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     Klub dětských knihoven (KDK) se stal novou sekcí SKIP v roce 1994, od jeho 
založení tedy uplynulo 15 let. Vznikl "zdola", tedy iniciativou skupiny zhruba 20 
pracovnic oddělení pro děti v knihovnách v čele s Bobinou Blažkovou. Za cíl si dal 
budování databanky nápadů a materiálů pro práci s dětmi, spolupráci knihoven a 
škol, rozšiřování nabídky služeb dětem v knihovnách a jejich inovaci a vzdělávání 
"děckařů". Za 15 let své existence se stal platformou komunikace, výměny a 
přebírání zkušeností, vzdělávání, tvorby společných projektů, navazování 
domácích i mezinárodních kontaktů, prezentace služeb a aktivit knihoven pro děti. 
V současné době má více než 300 členů a každoročně se tento počet zvyšuje. Již 
to svědčí o významu Klubu. 
 
      Nelze rekapitulovat vše, čeho klub dosáhl, jinak než telegraficky. Většinu věcí 
není třeba příliš komentovat: 
 
- Za 15 let bylo zorganizováno nebo iniciováno na 50 celostátních a mnoho 
desítek regionálních vzdělávacích akcí pro "děckaře", které byly zaměřeny na 
dětské čtenářství, informační výchovu, dramatickou výchovu, komunikaci s dětmi 
a mladými lidmi, potlačování negativních společenských jevů u dětí, public 
relations a marketing služeb, literaturu, nové formy práce s dětmi, informační 
technologie, děti z menšin v knihovnách, práci s handicapovanými dětmi, kritické 
čtení a myšlení, výtvarné a volnočasové aktivity ad. 
- Vznikla elektronická konference "Andersen", nejprve jako komunikační kanál pro 
1. společnou Noc s Andersenem; později jako otevřená e-konference pro 
"děckaře" a pravděpodobně nejživější a nejkreativnější česká oborová e-
konference vůbec; mnoho knihoven si bez ní nedovede svou práci s dětským 
čtenářem už vůbec představit. Vznikly webové stránky Klubu, které mají dokonce 
již druhou (novou) podobu. 
- Realizovány byly stovky projektů; na celostátní úrovni se pravidelně konaly: Noc 
s Andersenem  - mediálně nejvýznamnější a nejrozsáhlejší akce nejen KDK, ale 
českých knihoven vůbec, s postupným sázením pohádkovníků a sbíráním peněz 
na charitativní účely, hlasování o nejlepší knihu uplynulého roku v anketě SUK, 
projekt Kde kon čí svět s pasováním rytířů Řádu krásného slova, tvůrčí dílna v 
Jičíně - městu pohádky, jedenáct let probíhal Knihovnický týden v rámci 
Šrámkovy Sobotky , několik let se konala společná akce "Čteme všichni ", 
každoročně se vzrůstající členská základna setkávala na valné hromadě KDK v 
různých knihovnách v republice. V několika knihovnách se realizoval projekt 
literárních cestovních kancelá ří; proběhlo několik ročníků soutěže o nejlepší 
webové stránky vytvořené dětmi "Webík ". 
- Navázána byla spolupráce s českou sekcí IBBY, s Českou společností pro 
podporu čtenářství CzechRa, se spisovateli a nakladatelstvími knih pro děti, se 



- V průběhu let vznikly nové projekty: soutěž o nejlepší knihovnu pro děti 
Kamarádka knihovna, Chrudimská loutká řská dílna, Potulná pohádková 
země, KDK významně vstoupil do aktivity Sekce veřejných knihoven - Den pro 
dětskou knihu  nebo do projektu Knížka pro prv ňáčka Národní pedagogické 
knihovny Komenského v Praze… 
- Vynikající projekty se realizují v regionech. Pro veliký zájem o členství se totiž 
KDK musel hlouběji strukturovat, a tak vznikla regionální klubka, která stále 
přibývají - v současné době je jich 12. Jako skvělé příklady regionálních aktivit, 
které mnohdy přerůstají v celorepublikové, uveďme Pasování prv ňáčků na 
čtenáře (projekt Poprvé do školy - poprvé do knihovny z dílny knihovny Jiřího 
Mahena v Brně, za nějž získala ocenění MK ČR a jenž je dnes pravidelnou 
aktivitou několika set knihoven v republice), ale také třeba Hry bez hranic, My 
všichni jsme Východo češi , Škola naruby, Cesty za knihou, Smějeme se s 
knihovnou, Fantastické dny s fantasy literaturou, Triky s triky, liberecký veletrh 
dětské knihy atd. atd. 
- KDK se významně angažuje ve všech projektech SKIP, jako byla Moje kniha, 
Kniha mého srdce, Velké říjnové společné čtení, Týden knihoven, Týden čtení ad. 
Zapojuje se do velkých projektů a kampaní (Celé Česko čte dětem, Rosteme s 
knihou aj.). 
 
      Tolik opravdu telegrafický a nejstručnější výběr z aktivit KDK. Co má Klub 
před sebou? Jaké budou nové projekty a jak se budou vyvíjet stávající? Bude 
naše činnost barevnější a lepší? Změní se a rozkvete, jako rozkvetlo naše logo? 
Podaří se nám lépe se prezentovat? Získat více dětských čtenářů a návštěvníků? 
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