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Iveta Novotná           
 

     Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (KDK SKIP) 
vznikl v roce 1994. KDK SKIP se intenzivně věnuje podpoře rozvoje dětského čtenářství. 
Početná členská základna si vyžádala už v roce 1997 změnu organizační struktury, a 
proto vznikly regionální sekce KDK, tzv. klubka. 
 
      Regionální klubka nekopírují přesně strukturu krajů, ale vycházejí ze zájmu a počtu 
členů KDK v jednotlivých oblastech. Naše východočeské klubko čítá 51 členů z 
královéhradeckého a pardubického regionu a části kraje Vysočina. Patří mezi největší a 
nejaktivnější klubka. Dovolte, abych vám nyní přiblížila naši činnost a akce za 2007. 
 
      V lednu jsme se sešli poprvé a tradičně v Praze v Sukově knihovně společně s paní 
Hutařovou. Ta pro nás připravila nejen setkání se spisovatelkou knížek pro děti Danielou 
Krolupperovou, ale také přehlídku knížek vydaných pro děti v roce 2006. Dále jsme 
navštívili muzeum U Zelené žáby, kde právě probíhala výstava strašidel. Byly zde 
vystaveny vítězné práce, jež vzešly z výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Knihovna 
Václava Čtvrtka v Jičíně. 
 
      Městská knihovna Chrudim zahájila v únoru cyklus seminářů Český rok. Sešli jsme se 
hned v únoru a prvním tématem byly svátky jara - Velikonoce. Lektorka Kamila Skopová 
nás seznámila s historií a významem Velikonoc. Měli jsme možnost poznat lidové zvyky, 
které tento svátek provázejí, a také jsme vyzkoušeli různé techniky zdobení vajíček. Na 
závěr jsme ještě navštívili v chrudimském Kabinetě EX LIBRIS výstavu Ota Pavel: Psát - 
to je moje práce. 
 
      Březen bývá pro každou "děckařku" náročný a plný příprav na pohádkovou noc plnou 
překvapení, na Noc s Andersenem. Odměnou jsou pro nás pak rozzářené oči dětí, smích 
a nakonec i ten úžasný pocit, že jsme to opět zvládli a noc všichni přežili. 
 
      Hned po Noci s Andersenem některé z nás jezdí se svými dětskými čtenáři na 
slavnostní vyhlášení ankety o nejčtenější knihu roku, kterou pořádá Sukova knihovna při 
Národní pedagogické knihovně Komenského v Praze. Slavnostní vyhodnocení se vždy 
koná v rámci Mezinárodního dne dětské knihy v Památníku národního písemnictví v 
Praze. 
 
      V dubnu jsme se ovšem sešli ještě jednou v náchodské knihovně na soutěžní 
přehlídce činnosti v literárně-dramatické oblasti Kde končí svět. Přehlídky se zúčastnily 
knihovny: Náchod, Přelouč, Nový Bydžov, Chrudim a Chlumec nad Cidlinou. Všechna 
představení, která jsme měli možnost shlédnout, byla naprosto úžasná. Obdiv patří nejen 
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dětem, ale především těm, kteří s dětmi představení připravovali. Nejvíce se líbilo a 
nejvíce hlasů od přítomných knihovnic obdrželo představení dětí z Městské knihovny v 
Chlumci nad Cidlinou. Tito mladí herci si "vyhráli" účast na pasování rytířů v Zrcadlové 
kapli v pražském Klementinu. 
 
      V květnu pokračoval v chrudimské knihovně cyklus seminářů Český rok. Tentokrát se 
týkal vazby, aranžmá suchých i živých květin. Názornou ukázku nám předvedly lektorky 
Hanka a Katka z chrudimského květinářství Trio Flowers. Nakonec jsme si všichni za 
pomoci lektorek naaranžovali svoji kytici ze živých květin. 
 
      1. června jsme přijeli do Prahy na vyhlašování výsledků a pasování rytířů v 
Klementinu. Za naše klubko v oblasti literární byly na rytíře Řádu krásného slova 
pasovány tři dívky: Kateřina Hývlová z Přelouče, Adéla Skoupová z Moravské Třebové a 
Hana Plachtová z Náchoda. Tentokrát se náš region může pochlubit také rytířem z řad 
knihovnic, a tím se stala paní Bobina Blažková. V tento den se vyhlašovaly také výsledky 
soutěže Kamarádka knihovna. Mezi nejlepší desítku knihoven, kde pracuje výborně 
dětské oddělení, se také probojovala knihovna v Nové Pace. 
 
      Léto se překulilo a nastal podzim. Máme mezi sebou knihovnu, která se dostala mezi 
deset nejlepších v soutěži Kamarádka knihovna. Kde jinde se sejít, než právě v Nové 
Pace. Novopacká knihovna vloni oslavila 160. výročí a letos se úspěšně umístila v této 
soutěži. A že je to opravdu Kamarádka knihovna, jsme se mohli všichni přesvědčit. 
Tentokrát jsme se sešli ve velikém počtu a do Nové Paky nás přijelo přes třicet. Za 
srdečné přijetí a báječnou atmosféru patří dík všem novopackým knihovnicím a 
knihovníkovi, ale především Stáně Benešové. Po prohlídce knihovny jsme měli ještě 
možnost navštívit Klenotnici drahých kamenů. 
 
      Další naše podzimní setkání směřovalo na Vysočinu do Oldřetic. Na své krásné 
roubené chalupě nás přivítala paní Kamila Skopová. Sešli jsme se na další dílně v cyklu 
Český rok a tentokrát to bylo setkání voňavé. Proč? Celá dílna se věnovala poutím a 
posvícením a na stole kromě kávy a čaje voněly také koláče. Každá z nás přivezla koláč, 
paní Kamila uvařila výborný čaj nebo kávu, pec krásně hřála a my jsme u velikého stolu 
povídaly o starých zvycích a tradicích. S paní Kamilou se sejdeme ještě jednou a Český 
rok ukončíme vánočními svátky.  
 
      Poslední naše letošní setkání bude v náchodské knihovně na semináři Práce s médii. 
Tento seminář povede Radka Páleníková, novinářka a naše dlouhodobá kamarádka a, jak 
sama říká, tak trochu "skoro knihovnice". 
 
      Tento rok jsem převzala předsednictví Klubu dětských knihoven v našem regionu po 
Martě Staníkové. Je to celkem nelehký úkol, protože Marta nasadila laťku hodně 
vysoko.Také si čím dál více vážím přátelství mezi námi. Většinou tato pracovní přátelství 
přerostou i v přátelství osobní. Velice si toho vážím a myslím si, že se nám i o to lépe 
pracuje a že jsme dobrá parta. 
 
      Na závěr bych popřála všem krásné vánoční svátky, pohodu do nového roku, hodně 
zdraví, štěstí a mnoho dalších nápadů a úspěchů při práci s dětskými čtenáři. 
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