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               Sekce veřejných knihoven 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové! 
 

Knihovna městyse Křtiny (Knihovna roku 2017)  
Sekce veřejných knihoven SKIP a KZMB, knihovna Boskovice 

 
Vás srdečně zvou na 15. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven  

 
 
 
 
 
 
 

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 
 
 

Setkání se uskuteční ve dnech 12. - 14. září 2019 (čtvrtek – sobota) 
v Boskovicích, Křtinách a okolí 

 

Tento jubilejní patnáctý ročník 
 

všem účastníkům, ale především knihovníkům venkovských knihoven, již tradičně 
nabízí: 

 

 Opětné setkání s kolegyněmi a kolegy – vždy příjemné 

 Možnost seznámení s aktualitami v knihovnictví  

 Objevení nevšedních kulturních i přírodních krás jižní Moravy 

 Poznání zajímavých a inspirujících forem knihovnické práce 

 Načerpání pozitivní energie  

 Radost ze vzájemného setkávání a optimismus pro další práci 
 
 
Pokud se rozhodnete, že s námi strávíte příjemné a zajímavé chvíle, vyplňte obratem přihlášku 
(počet míst je omezen) a zašlete ji do 18. srpna 2019 na adresu: 
E-mail: Wimmerova.D@seznam.cz 
Pokud dáváte přednost klasické poště: Daniela Wimmerová, Městská knihovna, Linecká 305, 
382 41 Kaplice  
Účastnický poplatek musí být zaplacen před zahájením akce. Můžete platit složenkou nebo 
požádat o vystavení faktury. Číslo našeho účtu: Česká spořitelna 193 7675 319/0800  
Důležitou součástí je variabilní symbol, který vám bude oznámen obratem po obdržení vaší 
přihlášky. Ve výjimečných případech lze zaplatit poplatek až na místě. 
 
                                                                                                              Daniela Wimmerová 

         Sekce veřejných knihoven SKIP 

 

mailto:Wimmerova.D@seznam.cz
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P r o g r a m 

setkání knihovníků venkovských knihoven 

Křtiny (12. - 14. 9. 2019) 

 

 
CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – XV. 

 
 

Čtvrtek 
12.9.2019 

Čas 
(orientační) 

 

   do 14.30 Příjezd do Boskovic (budova kina, ul. kpt. Jaroše 15) 

              14.30 Oficiální zahájení, promítnutí krátkého filmu, občerstvení 

 15.00 Komentovaná prohlídka městem Boskovice 

 17.00 Prohlídka Městské knihovny Boskovice 

 18.00 Odjezd do Křtin, ubytování 

 19.30 Večeře 

 20.00 Střípky z historie Křtin (RNDr. Petr Švenda) 

 21.30 DVD ze setkání 2018 v Rapotíně, neformální výměna zkušeností 

   
Pátek 

13.9.2019 
 

Odborný program Knihovny komunitní 

               7.30 Snídaně 

                8.30 Zahájení semináře (František Novotný, starosta) 

                8.45  100. výročí veřejného knihovnictví (Prof. PhDr. Tomáš 
Kubíček, PhD. – ředitel MZK v Brně 

     9.15 – 9.45 Knihovna a podpora tradic v obci (Mgr. Hana Matulová) 

    9.45 -  10.15 Kladoruby – pobočka MěK Letovice a její netradiční činnost 
(Veronika Havlínová) 

   10.15 – 10.30 Přestávka 

   10.30 – 11.00 Jižní Morava čte – podpora čtenářství v Jihomoravském kraji 
(Mgr. Adéla Dilhofová – MZK v Brně) 

 11.00 – 12.00 Rekonstrukce knihoven v Jihomoravském kraji 

   12.00 – 12.30 Představení MK P.Křížkovského Holasovice (KR 2018) 

   12.30 – 13.00 SKIP - aktuality 

    13.00 – 14.00 Oběd 

                14.30 Komentovaná prohlídka poutního místa Křtiny 

                 16.00 Prohlídka Knihovny městyse Křtiny 

   

 18.00 Večeře 

               19.00 Společenský večer, ochutnávka regionálních specialit 

              

   
Sobota 

14.9.2019 

 
Výlet po zajímavostech a krásách regionu 

                 07.30 Snídaně 

                 08.15 Obecní knihovna Habrůvka 

      09.00 –12.00 Místní knihovna Veselice 

                  12.00 Závěr, odjezd na nádraží Blansko 
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Organizační pokyny k setkání knihovníků malých knihoven 
 

CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – XV. 
 

ve dnech 12. - 14. září 2019 ve Křtinách 
 

 
Program zahájíme ve 14.30 hodin v Kině v Boskovicích, Kpt. Jaroše 15 
Plánek cesty a parkovací místa naleznete zde: https://www.kulturaboskovice.cz/knihovna  
Ubytování je zajištěno zde: www.zamek-krtiny.cz  
Na základě programu je počítáno ve čtvrtek s večeří, v pátek – plná penze, v sobotu snídaně 
a balíček na cestu. Jízdné do místa semináře si hradí každý sám. 
 
Účastnický poplatek:  individuální člen SKIP 1.600,- Kč  nečlen SKIP 1.800,- Kč 
   Ti, kteří se účastní jen odborného programu: 60,- Kč  
 
Pokud požadujete vystavení faktury, uveďte to na přihlášce. 
Kapacita ubytování je omezena a proto neváhejte se zasíláním závazných přihlášek a 
včasným zaplacením účastnického poplatku (pokud se nakonec akce nezúčastníte a 
neseženete náhradníka, platíte 30% storno poplatek)  

 
 

Závazná přihláška 
 

na seminář 
 

CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – XV. 
 

Křtiny 12. - 14. 9. 2019 
 

Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………………. 

Trvalé bydliště: ……… …………………………………………………………………. 

Adresa pracoviště :  …………….................................................................................... 

Mobil:   ………………….. E-mail: ………………………………………. 

Individuální člen SKIP:    ANO   NE 

Mám zájem o procházku Boskovicemi  ANO   NE 

Požaduji vegetariánskou stravu   ANO              NE 

Přijedu osobním automobilem:   ANO   NE 

Souhlasím s tím, že akce bude průběžně natáčena a focena     ANO NE 
 
Přeji si být ubytován(a) s: ………………………………………………………………….. 

 

 

Tato část přihlášky je určena pro ty, kteří přijedou jen na 1 den : 

 

Zúčastním se jen odborného programu  (13.9.)    ANO                                  

 V tom případě mám zájem o zajištění oběda v hodnotě 120,- Kč         ANO         NE 

https://www.kulturaboskovice.cz/knihovna
http://www.zamek-krtiny.cz/

