
kontakty: · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz  

Studijní a v ědecká knihovna 
v Hradci Králové 

Knihovnicko-informa ční zpravodaj U Nás 

· Novinky · O knihovně · Služby čtenářům · On-line služby · Katalogy · Informační zdroje · Akce · Pro knihovny · Ptejte se 
knihovny · Časté dotazy · Průvodce knihovnou a informacemi · Prohledávání stránek · Mapa stránek · English version · Pro 
média · RSS kanály  ·  · 

 

místní nabídka:  
· aktuální číslo 
· archiv od roku 1999 
· stručná historie 
· rejstříky od roku 1991 
· nápady a tipy 
· vyhledávání 

Jak to bylo dál  
 
Autor: Dobroslava Strnková 
Vyšlo 15.12.2009 v čísle Volná p říloha č. 2, v sekci P řílohy  
 
     Funkci předsedkyně východočeského Klubu dětských knihoven jsem 
zastávala od konce roku 2001 do dubna roku 2004. S touto prací mi pomáhala 
moje kolegyně, knihovnice dětského oddělení novobydžovské knihovny Blanka 
Seidlová. V roce 2002 byla vyhlášena soutěž Kde končí svět, jejímž tématem byla 
Moje kniha džunglí. Regionální přehlídka této soutěže se konala 30. května 2002 
a vyhodnocení proběhlo na Pražském hradě 19. června 2002. Čtenář dětského 
oddělení knihovny v Novém Bydžově Martin Šťáva zde pasoval na rytíře Řádu 
krásného slova nejen oceněné děti, ale také knihovnici z Turnova Evu Kordovou, 
spisovatelku Markétu Zinnerovou a herečku Jitku Molavcovou. Knihovna v Novém 
Bydžově se ještě tento rok připojila k těmto dvěma celostátním akcím: "Karlín plný 
andělů", kdy děti vyráběly z různých materiálů andělíčky a výtěžek z jejich prodeje 
byl věnován Karlínskému spektru. Druhá akce se jmenovala "Žlutej slon". 
Tentokrát děti kreslily a vyráběly žluté slony. Finanční prostředky z prodeje byly 
určeny pro krmení slonů v pražské zoologické zahradě. 
 
      V dubnu 2003 se konalo v Sukově knihovně v Praze setkání členek 
východočeského Klubu dětských knihoven. Paní Mgr. Hutařová představila 
přítomným nové dětské knížky. Přišel mezi nás také spisovatel Zbyněk Malinský, 
kterému jsme popřáli k jeho 80. narozeninám. V témže roce byla vyhlášena 
soutěž pro děti a mládež Webík, ve které děti soutěžily v tvorbě webových 
stránek dětských oddělení knihoven. Jako jedna z mnoha knihoven se přihlásila i 
knihovna v Novém Bydžově, která získala díky stránkám Martina Šťávy 1. místo a 
Martin se jako vítěz Webíka zúčastnil konference Juniorinternet v Praze. 1. září 
2003 byl vyhlášen další ročník projektu Kde končí svět, tentokrát s názvem "Kolik 
řečí umíš, tolikrát jsi člověkem". Ve dnech 14. a 15. listopadu 2003 se v Brně 
konala valná hromada Klubu dětských knihoven. 
 
      V březnu 2004 se konal v knihovně v Sedlčanech seminář Klubu dětských 
knihoven zaměřený na dramatickou tvorbu a práci s handicapovanými. 24. a 25. 
března 2004 byla regionální přehlídka Klubu dětských knihoven ve Dvoře Králové 
nad Labem. Děti z Nového Bydžova zde vystoupily s vietnamskou pohádkou O 
Tam a Cam. 
 
      Z každoročních akcí, do kterých se zapojuje velké množství knihoven, bych 
ještě ráda jmenovala Noc s Andersenem a anketu SUK. 
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