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Co dělají „šumné“ aktivní knihovny během roku?

Božena Blažková

Do  konference Andersen poslala kolegyně Orlichová z Olomouce Deník (u)štvané knihovnice. Na základě 

současné obliby deníkové literatury zpracovala jakýsi deník (týdeník, měsíčník) knihovnice v dětském oddělení. 

Vycházela z toho, že forma deníku je pravděpodobně populární kvůli jednoduchým, krátkým a často i vtipným 

větám. Čtenář si nepřeje být zahlcen množstvím slov, které musí přečíst, aby se dozvěděl, co se vlastně

v uvedenou dobu událo. Stručně, jasně a s humorem popsala, jak vlastně probíhá rok v dětském oddělení velké 

knihovny.

Její deník jsem četla ve chvíli, kdy jsem se prohrabovala kopiemi článků o knihovnách z regionálního tisku a dost 

zoufale jsem přemýšlela, jak jen mám z toho množství vybrat zajímavé nápady. Netušila jsem, podle jakého klíče je 

mám utřídit a následně popsat, aby byly inspirací pro ostatní knihovny (což bylo zadání z jednání redakční rady).

Inspirace v podobě deníku přišla jako na zavolanou. Začátek roku už nestihnu, protože první číslo vychází až 

v březnu, ale deník lze v podstatě začít psát kdykoliv. A jaro je docela vhodný termín na začátek knihovnického

itineráře.

Březen

Měsíc knihy (dlouho), Měsíc internetu (pár porevolučních let), Měsíc čtenářů (už pošesté)

jo, jo, to beru - čtenáře je zapotřebí hýčkat a oslavovat, každý rok můžeme pracovat s jinou cílovou skupinou, letos 

„ceníme“ čtoucí táty (co na aktivity LOM – Ligy otevřených mužů – asi říká knihovnický GENDER?), nezapomenout 

stáhnout logo a plakát, kdoví, kdy k nám dorazí tištěný

Týden čtení aneb Čtení sluší každému (2.–8. 3.)

ach jo, nestihla jsem nic připravit k výročí Karla Čapka (125. výr. nar.) a Boženy Němcové (195. výr. nar.), tak na to 

musím myslet během roku, ono se to ještě bude hodit, přece jenom je to region

Donášková služba 

nabídnout starším a imobilním čtenářům donáškovou službu, letos je krajská kampaň zaměřená na služby 

knihoven, takže dvě mouchy jednou ranou

Propagace aneb Dát o sobě vědět je důležité

napsat článek do místního tisku a zkusit oslovit i redaktorku okresních novin, pokud nás v rámci souhrnného článku 

k Měsíci čtenářů neosloví sama

Duben

Noc s Andersenem a Mezinárodní den dětské knihy

vloni jsme spali poprvé a mělo to úspěch, jen musím ještě domyslet výběr dětí a domluvit spolupráci s místními 

hasiči

Den vzdělanosti (7. 4.), Světový den knihy a autorských práv (23. 4.)

tak tady by mohla stačit výstavka, leták nebo plakátek a možná také nějaký odkaz na webu

Den Země (22. 4.)

domluvit se školkou besedu na téma koloběh vody

Podvečer s dobrou kávou

pražírna nám nabídla degustaci, besedu a prodejní výstavu, mám z toho trochu obavy, aby nás někdo nenapadl, že

umožňujeme činnost „šmejdů“, musím si vyhledat nějaké články a weby knihoven, kde podobné akce už dělali –

Hostinné, Pecka, Nová Paka, no vida, žádné strachy, a dokonce jsou dobré zkušenosti i s degustací čaje a vínka  :-

)



Květen

Svátek matek a Den rodin (15. 5.)

tak to by chtělo něco nového, dílnička pro děti s vyráběním pro maminky už asi nebude to pravé ořechové, chtělo 

by to nějaké rodinné čtení, no jasně - zapojíme se do akce Celé Česko čte dětem

Noc literatury (14. 5.)

no, na takový čtenářský happening si naše knihovna ještě netroufne, ale lákalo by mne to, musím se zeptat 

v knihovně v Novém Městě nad Metují, co to všechno obnáší, a třeba se do toho příští rok pustíme taky, zkusím se 

domluvit se Spolkem přátel krásného slova, zda by do toho šli s námi

Světový den informační společnosti (17. 5.)

to by chtělo lekci IVU nebo alespoň besedu na téma informace kolem nás, musím se podívat do Databanky 

vzdělávacích knihovnických programů, jestli tam náhodou není něco, co bych mohla využít

Červen

Knížka pro prvňáčka a pasování

tak to už je klasika, starosta s tím počítá, knížky jsou objednány a raději už nebudu nic víc vymýšlet, i když po 

pasování by mělo následovat klíčování a tak dál, ale kdo to bude dělat?

