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„Dobří holubi“ se vracejí – letos to bude již po dvacáté

Božena Blažková

 V minulém čísle zpravodaje jsme žádali účastníky a lektory jičínských Knihovnických dílen o zaslání zajímavých 

materiálů, vzpomínek či fotografií. Organizátoři z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně je rádi využijí při mapování 

dvacetileté historie akce. Dvacet let je poměrně dlouhá doba a lidská paměť je nestálá a proměnlivá. Jiné 

vzpomínky má organizátor, jiné lektor a úplně jiné účastník.

Sešla jsem se s emeritní ředitelkou jičínské knihovny Lídou Košťálovou, která stála u zrodu tradice spojení 

festivalu Jičín - město pohádky a Knihovnické dílny. Jak se často stává, vzpomínání šlo klikatými cestičkami. Více 

než jednotlivé dílny a lektory jsme si postupně vybavovaly, co všechno se za těch dvacet let změnilo, a to nejen 

v knihovnictví. Postupně jsme se dopočítaly, že Knihovnické týdny se v nedaleké Sobotce uskutečnily v letech 

1993–2003, že Klub dětských knihoven SKIP vznikl v roce 1994 a první Noc s Andersenem se konala až v roce 

2001. To všechno jsou data, kdy se na společných setkáních rodila současná „děckařina“. Vzpomínaly jsme na 

celá 90. léta, která byla plná nadšení ze změn a nových možností. Technika nám ještě moc život neusnadňovala, 

ale ani nekomplikovala. O tom, že každý z nás, včetně malých dětí, bude vlastnit a běžně používat mobil, se nám 

ani nesnilo. To, že se internet stane běžným pracovním a komunikačním nástrojem a bude přístupný v každé 

knihovně a většině domácností, jsme před dvaceti lety netušily. Uvažovaly jsme i o tom, jak se v návaznosti na 

celkové změny společnosti měnila a stále rychleji mění práce s dětmi v knihovnách. Jak zaujmout děti, které se do 

digitálního světa již narodily? Čas vyměřený našemu setkání se však rychle krátil a začalo mi být jasné, že článek 

budu muset dopsat sama. Pro ilustraci našeho setkání ještě rychle dodávám dvě vzpomínky pro pamětníky a 

otázky pro současníky: Víte, jak se před dvaceti lety komunikovalo se spisovateli, kteří opustili Prahu a tím i 

pevnou telefonní linku a odjeli na chalupu? Víte, co je to veřejná telefonní stanice?

Výběr vzpomínek z kaleidoskopu akcí a jmen jsem tedy nakonec přece jenom musela udělat sama. Rozhodla 

jsem se vynechat konkrétní jména, protože jenom vyjmenovat všechny osobnosti, které přispěly ke zdaru 

jednotlivých dílen, je nad rozsah tohoto článku. Jsme však v pohádce a platí tady pohádkový zákon tří. A tak za 

všechny jmenuji alespoň Jiřího Žáčka, Marii Kubátovou a Albrechta z Valdštejna (účastníci určitě pochopí proč a 

ostatní mohou hádat). I dílny jsem tedy nakonec vybrala tři.

Rok 1996 – nezapomenutelná první dílna

Dílna byla jen dvoudenní a konala se v pátek a v sobotu. Nikdo z přítomných tehdy netušil, že se stává 

spoluzakladatelem nové tradice. První den se knihovnice účastnily festivalového programu a poté se věnovaly 

tématu „Krotíme obrazovku“. Autorka stejnojmenné publikace Drahomíra Pithartová však náhle onemocněla, a tak 

ji zastoupila spisovatelka a zřizovatelka nadace Vraťme dětem dětství Marcella Marboe. Večerní diskuse byla 

dobrou přípravou na následující den, kdy šest členek Klubu dětských knihoven prezentovalo své programy. Tři 

z těchto dílen se konaly za účasti dětí. Jednotlivé dílny jsou zaznamenány na videu a určitě by bylo zajímavé 

(pokud to technika dovolí) se na ně alespoň v kostce znovu podívat. A možná že by malá ukázka prvních pokusů 

o nové formy práce s dětmi mohla oslovit i účastníky současné soutěžní přehlídky OKNA.

