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Rok 2016 byl rokem konání valné hromady SKLIP a teda také regionálních valných 
hromad. V našem regionu se uskutečnila 9. března za účasti čestného předsedy a 
tajemníka SKIP ČR  PhDr. Víta Richtera. Ten spolu s předsedkyní regionu Ing. Libuší
Nivnickou předal čestná regionální ocenění Velkomoravský knihovník. Novými 
laureáty se stali: PhDr. Zdeňka Friedlová, Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, 
PhDr. Helena Gajdušková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Jitka Neveselá
,Obecní knihovna Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov, Miroslavě Čápové , Knihovna  
B.B. Buchlovana v Uherském Hradišti, Radmila Kropáčová, Vracov. Účastníci valné 
hromady poděkovali za dlouholeté působení ve výboru SKIP také Mgr. Janě 
Nejezchlebové. V říjnu schválil výbor mimořádně udělení ceny Velkomoravský 
knihovník panu Janu Horákovi ( Boleradice)  u příležitosti jeho osmdesátin za 
celoživotní přínos pro knihovnu v Hustopečích a pro SKIP. 



 



  

Na valné hromadě SKIP v Hradci Králové pak na návrh regionu byla udělena Cena 
českých knihovníků  PaedDr. Vladislavu  Raškovi. 

Ve svém usnesení schválila regionální valná hromada úkoly na další období:

1. Nadále pokračovat v realizace tradičních setkání členů SKIP Velká Morava – tzv.
kolegií, která jsou platformou pro odborné semináře, setkání s osobnostmi, výměnu
zkušeností,  aktuální  informace  a  exkurze  do  knihoven  a  dalších  paměťových
institucí.

2. Nadále podporovat institucionální členy SKIP (do 1 úv.) formou malých projektů  v
grantovém programu SKIP Velká Morava.

3. Vzájemná spolupráce a podpora činnosti dvou klubů dětských knihoven v regionu.

4.  Udělování  ceny  Velkomoravský  knihovník  individuálním  členům  SKIP  Velká
Morava.

5. Zlepšení propagace aktivit (plakáty z ústředí) na základě připomínek členů.

6. Nadále jednat o změně názvu, který neodpovídá současným podmínkám.

Na regionální valné hromadě byl zvolen nový devítičlenný výbor ve složení: Libuše
Nivnická (předsedkyně), Šárka Kašpárková,  Jana Tomancová, Magda Švejcarová, 
Monika Kratochvílová, Jarmila Daňková, Vladislav Raška, Radovan Jančář, Kateřina 
Janošková. 



Na členy VV  SKIP byli nominováni Helena Gajdušková, Jana Sýkorová, Jarmila
Daňková, Vladislava Raška a  Monika Kratochvílová. Jako kandidát na člena dozorčí
komise  VV  SKIP  byla  schválena  Daniela  Divínová.  Všichni  kandidáti,  kromě  J.
Sýkorové,  následně  byli  na  valné  hromadě  SKIP  zvoleni,  což  je  velký  úspěch
regionu. 

Členská základna: 

Region patří k jedněm z největších a  stále se daří získávat nové členy.
Institucionální členové  - 159 (ke konci předchozího roku 150)
Individuální členové      - 140 (ke konci předchozího roku 135)
Celkem                            299

Z aktivit regionu:  

Velká část aktivit regiony se odvíjí v rámci KDK, které v regionu působí dva, dále díky
grantům ( K 21) a také tzv. malým regionálním projektům, které z rozpočtu regionu 
podporují aktivity v malých knihovnách. ( vše viz přílohy).

Tradiční a stále vyhledávanou platformou jsou tzv. kolegia, která mají zpravidla na 
programu informace ze SKIP, odbornou část - např. zkušenosti ze zahraničních 
pobytů, případně exkurze do zajímavých knihoven, vystoupení odborníků. 

• Studijní zájezd 25. května  – exkurze  Univerzitná knižnica Bratislava,  dle
zájmu  dále  Bibiana a prohlídka historického centra města. V Univerzitnej 
knižnici se účastníkům dostalo opravdu vřelého přijetí a velké pozornosti. 
Cestu v autobuse oživil  zábavný znalostní kvíz. 



• Projekty realizované s podporou SKIP  a MK ČR ( program K21)

Náš region patří v tomto směru k nejaktivnějším. Podáno a přijato bylo celkem
5 projektů – Knihovna v médích, Brno- město hudby, Chceme dětem číst, 
Dětské čtenářství a dyslexie, Představujeme současné autory dětských knih. 
Projekty byly podpořeny ze strany RV SKIP celkovou částkou 55 200,- Kč. 
( podrobně  o projektech viz příloha).