Čas vycházek a výletů

literárně-vlastivědné vycházky a výlety mne lákají, jsou knihovny, které organizují i cyklovýlety, to by oživilo nabídku 

aktivit knihovny, ale bude s tím hromada práce, musím se nejdřív pozeptat kolegyň z Jičínska a z Hradecka, zda 

má smysl se do toho pouštět

Propagace aneb Dát o sobě vědět je důležité – zas a znovu

nezapomenout na pololetní hlásání do místního tisku / všimla jsem si, že některé knihovny pravidelně uvádějí nové 

knihy a lákají tak čtenáře, mohla bych to taky zkusit, alespoň by se tam knihovna objevovala pravidelně

Červenec – srpen

Výročí upálení mistra Jana Husa

zjistit, jestli se také účastní knihovny, a s jakými akcemi, a pak zvážit, zda se zapojit, nebo ne

Prázdniny - příměstské tábory, tvořivá dopoledne, soutěže

tak to je podle mne služba rodičům, kterou uvítají, na celý týden si zatím asi netroufneme, ale pravidelné dílničky, 

kdy se o děti postaráme, a když to doplníme nějakým tím výletem, musím se zeptat kolegyň z Police nad Metují, 

Náchoda, Vamberku, Hradce, Častolovic…

Září

Spolupráce se školou

nabídnout seznamy dětské literatury pro jednotlivé ročníky, informovat o akci Čtení pomáhá a taky o Perlách, 

dohodnout pravidelné návštěvy, rozšířit nabídku besed o témata týkající se informační gramotnosti

Balení učebnic – dílna pro děti

inspirace z knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší

Týdny duševního zdraví

tak tady by se hodila propagace Bibliohelpu a budu si muset něco nastudovat o biblioterapii

Říjen

Mezinárodní den seniorů (1. 10.)

domluvit se s klubem důchodců na pravidelném společném čtení v knihovně, někdy budu předčítat já z nových 

knih, jindy si budou předčítat sami, někdy by taky mohli zajít číst do domu s pečovatelskou službou, uvidím, na co 

budou slyšet

Týden knihoven (5.-11. 10.)

tak do toho se mi letos fakt nechce, ale lidi už si zvykli a dost se o tom píše i v tisku, budu si muset přečíst 

v „Unásku“, co dělají v ostatních knihovnách, a snad se pro ten knihovnický týden zase nadchnu

Slavnost stromů (20. 10.)

ekologii jsme letos odbyli jen besedou ke Dni Země, tak o stromech bychom mohli udělat literární pásmo, a kdyby 

bylo alespoň trochu přijatelné počasí, tak bychom mohli být venku, začít u andersenovníku a obejít zajímavé stromy 

v okolí a přitom si o nich něco pěkného přečíst (zeptat se v knihovně v České Skalici)



Listopad

Týden vzdělávání dospělých

zjistit si podmínky virtuální univerzity, najít články a odkazy v „Unásu“ a zjistit, kolik lidí by mělo zájem (v okolí nic 

takového není a vím nejméně o dvou paních, které jezdí do krajského města na U3V)

Dny poezie, Východočeský umělecký maratón

kontaktovat Středisko východočeských spisovatelů a domluvit besedy

Den pro dětskou knihu (28. 11.)

letos opravdu jenom něco malého, jen jako připomínku, bude stačit dopoledne, ale zase je to šance, před 

Vánocemi – nabídnout knížku, dostat do knihovny zase celou rodinu – takže domluvit s knihkupcem a

s nakladatelstvími prodej dětské literatury (koneckonců u nás knihkupectví není a rodiče by mohli být rádi, že uvidí, 

co se vlastně jejich dětem líbí, a nebudou muset nic shánět) a dílničku bychom mohli zaměřit na výrobu vlastní 

knížky třeba ve stylu „Povídej, babičko, jak to bylo, když…“

Prosinec

Výstava Klubu tvořivých knihovnic - prodejní

jak jen zvládnou v tomto adventním čase ve Vamberku zorganizovat akci Městem chodí andělé, já už v prosinci 

