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     Valné hromady KDK SKIP v Jihlav� se zú�astnilo celkem 64 knihovnic. Hodnotily se zde 
dlouhodobé projekty a projednávalo se jejich pokra�ování v roce 2005. Vzhledem k tomu, že 
se akcí KDK zú�ast�ují i knihovny mimo Klub, které nemají p�ístup do konference Andersen, 
vybíráme aktuální informace d�ležité k organizování akcí v p�íštím roce. 
 
      Webík 
 
      V roce 2004 prob�hl již 3. ro�ník sout�že o nejlepší webové stránky d�tských knihoven 
vytvo�ené d�tmi do 15 let. O akci v našem zpravodaji pravideln� informujeme. Vzhledem k 
organiza�ním problém�m budou v p�íštím období knihovny akci pouze propagovat, ale 
nebudou shromaž�ovat sout�žní práce ani se nebudou podílet na jejich vyhodnocení. 
Zájemci o akci získají aktuální informace na adrese http://www.brezen.cz . 
 
      Anketa o nejhez�í knihu roku - SUK 2004 
 
      Vyhlášení a informace zve�ej�ujeme na zadní stran� obálky tohoto �ísla. Hlasovací lístky 
a podrobn�jší informace si m�žete vyžádat na adrese:  
Národní pedagogická knihovna Komenského - SUK 2004, Mikulandská 5, 116 74 Praha; 
http://www.npkk.cz  
Na tuto adresu je také zapot�ebí do 15.b�ezna poslat vypln�né anketní lístky i odpov�di na 
anketní otázku: Moje nejmilejší pohádka.  
Vyhlášení výsledk� ankety se uskute�ní dne 6. dubna 2005 v Památníku národního 
písemnictví v Praze. Ceny budou p�edávat d�ti z turnovského Granátku a kulturní vystoupení 
p�edvedou d�ti ze Sobotky. B�hem Noci s Andersenem bude op�t vyhlášena anketa SUK 
pro nespavce. 
 
      Noc s Andersenem 
 
      Aktuální informace budou organizátorky H. Haná�ková a M. �ápová op�t zve�ej�ovat na 
webových stránkách uherskohradiš�ské knihovny – http://www.knihovnabbb.cz .  
Zájem o spolupráci má vzhledem k 200. výro�í narození H. Ch. Andersena i dánské 
velvyslanectví.  
Zatím p�edpokládané aktivity:  



- Slavnostní zasazení stromu Pohádkovník Andersen�v (KDK dodá latinský, anglický a 
n�mecký název). B�hem noci by tak mohlo být zasazeno n�kolik set strom� nejen v �eské 
republice (v p�ípad� nep�íznivého po�así lze zasadit do kv�tníku a pozd�ji p�esadit na ur�ené 
místo). O podpo�e této akce je jednáno s nadací Strom života. P�ed sázením stromu je 
vhodné oslovit odbory životního prost�edí na m�stských ú�adech, CHKO apod.  
Vydání památe�ní pohlednice k Noci s Andersenem.  
Knihovny by si podle vzoru nechaly natisknout slepé pohlednice, které by d�ti p�i Noci mohly 
malovat (p�edtišt�ný text by byl v dánštin�, �eštin� a angli�tin�).  
 
      Databanka KDK SKIP 
 
      Databanka besed a aktivit pro d�ti je stále dopl�ovaná a využívaná. V roce 2003 bylo 
odesláno celkem 120 besed. Seznam uložených besed najdete na webu 
http://skip.nkp.cz/odbKDK.htm. Besedy má na svých stránkách vystaveny i knihovna ve 
Ž�áru nad Sázavou – http://www.knihzdar.cz .  
O dalších aktivitách KDK SKIP budeme pr�b�žn� informovat. B�hem roku došlo ke zm�nám 
ve vedení KDK SKIP. Novou p�edsedkyní celostátního KDK se stala Mgr. Eva Sedlá�ková z 
Knihovny Ji�ího Mahena v Brn� a p�edsedkyní regionálního klubka se stala Marta Staníková 
z M�K Dv�r Králové nad Labem – http://www.slavoj.cz ; stanikova@slavoj.cz .  
Regionální klubko má v sou�asné dob� celkem 39 �len� z Královéhradeckého a 
Pardubického kraje. B�hem roku se uskute�nily dv� pracovní sch�zky. Tém�� všechny 
knihovny se pravideln� zapojují do celostátních projekt� – Kde kon�í sv�t, Noc s 
Andersenem (pro velký zájem se nap�. v Hradci Králové a Kohoutov� konalo spaní v 
knihovn� ve dvou etapách), B�ezen m�síc internetu a Týden knihoven. Knihovny v Novém 
Bydžov�, Ji�ín�, Moravské T�ebové, Ho�icích, �erveném Kostelci a dalších místech se 
postupn� p�ipojují k slavnostnímu pasování prv�á�k� na �tená�e. P�i n�kterých knihovnách 
pracují pravideln� �tená�ské kroužky. Tém�� všechny knihovny po�ádají celou �adu literárních 
besed a sout�ží. Pro d�ti se speciálními poruchami u�ení (SPU) po�ádají podle vzoru M�K 
Slavoj ze Dvora Králové nad Labem reedukaci i knihovny v Hradci Králové a Náchod�. 
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