• Malé projekty regionu 
Region s úspěchem zvadl podporu malých knihoven s projekty zaměřenými 
na akce v Týdnu knihoven a podporu čtenářství. Počet žadatelů narůstá. 
Celkem bylo podáno 20 projektů, podpořeno bylo 16 projektů celkovou 
částkou 31 tis. Kč. Maximální částka podpory na jeden projekt jsou 4 tis. Kč. 
Vybrané projekty  byly prezentovány samotnými knihovnami na prosincovém 
kolegiu.  ( více informací o projektech v příloze). 

• Kluby dětských knihoven – v regionu působí Regionální klubko Zlínský 
kraj, předsedkyně: Miroslava Čápová, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti a Regionální klubko Jižní Morava 
předsedkyně: Mgr. Helena Hubatková Selucká, Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně. Podrobné informace o činnosti viz přílohy.



• Týden knihoven  - Knihovnický happening 2016  na Vsetíně 30. září patřil 
k vrcholům knihovnického a svazového dění. Vsetínská knihovna uspořádala 
pestrý a přitažlivý program. Právo pořádat happening si vsetínské družstvo 
„vysoutěžilo“ v loňském roce ve Vyškově. Happening pojali jako talentovou 
show aneb „knihovny hledají talent“. Z celkem osmi přihlášených týmů byli 
čtyři z našeho regionu Velká Morava - Mahenovci (Knihovna Jiřího Mahena 
Brno) a jejich exkurze ke kořenům brněnského knihovnictví s Jiřím Mahenem, 
Zlínští dřeváci (Knihovna Františka Bartoše Zlín), kteří názorně předvedli 
pravidla „správného chování“ v knihovně, Charlieho andílci (Knihovna 
Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště) s dramatizací básně 
Charlese Bukowského, Knihomilky (Knihovna Mikulov) se svým vílím tancem, 
Lucie Kuchtičková (univerzitní knihovna FSS MU Brno), která zazpívala píseň 
Kamila Střihavky „Země vzdálená“. V porotě talentové soutěže usedli zkušení 
lidé – Vít Richter, Zlata Houšková a Jiří Čunek. Odpolední část programu 
zakončilo symbolické obtočení knihovny „řetězem přátelství“, na čemž se 
podíleli zástupci vsetínské knihovny, města Vsetín, účastníci happeningu, 
porotci i vsetínská veřejnost.





• časopis IMPULSY s finanční podporou SKIP zdárně pokračovalo vydávání 
elektronického časopisu IMPULSY, který vzniká pod křídly Centra dětského 
čtenářství při KJM – viz http://www.kjm.cz/redakce .

• Valná hromada SKIP KDK a Odborný seminář na téma literatura pro děti
1.listopad – Městská knihovna Hodonín
V první části programu knihovnice projednaly celostátní projekty, 
diskutovaly nad jejich průběhem v roce 2016 a podobou jejich 
realizace v roce následujícím. U projektů, kde zájem o zapojení se do nich
ze strany knihoven klesá, zvažovaly důvody, kvůli nimž se tak děje, a možné
změny do budoucna. V druhé části programu předsedkyně regionálních 
klubek přednesly zprávu o činnosti svých klubek a plánovaných aktivitách 
pro rok 2017.

• Kolegium knihovníků – 2. prosinec Knihovna Jiřího Mahena v Brně. 
Předvánoční setkání knihovníků  tradičně zakončilo rok svazových aktivit. 
Kromě pohodové atmosféry  zde byly prezentovány zajímavé okamžiky a 
zkušenosti z kongresu IFLA ( L.Nivnická) a vybrané realizace projektů 
obecních knihoven, které byly podpořeny ze strany RV SKIP. 



Hospodaření

Hospodaření  umožňuje díky dobrému výběru členských příspěvků  i grantové 
podpře K 21poměrně širokou podporu projektů a aktivit. Účetnictví regionu je vedeno
paní Soňou Křetínskou ( KKD Vyškov), profesionální účetní, která je v pravidelném 
kontaktu s hospodářkou SKIP.  

Přílohy: 

Zprávy KDK

Zpráva projekty

Výroční zpráva Klubu dětských knihoven SKIP ČR – Klubko jižní Morava

V regionu SKIP ČR Velká Morava působí dvě klubka – Zlínské klubko a Klubko jižní
Morava. Každé klubko má za sebou již delší tradici, tudíž fungujeme nezávisle na
sobě.  