Rok 2006 – Rok Václava Čtvrtka

Již jedenáctá Knihovnická dílna byla nazvána „Pocta Václavu Čtvrtkovi“ a byla důstojným vyvrcholením 

celoročních oslav nedožitých 95. narozenin spisovatele. Účastníci dílny měli možnost nahlédnout spisovatelovo 

dílo z nejrůznějších úhlů. Kouzelný mlýnek mlel literární pořady, besedy, přednášky. V hudebním oddělení byla 

otevřena nová vzpomínková expozice, připomínající jičínské kořeny Václava Čtvrtka i jeho dílo. Nejvýznamnější 



událostí však bylo slavnostní přejmenování jičínské knihovny. Za účasti zástupců spisovatelovy rodiny (dcera 

Markéta Tengbom, vnuk Paul a pravnuk Fabien) byla slavnostně odhalena deska s novým názvem jičínské 

knihovny – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.

Rok 2008 – Den knihoven

Tato dílna se konala pod patronací čertů, kteří se v Jičíně přímo rojili. Kromě bohatého čertovského programu byl 

pro knihovníky nejdůležitějším dnem pátek, kdy se konal Den knihoven. Zahájení slavnostního dne se konalo u 

makety Ďáblovy bible, kterou zapůjčila Národní knihovna. Předseda SKIP Vít Richter seznámil přítomné s 

konkrétními fakty výstavby nové Národní knihovny (pro zapomnětlivé připomínám – jednalo se o návrh architekta 

Jana Kaplického) a s následným odvoláním jejího ředitele. Veselejší už byl následný Čertologický kongres. Na 

setkání dorazily knihovnice z celé republiky. Doprovázely své malé čtenáře, kteří se aktivně zapojovali do 

celostátních knihovnických projektů. V Jičíně byla při této příležitosti slavnostně vyhodnocena soutěž „Cesta tam a 

zase zpátky“, jež byla součástí projektu Kde končí svět KDK SKIP. V divadle se sešli stávající i budoucí nositelé 

čestného titulu rytíř Řádu krásného slova – z řad dětí, spisovatelů, výkonných umělců a v neposlední řadě i 

knihovnic.

Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se na vytvoření tradice úspěšné jičínské Knihovnické dílny podíleli. Tři 

díky však nestačí, používám tedy další pohádkové číslo – sedm.

Největší poděkování a obdiv patří oběma ředitelkám jičínské knihovny, Lídě Košťálové a Janě Benešové, pod 

jejichž neúnavnou taktovkou dílny probíhaly a stále probíhají. Dvacet let na jednom místě a v jedné knihovně - 

takovou tradicí se může pochlubit málokterá knihovna.

Nemůžeme zapomenout ani na ostatní pracovnice Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, které se kromě vlastního 

provozu knihovny a množství náročných úkolů v rámci samotného festivalu (výstavy dětských knih, literární 

soutěže, přednášky a besedy pro veřejnost…) vždy s úsměvem věnovaly všem účastníkům dílny. A pokud jste 

někdy organizovali akci pro 30-40 lidí (průměrná návštěva většiny dílen), určitě mi dáte za pravdu, že to asi nebylo 

vždy úplně jednoduché.

Speciální poděkování patří pracovnicím dětského oddělení, na jejichž bedrech většinou ležela programová část 

dílny. Příprava jednotlivých ročníků zcela určitě znamenala v podstatě nikdy nekončící práci. Kromě přípravy 

vlastní dílny, vytipování a oslovení potenciálních lektorů musely přemýšlet i o spojení knihovnického programu 

s programem festivalu.

Uznání si zaslouží také celé pohádkové město a pořadatelé festivalu. Zástupci „pohádky“, pokud jim to čas dovolil, 

vždy mezi knihovníky alespoň na chvilku zavítali.

Poděkování patří i regionálnímu a celostátnímu výboru SKIP, který pravidelně přispíval finanční částkou, a 

zástupcům Klubu dětských knihoven SKIP, kteří se zejména v prvních ročnících podíleli i na programové přípravě.

V neposlední řadě se sluší poděkovat i všem zajímavým, inspirativním lektorům a přednášejícím, spisovatelům a 

výtvarníkům, protože bez nich by Dílna nikdy nezískala mezi knihovníky takovou popularitu. Z dlouhodobě 

spolupracujících organizací bych přece jen ráda zmínila alespoň nakladatelství Albatros a Svět knihy, s. r. o.

Jubilejní Dvacátá knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín - město pohádky se koná ve dnech 6.˗8. září 2016  a 

láká vás všechny na téma CIRKUS. Přijeďte se setkat a vyměnit si nápady s kreativními kolegyněmi, přijeďte se 

inspirovat, přijeďte si hrát.
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