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S knihovnou za přírodou aneb Příroda v knihách

Božena Blažková

Městská knihovna v Týništi nad Orlicí se již delší dobu systematicky zaměřuje na propojení čtenářské gramotnosti 

s poznáváním okolní přírody. Při besedách v dětském oddělení jsou cíleně využívány nejen knížky a internet, ale i 

tematické hry a pracovní listy. Mezi úspěšné akce patřil v loňském roce cyklus botanických vycházek pro dospělé, 

na které vždy navazovala zajímavá přednáška s projekcí. Ke spolupráci si knihovna přizvala regionálního botanika 

Mgr. Jana Doležala, který se specializuje na původní květenu Rychnovska, ale i na lokality ovlivněné lidskou 

činností, jako jsou nádraží, pískovny, kamenolomy, vojenské prostory či lesní školky. S knihovnou spolupracuje 

jako dobrovolník.

Spokojenost a chvála dospělých účastníků vycházek, dlouholetá systematická spolupráce s místní základní školou 

a v neposlední řadě nápaditost a cílevědomost týnišťských knihovnic stály u zrodu projektu S knihovnou za 

přírodou aneb Příroda v knihách.

Do projektu bylo zařazeno jedenáct tříd základní školy (všechny paralelní třídy druhých až pátých ročníků, celkem 

asi 230 žáků). Jeho realizace byla podrobně rozpracována do pěti měsíců (únor až červen 2016). Od února 

probíhají pro zúčastněné třídy v knihovně tematické vzdělávací besedy (např. Zvířátka v knihách, Pohádkoví 

hrdinové ze světa zvířat, Ilustrované knihy o přírodě aneb Cestujeme s přírodou, Příroda v okolí Týniště nad Orlicí 

– Poznej a chraň). Cyklus besed bude zakončen autorským čtením spisovatelky Martiny Drijverové a setkáním s 

ilustrátorem Vojtěchem Otčenáškem nad jejich společnou knížkou Pozorování v přírodě (Edika, 2015). Jedná se o 

interaktivní pořad zajišťovaný uměleckou agenturou Pierot.[1] V březnu byla také slavnostně vyhlášena soutěž, při 

níž jednotlivé ročníky zpracují vlastní třídní projekt na určité téma (oblíbená kniha o přírodě, oblíbení zvířecí 

hrdinové, příroda je můj kamarád, můj příběh z přírody, příroda a její krásy v okolí našeho města, jak chránit 

přírodu). Cílem této soutěže je spolupráce dětí na zadaném tématu a následně veřejná prezentace společné 

práce. Vyhodnocení je připravováno na červen a ceny odpovídají zaměření celého projektu. Vítězná třída první 

kategorie (druhé a třetí ročníky) pojede na výlet do Plachetkova ornitologického památníku, který je součástí 

Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, a vítězové druhé kategorie (čtvrté a páté ročníky) 

navštíví Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.

Projekt uspěl ve výběrovém dotačním řízení Ministerstva kultury Knihovna 21. století v tematickém okruhu 

Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost. Kromě pocitu z dobře vykonané a obecně prospěšné práce bude mít 

knihovna po ukončení projektu k dispozici vlastní dataprojektor, který bude moci využívat při dalších akcích a 

aktivitách knihovny. (Paní knihovnice si dříve na každou akci musely dataprojektor půjčovat.)

Závěrem článku bych ráda, pro inspiraci ostatním knihovnám, ještě jednou přiblížila cíle a plánovaný přínos výše 

uvedeného projektu: 

• podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí mladšího školního věku a motivovat je k využívání knihovny,



• navázat systematickou spolupráci školy a knihovny,

• prostřednictvím čtení s porozuměním probudit v dětech zájem o literaturu a přírodu,

• umožnit dětem získat nové informace o prostředí, ve kterém žijí,

• rozvíjet klíčové kompetence žáků k učení, vyhledávání informací a vzájemné spolupráci,

• seznámit děti nejen se světem knih a přírody, ale i s prostředím knihovny a prací botanika,

• využít umístění knihovny mimo centrum města v prostředí nedaleké přírody,

• představit knihovnu jako místo využitelné ke studiu a k volnočasovým aktivitám,

• prostřednictvím rozvoje čtenářství zvýšit pochopení významu knihovny pro společnost.

Kontakt na autorku: babickasovicka@seznam.cz

Web knihovny: http://www.knihovnatyniste.cz/ 

[1] Umělecká agentura Pierot: http://www.uapierot.cz/bdrijverova.php
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