V současné době je v Klubku evidováno 29 členek z 24 knihoven regionu, včetně
jedné knihovnice  ze  školní  knihovny.  Ročně přibude cca 5  knihovnic  (rok  2015  i
2016). Oproti roku 2014 je to o 5 knihovnic více. Přidávají se i kolegyně z  malých
obecních knihoven. 



Tradice  členství  v Klubku  je  patrná  také  na  faktu,  že  odcházející  kolegyně  do
důchodu předávají registraci do Klubka svým nastoupivším novým kolegyním, které
se rychle zapojují do vzájemné komunikace. 

Členky  Klubka  mezi  sebou  komunikují  emailem nebo  prostřednictvím odkazu  na
webové  stránky  Klubka  pod  www  stránkami  Knihovny  Jiřího  Mahena  v Brně
http://www.kjm.cz/skipkdk. 

Klubko i v letošním roce, díky podpoře Moravské zemské knihovny v Brně, mohlo pro
své členky uspořádat dva semináře. Oba proběhly v Knihovně Jiřího Mahena v Brně
a témata odpovídala poptávce kolegyň v regionu. První byl jednodenní a proběhl
v červnu  s Mgr.  Klárou  Smolíkovou  „Mediální  výchova,  informační  gramotnost  a
knihovníci“,  druhý dvoudenní  byl  v září  na téma „Vzdělávání knihovníků dětských
oddělení  v regionu“.  První  den  vedla  PhDr.  Vladimíra  Neužilová  a  věnovala  se
strategiím  rozvoje  čtenářských  dovedností,  druhý  den  byla  připravena  panelová
diskuze se zástupci zaštiťující vzdělávací semináře na Moravě. Následovala pracovní
porada Klubka.

Na pracovní poradě jsme se věnovali zhodnocení činnosti Klubka za uplynulý rok,
společným  celostátním  projektům  a  jejich  hodnocení  a  přípravě  vzdělávacích
seminářů  na  rok  2017.  Opět  doufáme  ve  finanční  podporu  Moravské  zemské
knihovny v Brně. 

Vzdělávací  akce  Klubka  doplňují  pestrou  nabídku  vzdělávacích  aktivit  Centra
dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Letos uspořádali kolegové
z Centra tři semináře zaměřené na technologie v knihovnictví a ve vzdělávání, svět
dětí a práci s mládeží.

Z celostátních  aktivit  se  knihovny  zapojují  do  Noci  s Andersenem,  Lovců  perel,
Knížky  pro  prvňáčka,  pasování  prvňáčků  a  projektu  Kde  končí  svět.  Nově  přibyl
jeden projekt na regionální úrovni.

Lovci perel

Do úspěšného projektu se v různých podobách zapojují některé knihovny v regionu:
Městská  knihovna  Veselí  nad  Moravou,  Městská  knihovna  Židlochovice,  Městská
knihovna Hustopeče, Městská knihovna Rájec-Jestřebí propojuje projekt s projektem
Čtení pomáhá.



Foto: Městská knihovna Hustopeče

Knížka pro prvňáčka

Projektu  se  účastní  Městská  knihovna  Veselí   nad  Moravou,  Městská  knihovna
Hodonín,  Městská  knihovna  Židlochovice,  Městská  knihovna  Břeclav-pobočky
Poštorné, Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Pasování prvňáčků na čtenáře



Pasování  prvňáčků  ve  své  knihovně  realizují:  Městská  knihovna  Židlochovice,
Městská  knihovna  Hustopeče  a  Knihovna  Jiřího  Mahena  v Brně.

Foto: Městská knihovna Hustopeče

Foto: Městská knihovna Blansko



Foto: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Noc s Andersenem

Nejoblíbenější  a nejnosnější  celostátní  projekt  KDK, do kterého se zapojují  skoro
všechny  knihovny  v regionu.  V Městské  knihovně  Hodonín  letos  pracovali
s příběhem L. Seifertové O králi Karlovi, v Městské knihovně v Židlochovicích čekala
děti  čarodějná  škola,  v Městské  knihovně  Blansko  pak  svět  Hraničářova  učně.
V Brně zase vysvobozovali ztracenou knihovnici. 

