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Valná hromada KDK SKIP a seminář v Pelhřimově

Eva Komínová

Valná hromada KDK SKIP se konala 2. listopadu 2010 v Městské knihovně v Pelhřimově. Pro zájemce jsou podrobné 

informace z jednání zveřejněny v zápisu na stránkách Klubu dětských knihoven na adrese : http://www.futuranp.eu/kdk/.

            Na valnou hromadu navazoval dvoudenní seminář Multimediální knihovna. V první části vystoupila se svým 

příspěvkem – diplomovou prací Multimediální knihovna pro děti a mládež - studentka opavské univerzity Lucie Koníčková. Na 

několika příkladech ze zahraničních knihoven, které však sama osobně nenavštívila a informace evidentně získala „z druhé 

ruky“, se pokusila o osvětlení tohoto pojmu. Její prezentaci by se tak dalo vytknout několik věcí. Nejenže postrádala aktuální 

informace a zkušenosti z provozu knihoven využívajících předváděné moderní technologie, ale zcela opomenula fakt, že i 

v mnohých českých knihovnách mají malí čtenáři k dispozici moderní i netradiční interiéry vybavené několika mediálními prvky 

(internet, CD-ROM, video, TV). Snad právě proto bylo její vystoupení účastnicemi semináře přijato spíš vlažně než nadšeně.

V další části semináře dostaly příležitost knihovnice vyjádřit se k problematice Facebooku a jeho využití v knihovnách 

pro děti. Iveta Novotná uvedla své zkušenosti z dětského oddělení Městské knihovny v Chrudimi, o prezentaci na FCB 

v Knihovně města Hradce Králové referoval knihovnický skřítek Librísek. Z uvedených referátů i z ohlasu zúčastněných 

vyplynulo, že na FCB se zatím v současné době prezentují spíš samotné knihovny bez spoluúčasti čtenářů–dětí a teprve 

budoucnost ukáže, zda se to změní k lepšímu nebo k horšímu (?)

Ředitelka královédvorské knihovny Slavoj Marta Staníková zaujala referátem o geocachingu a o tom, jaké to je, mít 

jednu z tajuplných schránek právě v knihovně, a jak s ní pracovat a nápaditě přitom využívat internetu.

K příjemným zážitkům účastnic semináře patřila beze sporu vlastivědná procházka po pamětihodnostech města 

Pelhřimova i návštěva unikátních muzeí, jako je například Síň rodu Lipských nebo Muzeum kuriozit.
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