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Manéž plná nápadů aneb Knihovnická dílna v Jičíně podvacáté 

Eva Kordová

Mám srdce a duši plné vzpomínek, zážitků a pokory. Nevím, zda dokážu vyjádřit vše tak, jak bych si opravdu přála 

a jak to cítím.

Název letošní Dvacáté knihovnické dílny v Jičíně byl zvolen pořádající knihovnou velmi výstižně. Ano, devatenáct 

let setkávání knihovnic bylo skutečně vždy manéží plnou nápadů. Pro nás všechny, které jsme je zažily, to byl 

obrovský dar a sdílení společného zájmu. Přály jsme si přinést do své profese co nejvíce dobrých nápadů a 

posunout vpřed práci s dětským čtenářem v oblasti výchovy ke čtenářství. A kde se to opravdu bohatě naplnilo? 

Ve městě pohádky, ve městě Václava Čtvrtka a dalších významných literárních osobností, ve městě s úžasnou 

vstřícnou atmosférou a vynikající knihovnou. Díky ředitelce Lídě Košťálové a celému kolektivu knihovny, díky 

zapálení všech lektorů a účastníků měl každý ročník svou vlastní a neopakovatelnou atmosféru. Každý ročník byl 

studnicí nápadů, vzájemného sdílení a obohacení. Vždy počátkem měsíce září byl devatenáct let symbolicky 

zahajován školní rok naší práce s dětským čtenářem tímto zcela ojedinělým „inspiromatem“. Po Lídě Košťálové 

převzala štafetu knihovnických setkávání Jana Benešová. Jana stála od počátku u zrodu jičínských literárních 

pohádkových soutěží. Legendární pohádkový oříšek, největší ocenění pro nadaného autora, putoval z jejích rukou 

a dával radost a chuť psát mnoha dalším dětem. Knihovnické dílny dále pokračovaly a staly se významnou 

součástí nabídky v činnosti Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

Manéž plná nápadů a rok 2016. Na začátku této jubilejní dvacáté dílny bylo hlavně vzpomínání. Vzpomínání 

kolegyň, které stály přímo u vzniku této knihovnické tradice setkávání a vzájemné inspirace. Zazněly vzpomínky 

opravdu vzácné, krásné, výstižné a dojemné: Bobina Blažková, Alenka Pospíšilová, Hana Langrová, Iva Vávrová, 

Zlata Houšková a další. Cítila jsem velké dojetí a pocit sounáležitosti. Cítila jsem obdiv za ty roky tvořivého úsilí.

Ale jak bylo také řečeno ve vzpomínkách Aleny Pospíšilové: vše souvisí se vším. Vzpomínání navazuje na 

současnost a tradice dává impulsy do budoucnosti. Proto se Manéž plná nápadů, Knihovnická dílna roku 2016, 

otevřela podvacáté nám všem s dalším bohatým programem. Vedle kolegyň, které přijely do Jičína již mnohokrát, 

jsem se ráda seznámila s řadou mladých knihovnic, které přijely, tak jako my na počátku, plné dychtivosti a 

mladého elánu. A věřte, že bylo co nabídnout a předat dále.

Ředitelka knihovny Jana Benešová pozvala všechny zúčastněné také na malou retro výstavu, která připomínala 

knihovnické dílny slovem i fotografií.

Odpoledne prvního dne bylo ve znamení Výpravy za město pohádky aneb Vracíme se na místo činu. 

Znamenalo to cestu vlakem jednu stanici za Jičín do Valdštejnské lodžie. Zde již čekal místní kastelán Jiří Vydra a 

jeho kolega Petr Nikl. Pro účastnice byla připravena výtvarná dílna na téma Vysněná krajina. Následoval výstup 

na nedaleký Zebín. Počasí bylo nádherné a všeobecná dobrá nálada prozářila celé odpoledne.

Večerní program byl stejně příjemný a všem se velmi líbil. Pořad nazvaný Krotitelé bez biče v podání Přemysla 

Ruta a Markéty Potužákové byl velkým uměleckým zážitkem.

Druhý den Knihovnické dílny byl hned v úvodním bloku velmi inspirativní. Seminář Dity Nastoupilové 

z nakladatelství Thovt na téma možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti se zaměřením na čtenářské dílny dal 

mnoho inspirativních podnětů. Další zástupce nakladatelství Thovt Radana Sedláčková, autorka motivačních her 

na podporu čtení, uvedla řadu zajímavých knih z jejich produkce.

V odpoledním programu představil nejdříve Michal Zwinger učební nástroj nové generace pod názvem Včelka. 

Tato online aplikace pro děti, která byla vytvořena na základě poradenské praxe, umožňuje připravit individuální 

sadu cvičení pro každého čtenáře s ohledem na jeho aktuální dovednost čtení. Přípravou a realizací se zabývali 



odborníci na výuku čtení a tato aplikace byla již testována téměř ve 260 školách.