Objevil  se  i  nový  formát  „nocování“,  a  to  Noc  bez  Andersena,  kterou  iniciovala
Městská  knihovna  v Praze,  aby  tuto  výjimečnou  noc  mohli  strávit  i  náctiletí.  Do
projektu se připojila Knihovna Jiřího Mahena v Brně, které se práci s mladými lidmi
intenzivně věnuje. 



Foto: Městská knihovna Blansko

Kde končí svět

O účast v projektu Kde končí svět je bohužel dlouhodobě zájem nižší, tradičně se do
něj  zapojila  Místní  knihovna  Lysice,  Městská  knihovna  Rájec-Jestřebí  a  nově
Městská knihovna v Jihlavě. Letošního rytíře nominovala Místní knihovna Lysice.

Jižní Morava čte

Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně
iniciovala nový projekt na podporu čtenářství, kterým se obrací na děti a mládež v
Jihomoravském kraji  prostřednictvím literární  soutěže  s  tématem Mýty  a  legendy
mého  kraje.  http://jiznimoravacte.cz/  Do  projektu  se  zapojila  většina  knihoven
v regionu.

Kromě celostátních akcí se knihovny věnují i zajímavým projektům na místní úrovni.
Z došlých zpráv z knihoven jsem vybrala ty nejzajímavější. 

Městská knihovna Veselí nad Moravou dlouhodobě realizuje čtenářský kroužek i
prázdninové a celoroční soutěže na výtvarně-literární témata. V týdnu knihoven měla
vernisáž výstav fotografií „Čtenáři“ – soubor 12 velkoformátových portrétů mladých
čtenářů knihovny nafotila studenka 3. ročníku SUPŠ v Uherském Hradišti. 



Kolegyně  z Městské  knihovny  v Hodoníně připravily  celoroční  soutěž  spjatou
s výročím Karla  IV.  Soutěž  měla  literární  a  výtvarnou  část:  literární  nesla  název
„Středověká  listina“  a  výtvarná  „Karlův  výtvarník“.  Soutěž  měla  česko-slovenský
přesah.  K tématu velkého výročí  se věnovala  i  Noc s Andersenem i  další  aktivity
knihovny (autorská čtení, výtvarné dílny či další programy).

V Městské knihovně Blansko se již několik let v březnu konají recitační přehlídky
žáků  blanenských  škol.  Knihovna  se  zapojuje  také  do  Týdne  poezie,  kdy  jsou
čtenářům ve všech odděleních knihovny rozdávány ruličky s básničkami. Knihovnice
se také účastní Dnu pro děti v nemocnici.

V Knihovně Jiřího Mahena v Brně se v rámci letošního výročí spolupráce Brna a
Poznaně konala znalostní  soutěž Poznej Poznaň. Vítěz soutěže se mohl  těšit  na
zájezd do tohoto krásného polského města. Vše odstartoval dobrodružný workshop
k výročí polského spisovatele Sienkiewicze, na kterém byla soutěž spuštěna. 

Městská  knihovna  v Pohořelicích se  umístnila  na  5.místě  v kategorii  do  5000
obyvatel v  soutěži  Městská  knihovna  roku  2016  a  dále  byla  nominovány  mezi  8
knihoven v soutěži Knihovna roku 2016 v kategorii " významný počin... "

Místní  knihovna  Lysice zapojila  do  projektu  Kde  končí  svět  více  než  70  žáků
základní školy E. Beneše Lysice. Žáci byli rozděleni do dvou věkových kategorií 6.-
7.tř a 8.-9. třída. Vítězové jednotlivých oblastí a kategorií jeli za odměnu do Prahy ,
kde byly pasováni na rytíře řádu Krásného slova. Další velkou akcí bylo Putování se
šnekem Krasíkem . Děti se v rámci ní seznámily s knihou autora Slavomíra Szabó –
Dobrodružství šneka Krasíka. Vyráběly šneka z ruliček a ten nyní putuje společně
s regionální výstavou po knihovnách.

Městská knihovna v Židlochovicích uspořádala více než 60 akcí,  kterých se zúčastnilo
1251 dětí. Pokračují  ve výborné spolupráci s místní základní školou, kdy všechny třídy 1.
stupně  navštěvují  knihovnu  4x  ročně,  žáci  2.  stupně  pak  přijdou  1x  ročně,  stejně  jako
studenti  gymnázia.  Připravují  také  besedy  pro  děti  z okolních  obcí  –  letos  přijeli  žáci
z mateřských a základních škol ze Žabčic a Unkovic.