nezvládám nic – jen nesmím zapomenout dodat do družiny knížky a články s náměty na vánoční dílničku a taky 

bych se mohla zeptat některé kolegyně z Klubu tvořivých knihovnic, zda by neudělala u nás dílničku, já vím –

v prosinci to už asi nebude, ale v lednu jedeme dál

Tematické kufříky

tak jsem si lámala hlavu, co by měl dětským čtenářům v knihovně nadělit Ježíšek, a už to mám, začneme 

s tematickými kufříky, jen se musím v konferenci zeptat na vhodnou velikost kufříků, s tématy už si poradím sama a 

určitě začnu ročními obdobími a taky nesmím zapomenout na předškoláky, zápis do školy se blíží

Leden 2016

Statistika nuda je, má však cenné údaje…

Výroční zpráva

nezapomenout ji dát nejen starostovi, ale celému zastupitelstvu, zkrácenou, upravenou verzi vystavit pro veřejnost 

na web a také ji dát do tisku

Den ochrany osobních údajů (28. 1.)

informovat děti o soutěži Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!, oprášit materiály k bezpečnému internetu a připravit 

knihovnickou lekci

Únor

Povídám, povídám pohádku - dopolední čtení pro děti

zjistit v knihovně v Dobrušce a jinde, jak na to

Akce na jarní prázdniny

co takhle obstarat deskové a vědomostní hry, na Trutnovsku a Náchodsku jsou herní kluby oblíbené a v dalších 

knihovnách hry alespoň půjčují, to by stálo určitě za úvahu

A je tady březen a začínáme znova, musím se podívat do „Unásku“ a získat nové tipy :-)

Pokud jste dočetli až sem, tak si asi říkáte, že se autorka zbláznila. Copak tohle všechno se dá stihnout? No,

všechno opravdu asi ne. Záleží nejen na velikosti knihovny, ale i na velikosti a tradicích místa, ve kterém působí. 

Záleží i na tom, zda si knihovna dokáže najít spolupracovníky, a na mnoha dalších proměnných, však to znáte lépe

než já. Je možné vybrat si akce, které se hodí specificky jen pro místo působení knihovny, a na ty se soustředit. 

Zapojení do celostátních knihovnických akcí znamená lepší propagaci a více se zapisuje do povědomí veřejnosti. A 

vstup do celostátně organizovaných aktivit, jako jsou Dny poezie, Týdny duševního zdraví nebo vzdělávání 

dospělých, zase přináší celkové zvýšení prestiže knihovny a je důkazem, že v knihovně lze najít odpověď na 

všechny otázky.

Knihovna, která kromě půjčování a běžné knihovnické agendy zvládne každý měsíc zaznamenat do statistického 

deníku nějakou akci pro veřejnost, je „šumná“. Knihovnický itinerář, který jste právě dočetli, zdaleka neobsahuje 

všechno, co knihovny dělají nebo mohou dělat. Ale třeba vám můj imaginární itinerář poslouží jako malá inspirace –



jak o akcích uvažovat, kdy se do nich pouštět a proč, i když v něm zdaleka není všechno, co knihovny dělají a 

mohou dělat. Ať se vám daří.

Doporučené webové stránky:

Bibliohelp: http://www.bibliohelp.cz

Celé Česko čte dětem: http://www.celeceskoctedetem.cz

Čtení pomáhá: http://www.ctenipomaha.cz

Databanka vzdělávacích programů: http://knihovnici.kjm.cz

Klub tvořivých knihovníků: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku

Liga otevřených mužů: http://www.ilom.cz

Moje soukromí: https://www.uoou.cz/soutez-moje-soukromi-nekoukat-nestourat/ds-2333/archiv=0&p1=2331

Noc literatury: http://www.plzen2015.cz/cs/akce/noc-literatury

Propagační materiály akcí SKIP: http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/propagacni-materiály

Seznamy dětské literatury, Perly: http://projekty.kmhk.cz

Spolek přátel krásného slova: http://www.spks.info

Středisko východočeských spisovatelů: http://www.spisovatelevc.cz

Týdny duševního zdraví: http://www.tdz.cz

Týdny vzdělávání dospělých: http://www.tydnyvzdelavani.cz

Virtuální univerzita: https://e-senior.czu.cz/

Výročí mistra Jana Husa: http://www.hus2015.cz

weby pověřených knihoven, SVK HK, nejbližších knihoven v okolí i těch vzdálenějších :-)

Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz
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