Zápis z 3. porady profesionálních knihoven v MSK

Datum konání:

5. 12. 2018

Místo konání:

Knihovna města Ostravy, pobočka J. Trnky

Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
1.

Zahájení

V prostorách pobočky Knihovny města Ostravy na ulici J. Trnky proběhla 5. 12. 2018 3. porada
profesionálních knihoven MSK. Před zahájením porady měli hosté možnost prohlédnout si
netradiční prostory knihovny, která vznikla přestavbou výměníku tepla. Účastníky porady přivítala
vedoucí knihovny Mgr. Světlana Honzková.
2.

Vzdělávací a odborné akce

Mgr. Petra Ševčíková prezentovala připravované vzdělávací akce pro knihovníky plánované na rok
2019. Seznam všech akcí najdete v příloze tohoto zápisu.
3.

Bookstart

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. ve své prezentaci shrnul výsledky pilotního projektu Bookstart neboli
S knížkou do života 1, který probíhal v letech 2017/2018. Projekt je zaměřen na „čtenářskou
pregramotnost“ a bude se úspěšně rozvíjet i v příštích letech.
4.

Kluby v Knihovně města Ostravy

Mgr. Jarmila Burešová prezentovala činnost zájmových klubů, které organizuje Knihovna města
Ostravy. Na jednotlivých pobočkách funguje celkem čtrnáct Klubů pro nejmenší děti a jejich
rodiče. Činnost klubů je zaměřena na výchovu dětí ke čtenářství, na podporu rodiny a
vícegenerační spolupráce. Dále knihovna organizuje 4 Kluby pro teenagery2, které se zaměřují

1

https://www.sknizkoudozivota.cz/

2

http://cms.kmo.cz/www/cl-900/564-kluby-pro-teenagery/

na práci s mládeží. A v ústřední knihovně a ve čtrnácti pobočkách vznikly Kluby Generace3,
jejichž programem jsou zejména literární besedy (knižní tipy, různé žánry), místní historie
(komentované prohlídky), výstavy regionálních umělců, vzpomínky, mezigenerační dialog a další
kulturní či vzdělávací akce. Setkávají se zde lidé především ve věku 50 a více let.
Britské centrum v KMO také pravidelně organizuje Čtenářský klub – Reading klub, kde účastníci
diskutují o přečtených knihách v angličtině.
Knihovny a jejich úspěchy v roce 2018

5.

PhDr. Marie Šedá ve své prezentaci shrnula oceněné knihovny a knihovníky za rok 2018
v soutěžích: Biblioweb, Vesnice roku, Medaile Z. V. Tobolky, Knihovna roku, Městská knihovna
roku, K2 a Knihovník MSK.
Poznávací zájezdy do zahraničních knihoven

6.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. nás vzal na fotografickou prohlídku zahraničních knihoven
navštívených v rámci zájezdů pořádaných SKIP. Na rok 2019 připravil SKIP studijní zájezd po
polských knihovnách v termínu 27.5. - 31.5.2019.
Různé

7.


RK Karviná zve na mezinárodní konferenci Profese knihovník, která se v Karviné
uskuteční 20. 6. 2019 tentokrát se konference bude věnovat profesi knihovníka v dětském
oddělení.



MěK Bílovec bude v roce 2019 slavit 100. výročí založení knihovny, celý rok se proto
ponese ve znamení oslav. Knihovna plánuje výstavu o vývoji knihovnictví od roku 1919 do
současnosti, besedy Knihovnické křesílko – setkání s osobnostmi, Živá kronika – vyprávění
pamětníků z Bílovce.



MěK Český Těšín má velmi dobrou spolupráci s Polskem, např. diskusní pořad Bez
stereotypů, Čtenář na jevišti – scénické čtení pro školy a literární kluby.

V Ostravě 10. 12. 2018
Zapsala: Mgr. Radka Krejčí
Odsouhlasila: PhDr. Marie Šedá

Příloha: Plán vzdělávání na rok 2019
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http://cms.kmo.cz/www/cl-900/785-kluby-generace/