Databanka vzdělávacích programů

Na  začátku  roku  2014  byla  spuštěna  Databanka  vzdělávacích  programů  Klubu
dětských  knihoven  SKIP  ČR,  která  vznikla  na  základě  projektu  podaného  na
Ministerstvo kultury ČR v rámci dotačního programu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání
knihovníků.  Databanku  vytvořilo  a  spravuje  Centrum  dětského  čtenářství  při
Knihovně Jiřího Mahena v Brně. 



Od jejího spuštění už do ní bylo vloženo více než 100 programů a využívá ji 600
knihovníků a  knihovnic.  Každý rok je vybírán nejlépe hodnocený program a jeho
autor  či  autorka  je  v rámci  knihovnické  přehlídky  OKnA oceněn.  Letos  získala
ocenění Jana Kubíková z Městské knihovny v Ostravě za program „Pojďme si hrát
s pejskem a kočičkou“.

Pro rok 2017 plánujeme připravit  jako klubko dvě společné vzdělávací akce,  a to
dvoudenní  seminář  zaměřený  na  téma  mládež  v knihovnách  a  jednodenní,  opět
s Vladimírou Neužilovou na téma čtenářské strategie (navazovat bude na seminář
letošního roku). 

Mgr. Helena Hubatková Selucká

14.12. 2016, aktualizováno 





PROJEKTY SKIP VELKÁ MORAVA

1 Malé regionální projekty SKIP Velká Morava

Již třetím rokem vyhlásil regionální výbor SKIP Velká Morava podporu projektům menších 
profesionálních knihoven, institucionálních členů SKIP Velká Morava, na realizaci 
komunitních aktivit zaměřených na propagaci čtení a čtenářství podporujících konání 
celostátních akcí SKIP, zejména Týden knihoven a Den pro dětskou knihu.

Cílovou skupinou byly malé profesionální a obecní knihovny do 1,0 úvazku.

Podmínkou pro podání žádosti byla také
- evidence knihovny v databázi MK ČR,
- členství v regionální organizaci SKIP Velká Morava.

Maximální výše podpory na jeden projekt byla stanovena ve výši 4 000 Kč. V případě 
překročení této částky hradil rozdíl žadatel.

O dotaci požádalo v roce 2016 již celkem dvacet knihoven (v loňském roce o deset méně), 
z toho čtyři knihovny byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí. 
Celkem byla na tyto projekty vyčleněna částka ve výši 31 000 Kč (v roce 2015 – 16 800,- 
Kč). Z finančních důvodů byly všechny projekty částečně kráceny.

Schválené projekty 2016

Název žadatele Název projektu

Brtnice, kraj Vysočina Setkání s Petrou Braunovou

Březová, Zlínský kraj Beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem

Horní Lideč, Zlínský kraj Malování s ilustrátorem Adolfem Dudkem

Hroznová Lhota, Jihomoravský kraj Beseda s autorkou

Ketkovice, Jihomoravský kraj Do knihovny za kapříkem Metlíkem

Lanžhot, Jihomoravský kraj Léto v knihovně 2016

Lipov, Jihomoravský kraj Cyklus přednášek a čtení

Nivnice, Zlínský kraj Knížky, děti, Vánoce

Nový Hrozenkov, Zlínský kraj Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo

Okříšky, Kraj Vysočina Knihovna jako brána do světa informací

Petrovice, Jihomoravský kraj Seznámení dětí z MŠ s autorkou dětských knih

Šardice, Jihomoravský kraj Historie je detektivka aneb Velikáni za zrcadlem

Velké Karlovice, Zlínský kraj Pojďme spolu do knihovny za knížkami a zábavou

Vlachovice, Zlínský kraj Knihovna Vlachovice – místo k rozšíření obzorů

Vracov, Jihomoravský kraj Den s dětskou knihou

Vrbice, Jihomoravský kraj Aktivní občan, vzdělaný občan

Přínosem projektů bylo zejména:
- navázání, prohloubení spolupráce s mateřskými a základními školami,
- seznámení s regionálními autory,
- prohlubování zájmu o regionální a lokální historii a současnost,
- aktivizace dětí (soutěže, workshopy),



- podpora čtenářství,
- zvýšení zájmu o aktivity knihovny.

