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Pelášíme s Pelíškem za zábavou i poučením

Jana Benešová

18. knihovnická dílna v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovnická dílna v roce 2014 bude opět třídenní a bude se konat v rámci festivalu Jičín město pohádky ve dnech 

9. – 11. září. Nabídkou programu chceme oslovit knihovnickou veřejnost z celé ČR, především pracovnice 

dětských oddělení knihoven. Naší každoroční snahou je nabídnout takový program, ve kterém účastníci dílny 

naleznou témata ke svému profesnímu rozvoji, ale také pohled na další možnosti práce s knihou a s mládeží.

Téma letošního ročníku festivalu Jičín město pohádky je Pelíšek, pelíšky, pelášení. Protože je naší snahou, aby 

se  i Knihovnická dílna vždy konala v duchu festivalu, začínáme první den po zahájení dílny vystoupením PhDr. 

Petra Janečka, PhD., z FF UK Praha o pověstech a po obědě putováním Za Pelíškem na Prachov. Po návratu 

vystoupí MgA.Václava Křesadlová, Ph.D., se zážitkovým seminářem na téma Mytologie – báje a pověsti. 

Večer nebude chybět pověst na dobrou noc.

Druhý den zahájí pokračovací seminář Alfréda Strejčka Nebojte se promluvit a odpoledne bude přednáška doc. 

PaedDr. Jaroslava Tomana, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích natéma Podíl knihovnických 

aktivit na rozvoji dětského čtenářství. Večer vystoupí Alfréd Strejček s jedním ze svých literárně zaměřených

programů.

Třetí den budou moci kolegové a kolegyně ve volném čase navštívit spoustu inspirativních pořadů v rámci 

festivalu JMP a také kolokvium v jičínském zámku.

Účastnický poplatek bude 300 Kč pro členy SKIP a 350 Kč pro nečleny. Uzávěrka přihlášek je 15. července 2014.

Informace jsou vystaveny na http://knihovna.jicin.cz.

Dílna se uskuteční za finanční podpory MK ČR a spolupořadatelem je SKIP – region Východní Čechy.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz

Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 19.6.2014

Číslo: Ročník 24 (2014), Číslo 2

Sekce: Tipy a náměty

Název článku: Nabídka kurzů zaměřených na čtenářství

Autor: Tisková zpráva

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140227

Nabídka kurzů zaměřených na čtenářství

Tisková zpráva

O. p. s. Nová škola nabízí dva akreditované kurzy s tématem vytváření čtenářských klubů ve spolupráci se 



školami. Vložné na každý kurz je 200 Kč.

Hlavní témata:

 I. Cíle a základní principy klubové práce, ujasnění pojmu čtenářský klub, čtenářství

 II. Společenství nad knihou

 III. Dílna čtení jako základ klubové práce

 IV. Metody pro rozvoj dětského čtenářství

 V. Realizace vlastní čtenářské lekce

 Kurzy vznikly v rámci projektu Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby, který je financován ze zdrojů 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pod registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/27.0003. Více

informací o projektu získáte na adrese: www.ctenarskekluby.cz .

 Termíny:

 4. 10. (osmihodinový kurz)

 4. 10., 8. 11., 29. 11. 2014 a 24. 1. 2015 (čtyřicetihodinový kurz)

 Místo konání: Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2

Kontaktní osoba: Alžběta Ingrová alzbeta.ingrova@novaskolaops.cz tel. 605 105 467

Pokud by se kurzy osvědčily, Nová škola je připravena v roce 2015 po vzájemné dohodě uspořádat kurzy v 

krajských i jiných knihovnách.
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