu pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven. 

Za  sekci  podala  Bc.  Selucká  projekt  na  SKIP  "Bezbariérové  knihovny".  Cílem 
projektu je uspořádat tři vzdělávací semináře, jejichž obsahem bude přiblížení potřeb osob se 
specifickými potřebami. 

Dva  semináře  se  budou  věnovat  samotným  handicapům,  třetí  bude  zaměřený  na 
specifika  komunikace  s klienty  se  specifickými  potřebami.  V rámci  aktivit  chceme  také 
nabídnout členům sekce možnost dále se vzdělávat v této problematice účastí na odborných 
konferencích a seminářích.

Bc. Helena Selucká

9. 1. 2012

Masarykova veřejná knihovna Vsetín na knihovnickém happeningu v Ostravě

V pátek 30. 9. 2011 se na Masarykově náměstí v Ostravě uskutečnilo celostátní setkání knihovníků a knihovnic, 
jehož hostitelkou se poprvé stala Knihovna města Ostravy. Ta do Ostravy pozvala na dvěstě knihovníků z celé 
republiky, aby společně přispěli k propagaci čtení a ukázali, že knihovny v dnešní době neplní jen svou tradiční 
roli, ale také roli komunitní, vzdělávací a pořádáním mnoha výstav, besed nebo akcí pro děti rozšiřují nabídku 
využití volného času.
Tohoto  happeningu se zúčastnila  i  skupina  pracovnic  a  pracovníků  Masarykovy  veřejné  knihovny Vsetín  ve 
složení: Veronika Pavla Baďurová, Ivana Hlaváčová, Hana Malá, Radka Turpišová, Helena Gajdušková, Marie 
Pokorná, Martin Kubík. Jejich družstvo neslo název Vavsemálové (Valašsko Vsetín Masarykova love). 
Vavsemálové  se  po  příjezdu  do  Ostravy  zúčastnili  zajímavé  prohlídky  Knihovny  města  Ostravy,  která  byla 
zakončena společným setkáním zúčastněných.



Před  samotným  začátkem  knihovnického  happeningu  prošel mírně  recesistický průvod  od  ústřední  knihovny 
KMO, ve kterém byli  vsetínští  knihovníci  dobře vidět.  Ve 14.00 moderátor Aleš Juchelka zahájil  program, ve 
kterém se soutěžní družstva představila v méně tradiční podobě. Výhodou soutěžících byla znalost ostravského 
dialektu a zvyklostí. 
Happening byl zakončen společenským večerem s divadelním představením a hudbou, při kterém vzniklo mnoho 
neformálních vazeb a nových přátelství.
Záštitu happeningu udělila Simona Piperková, náměstkyně primátora statutárního města Ostravy. Pozvání přijali 
také zastupitelé města a čestní hosté, mezi něž patří i Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. Pod hlavičkou této organizace se happening koná každoročně v různých městech naší republiky. 
V rámci happeningu byl odstartován 15. Ročník Týdne knihoven.