V dalším odpoledním bloku byla představena přehlídka vypravěčů pod názvem Čteme všichni, vypráví jen 

někdo. Tato přehlídka vznikla také v Jičíně a dnes má již za sebou třináct ročníků. Tradice vyprávění příběhů 

vlastních i získaných z knih je další formou výchovy ke čtenářství, ale také vede děti ke schopnosti převyprávět 

příběh a oslovit posluchače. U zrodu této přehlídky stáli Alenka Pospíšilová, paní spisovatelka Marie Kubátová a 

spisovatel Zbyněk Malinský. Jsem ráda, že mohu i nadále v této aktivitě pokračovat. Knihovnice Věra 

Trybenekrová tuto přehlídku také pořádá a oblastní kolo přivádí do jičínské knihovny vždy nové a nové vypravěče 

z regionu. Své umění ve vyprávění příběhů předvedli mladí vypravěči z Jičína a Turnova.

Odpolední program pokračoval přednáškou a dílnou Zlaty Houškové. Pod názvem Co ještě patří do dětské 

knihovny hledaly knihovnice možnosti a hranice práce dětských oddělení ve veřejných knihovnách. Inspirativní 

závěry vedly k zamyšlení, čím je možné ještě obohatit práci s dětským čtenářem.

Na Knihovnických dílnách se nejen intenzivně pracuje, ale také je dán prostor k večernímu setkávání. Také letos 

proběhlo v přátelské a neopakovatelné atmosféře vzájemného obohacení. Jubilejní dílna měla slavnostní večer ve 

znamení nakladatelství Albatros, které je dlouholetým kmotrem dětského oddělení jičínské knihovny. Bylo 

vzpomenuto osobnosti spisovatele a pohádkáře Václava Čtvrtka u příležitosti 105. výročí jeho narození. 

Vzpomínka zazněla z velmi povolaných úst spisovatele Z. K. Slabého a byla velmi osobní. K příjemné atmosféře 

večera přispěl také Ondřej Müller, programový ředitel nakladatelství Albatros, který byl častým hostem na řadě 

Knihovnických dílen. V průběhu večera byla slavnostně otevřena v prostorách knihovny nová Galerie Václava 

Čtvrtka, kterou výtvarně obohatil akademický malíř a ilustrátor Jiří Fixl. Všichni přítomní popřáli nové galerii 

mnoho nadaných a úspěšných mladých malířů a výtvarníků. Paní ředitelce Janě Benešové nechyběli při této 

slavnostní chvíli pomocníci, známé pohádkové postavy Jičína Rumcajs a Manka. Knihovně Václava Čtvrtka bylo 

zároveň popřáno, aby byly brzy otevřeny nově zrekonstruované prostory této kulturní instituce.

Dvacet let trvání Knihovnických dílen bylo také důvodem k oslavě v další části večera při přátelském posezení 

v prostorách dětského oddělení knihovny. Všechny zručné kolegyně, které si zhotovily zvířecí masku, se takto 

ozdobeny společně vyfotografovaly. Dále z rukou ředitelky přijaly pamětní listy za svou účast mnohé kolegyně, 

které do Jičína přijížděly každý rok. Inu, řečeno podle názvu vzpomínek Bobiny Blažkové – Dobří holubi se vracejí.

[1] K příjemné a rozverné náladě večera přispělo již tradiční pohoštění jičínských knihovnic stejně tak jako 

loutkové představení naší umělkyně a novopacké ředitelky knihovny Stáni Benešové.

Třetí den Knihovnické dílny byl skutečným zážitkem díky poslední přednášce psychologa, psychoterapeuta a 

publicisty Jeronýma Klimeše. Téma Psychologické pozadí pohádek bylo v jeho podání velmi zajímavé a 

přednáška vycházela z životních zkušeností a příběhů.[2]

Manéž plná nápadů byla touto přednáškou zcela naplněna a přiblížil se závěr. Mnohé účastnice již spěchaly na 

své spoje směrem domů. Část zůstala ještě na setkání u kávy a v manéži, obrazně řečeno, pomalu zhasla světla.

Co říci na závěr? Myslím si, že je třeba hluboce smeknout před pracovním nasazením kolektivu jičínské knihovny. 

Poděkovat za jako vždy příjemnou, přátelskou a domácí atmosféru a péči. Děkujeme moc za Manéž plnou nápadů 

roku 2016. Dvacátá knihovnická dílna byla opět velmi úspěšná. A víte proč?

Když se narodí myšlenka, je někdy dlouhá cesta k její realizaci. Nesmějí chybět pevné základy. A ty tvoří chuť 

něco posunout dále; píle, trpělivost, zapálení, ale také dobré zázemí. Bez dobrého zázemí není nic. Všem dobrým 

myšlenkám a nápadům těch dvaceti manéží – Knihovnických dílen - dala to nejlepší zázemí a směr knihovna 

v Jičíně. Děkujeme!

Fotografie z akce jsou k dispozici ve fotogalerii knihovny: http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz.

Kontakt na autorku: EvaKordova@seznam.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/ 

[1] Pozn.: Autorka odkazuje na článek „Dobří holubi“ se vracejí – letos to bude již po dvacáté od Boženy Blažkové, 

který vyšel v 1. čísle zpravodaje U nás roku 2016.

[2] Video z přednášky J. Klimeše Psychologické pozadí pohádek je k dispozici na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=YlX0mfldcuE
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