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Čtu, čteš, čteme aneb Rodina, škola 
a knihovna           

Božena Blažková           
 

     Rodina, škola a knihovna tvoří takový zvláštní a často velmi nevyvážený trojúhelník. V dobách 
vzniku Klubu dětských knihoven jsme hodně diskutovali o jejich vlivu na děti a dětské čtenářství. I 
když si to neradi přiznáváme, máme ve "velké hře o čtenářství" pouze omezené možnosti přímého 
působení. Základnu onoho pomyslného trojúhelníku tvoří rodina a škola. Knihovna sice tvoří onu 
pomyslnou špičku, ale základy kladou jiní. S tím musíme ve své práci počítat. Znamená to, že své 
aktivity bychom měli směrovat nejen na děti, které jsou ve středu onoho pomyslného trojúhelníku, 
ale i na subjekty, které tvoří základnu - tzn. na rodinu a školu. Musíme se v knihovnách snažit 
vytvořit vhodné prostředí pro celou rodinu. 
 
      Hodně se v poslední době skloňují slogany jako "Knihovna, obývák města" apod. Na rodičovské 
dovolené je nyní hodně mladých maminek (i tatínků) a jedná se o poměrně velkou skupinu 
uživatelů, která potřebuje stejně jako senioři (kteří jsou většinou prarodiči) sociální kontakty a 
podporu. Právě pro ně se knihovna může stát oním místem setkávání a vzájemného propojování 
potřeb. Znamená to však nejen upravit prostředí knihovny (přebalovací pulty, dětské koutky s 
hračkami…), ale i připravit ostatní uživatele na poněkud rušnější provoz. Je to o vzájemné toleranci 
a pochopení všech zúčastněných a my tomu můžeme napomoci tím, že kromě dětského koutku 
vybudujeme v knihovně i studijní klidovou zónu. Všechno je zapotřebí dobře promyslet s ohledem 
na podmínky každé konkrétní knihovny. Nelze všechno najednou a všude. Je zapotřebí si stanovit 
cíl a priority, ale o tom už jsme v našem zpravodaji mnohokrát psali. Stejně tak je důležité najít 
formu, jak naše snažení prezentovat veřejnosti. Nejlepší propagaci nám dělají spokojení 
návštěvníci, kteří o nás a našich službách povědí ostatním. 
 
      Když nevíte kde začít, je dobré využít společných knihovnických akcí, které jsou již celostátně 
osvědčené a mají pro veřejnost zvuk - Noc s Andersenem, Týden knihoven či předvánoční Den pro 
dětskou knihu. O těchto akcích média informují a v různých článcích můžete nalézt inspiraci, co by 
šlo udělat ve vaší konkrétní knihovně. Když se i malá knihovna zapojí do celostátní akce, stává se 
součástí celkové prezentace knihoven veřejnosti. A i místní obyvatelé ocení, že mají stejné 
možnosti jako ve větších městech. 
 
      Ve sborníčku, který právě držíte v rukou, jsme se snažili zmapovat alespoň základní aktivity 
knihoven, které podporují čtenářství. Na úvod jsme zařadili dva stručné přepisy poznámek z 
přednášek prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc., a PhDr. Pavla Vacka, Ph.D. Věříme, že vám 
pomohou lépe proniknout do problematiky dětského čtenářství a prohloubí váš zájem o možnosti 
knihoven v této oblasti. 
 
      Další článek velice stručně mapuje uplynulých patnáct let od založení Klubu dětských knihoven 
SKIP, na kterém se podílela celá řada knihovnic z našeho regionu. Dále zde jednotlivé předsedkyně 
regionálního klubka KDK SKIP představují, co vše se za jejich působení ve vedení klubka událo. 
Tyto aktivity, stejně jako činnost dětských oddělení, v našem zpravodaji pravidelně sledujeme. Pro 
inspiraci jsme vám připravili malý soupis článků a doufáme, že si alespoň někdo z vás vezme k ruce 
staré zpravodaje. Najde si uvedené články, začte se a bude se inspirovat nápady ostatních. 
 



      Posledním článkem sborníčku je esej Katky Hubertové. Pokud stejně jako ona věříte, že kniha 
přežije rok 2030, začněte přemýšlet o tom, co na podporu knihy a čtení uděláte ve vaší knihovně. A 
až to vymyslíte a uděláte, tak o tom nezapomeňte napsat do našeho zpravodaje. 
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