Cílem podpory bylo umožnit zejména menším knihovnám realizovat aktivity, které by 
z vlastních prostředků nemohly zajistit. Vyhlášení tzv. malých regionálních projektů na 
propagaci čtení a podporu čtenářství se mezi knihovnami setkalo opět se zvýšeným zájmem. 
Každoročně narůstá počet žadatelů a tím i počet institucionálních členů SKIP Velká Morava. 
Aby bylo možné podpořit všechny oprávněné žádosti, bylo nutné omezit objem přidělených 
finančních prostředků vzhledem k požadovaným částkám. I za těchto omezení se však 
podařilo realizovat většinu akcí beze změn. Realizace projektů i tentokrát potvrdila potenciál 
knihoven probouzet zejména mezi dětmi a mládeží zájem o čtení a čtenářství a přispívat 
k rozvoji lokální kultury, vzdělanosti a vzájemného setkávání.

Jedním z cílů podpory regionálních projektů byla propagace činnosti SKIP a zapojení dalších 
knihoven do celostátních akcí na podporu rozvoje čtenářské a informační gramotnosti.

2 PROJEKTY SKIP – Knihovna 21. stole�

Název projektu Žadatel DOTACE SKIP VM
Knihovna v médiích Městská knihovna Hodonín 13 200
Brno-město hudby KJM 13 000
Chceme dětem číst VIII. KJM 18 000
Dětské čtenářství a dyslexie KKFB Zlín 4 000
Přestavujeme současné 
autory dětských knih

Uh. Hradiště, Kroměříž, 
Vsetín, Zlín 7 000

CELKEM 55 200

Také v roce 2016 bylo podpořeno několik projektů zaměřených na podporu čtení a čtenářství. 
Projekty knihoven podané přes SKIP Velká Morava patří mezi tradiční aktivity, které by i 
větší knihovny bez finanční podpory nemohly samy realizovat. V roce 2016 bylo podpořeno 
celkem 5 projektů v celkové výši 55 200,- Kč. 

Název projektu: Knihovna v médiích
Žadatel: Městská knihovna Hodonín
Seminář byl zaměřený na praktické procvičení dovedností, jak medializovat aktivity 
knihovny, jak psát tiskovou zprávu či kratší reporty z knihoven, jak fotografovat a publikovat 
veřejně výstupy.
Více k projektu:
KUZMOVÁ KŘEPINSKÁ, Bohdana. Knihovník fotografem, knihovník novinářem, 
knihovník PR pracovníkem. Duha [online]. 2016, roč. 30, č. 3 [cit. 2017-01-13]. Dostupný z 
WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/knihovnik-fotografem-knihovnik-novinarem-knihovnik-
pr-pracovnikem>. ISSN 1804-4255.

Název projektu: Brno – město hudby (Současná brněnská hudební scéna)
Žadatel: KJM
Cílem projektu bylo prohloubit a rozšířit vzdělání knihovníků, poukázat na další možnosti 
aktivit knihoven jako komunitních center, poskytnout přehled v hudební problematice, který 
je nutný při akvizici zvukových a notových fondů a dále prohlubovat spolupráci hudebních 
knihoven ČR v návaznosti na živou diskusi o knihovnické problematice (autorský zákon, 



digitalizace dokumentů, katalogizační zpracování, akvizice fondů aj.).

Název projektu: Chceme dětem číst VIII.
Žadatel: KJM
Cílem projektu bylo další vzdělávání pracovníků knihoven, studentů humanitních oborů a 
pedagogů s cílem podpořit práci s dětským čtenářem a literaturou pro děti.

Seminář Chceme dětem číst VII.

Název projektu: Dětské čtenářství a dyslexie
Žadatel: Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Cílem projektu bylo seznámení s metodami a technikami práce s dětmi, které trpí poruchami 
čtení a s projekty na podporu čtenářství. Knihovníci získali nové vědomosti z oblasti práce s 
dětmi se specifickými poruchami.

Název projektu: Představujeme současné autory dětských knih
Žadatel: Knihovna B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti, Knihovna Kroměřížska, 
Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Cílem projektu byla podpora dětského čtenářství a získávání zájmu dětí o čtení i pravidelné 
návštěvy veřejných knihoven. Záměrem bylo představit malým čtenářům v knihovnách 
Zlínského kraje některého ze současných autorů či ilustrátorů a motivovat děti ke čtení, a to 
ve čtyřech knihovnách Zlínského kraje. Autorská čtení a besedy pro dětské čtenáře se konala 
pouze v knihovnách zapojených do projektů Klubu dětských knihoven SKIP ČR a SKIP ČR. 
Výhodou společného projektu bylo využití množstevní slevy a spoluúčast na nákladech. 

                                                                                                             

V Brně dne 19.1. 2017          

S využitím podkladů z regionu zpracovala: Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně 

SKIP Velká Morava


