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Setkání KDK SKIP
Královéhradeckého a

Pardubického kraje v Sukov ě

studijní knihovn ě v Praze          

Dobroslava Strnková          

     Na posledním setkání členek Klubu dětských knihoven (KDK) našeho kraje v září loňského
roku v Náchodě projevily knihovnice „děckařky“ zájem o setkání s Ivou Hutařovou z Pedagogické
knihovny Komenského v Praze. Důvodem bylo vyhlášení dalšího ročníku ankety SUK „O
nejhezčí dětskou knihu“ vydanou v právě uplynulém roce. 
Každý rok se vyhlašuje cena dětí, knihovníků a také cena učitelů Za přínos dětskému čtenářství.
Nejvíce hlasů v loňském ročníku získal od českých dětí čtvrtý díl příběhů žáka bradavické školy
čar a kouzel, který vyšel pod názvem Harry Potter a ohnivý pohár. Knihovníci dosadili na
nejvyšší příčku knížku Zdeňka Svěráka Když se zamiluje kůň a učitelé nejvíce hlasovali pro
autorky Ivonu Březinovou, Ninu Čampulku, Danielu Krolupperovou, Renatu Štulcovou a Markétu
Zinnerovou. 
Ve středu 9. února 2005 se na pozvání paní Mgr. Ivy Hutařové sešlo 15 členek Klubu dětských
knihoven v Sukově knihovně v Praze. Kolegyně I. Hutařová nám představila dětské knížky z
menších a méně známých nakladatelství vydaných v roce 2004. Za všechny jmenujme alespoň
některé, které nás velmi zaujaly: Svatí a andělé v umění od C. Llewellynové (Mladé letá), Lenka
au-pair od M. Drijverové (Motto), Tatínek není k zahození od A. Goldflama (Andrej Šťastný),
Kočičí pověsti od E. Beranové (Práh), Strom života od P. Síse (Raketa)… 
Jako milé překvapení nás čekala beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která nám
vyprávěla o knížkách, které píše, a také o svých autorských záměrech. Přítomné knihovnice
spisovatelku zahrnuly četnými dotazy. Beseda byla zajímavá a podnětná. 
Děkujeme naší předsedkyni Martě Staníkové, že toto setkání zprostředkovala. Náš dík patří také
paní Mgr. Ivě Hutařové a Aničce Kobzanové.
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