
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 31.3.2006 
Číslo: Ročník 16 (2006), Číslo 1 
Sekce: Z knihovnických organizací 
Název článku: Společné projekty KDK SKIP v našem regionu 
Autor: Marta Staníková 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=649 

Společné projekty KDK SKIP v 
našem regionu           

Marta Staníková           
 

     „Kde končí svět?“ 2005/2007 
Projekt Klubu dětských knihoven „Kde končí svět?“ s podtitulem „Slon a mravenec“ je tentokrát 
dvouletý. K 31. lednu, kdy byla uzávěrka přihlášek, nahlásilo své aktivity do tohoto projektu 23 
východočeských knihoven. 
V každé knihovně proběhne do 16. června místní vyhodnocení a nahlášení výherců všech kategorií 
projektu. Do tohoto data odešlou knihovnice, které vyhlásily soutěž v literární oblasti, maximálně pět 
výherních prací v elektronické podobě na adresu stanikova@slavoj.cz. Tyto práce budou následně 
poslány všem členkám KDK k posouzení. 
Vyhodnocení regionálního kola proběhne na setkání klubka, které je plánováno na srpen 2006 v 
Krajské knihovně v Pardubicích. Zde bude také vybrán rytíř Řádu krásného slova východočeského 
regionu. Pro všechny regionální výherce projektu je připraven celodenní výlet do ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem, který se uskuteční na začátku příštího školního roku, v září 2006. Regionální 
vítěz bude pasován na rytíře Řádu krásného slova v Zrcadlové kapli Klementina v červnu 2007. 
 
      Noc s Andersenem 
V pátek 31. března se sejdou již po šesté děti v knihovnách celé republiky, aby oslavily narození 
dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. (V loňském roce nocovalo v našem regionu přes 300 dětí 
a 80 dospělých.) Všechny „spící“ knihovny obdrží po registraci balíček s tradičními letáčky a 
samolepkami s logem Noci s Andersenem a také pohlednice s ilustrací Lucie Seifertové a verši 
Arnošta Goldflama. Všechny knihovny se mohou zaregistrovat pomocí elektronického formuláře, 
který je na stránkách http://www.knihovnabbb.cz . 
 
      Setkání s loutkou 
Knihovnická dílna, kterou pro knihovnice našeho regionu připravily kolegyně z chrudimské 
knihovny, ředitelka PhDr. Hana Mazurová a „děckařka“ Iveta Novotná. Dílna proběhne ve dnech 21. 
- 22.dubna. Kromě samotné výroby loutek je na programu návštěva Muzea loutkářských kultur v 
Chrudimi, divadelní představení a sobotní návštěva skanzenu Veselý Kopec. 
 
      Loutkářská Chrudim 
Na první prázdninové dny, 1. – 3. července, připravily opět chrudimské knihovnice pro všechny 
milovníky divadla program v rámci 55. ročníku celostátní přehlídky amatérského loutkářství 
Loutkářská Chrudim. Jedná se o pilotní projekt, který bychom velmi rádi realizovali i v příštích 
letech.  
 
      Setkání regionálního KDK SKIP v KK v Pardubicích 
Na tomto setkání proběhne regionální přehlídka prací projektu „Kde končí svět“ (viz bod 1). 
Uskuteční se v úterý 29. srpna od 9.30 hodin. Kromě vyhodnocení projektu bude na programu také 
příprava Knihovnického happeningu, kterým je každoročně zahajován Týden knihoven. Letos 
proběhne v Praze a věřím, že východočeské knihovnice budou opět reprezentovat svůj region 
stejně dokonale a s přehledem jako v předchozích letech v Semilech a v Českém Těšíně. 
 

 

Stránka č. 1 z 2SVK HK - výpis článku "Marta Staníková: Společné projekty KDK SKIP v našem regionu"

30.3.2006http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=649



 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 

Stránka č. 2 z 2SVK HK - výpis článku "Marta Staníková: Společné projekty KDK SKIP v našem regionu"

30.3.2006http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=649


