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„Povídálci“ a jiné akce pro děti v Městské knihovně Trutnov

Jana Kopecká

Když jsme hledali název pro setkávání s našimi nejmenšími čtenáři a jejich rodiči, uvědomili jsme si, že knihovna 

není jen místem, kam si chodíme půjčovat knížky, ale i místem setkávání a sdílení informací.

Klub Povídálci a aktivity pro děti z mateřských škol

Proto se každé první úterý v měsíci scházíme v dopoledních hodinách v tzv. klubíku Povídálci, který navštěvují 

převážně maminky na mateřské dovolené s dětmi ve věku od 2 do 4 let. Připraveným programem jsou děti 

provázeny pohádkovými postavičkami Křemílka a Vochomůrky. Vochomůrka vždy přečte pohádku, a pokud to 

věkové složení dětí dovolí, následuje krátké divadélko, zaměřené tematicky např. na roční období, barvy, zvířátka 

apod. Zatímco se knihovnice věnují dětem při malých pohybových aktivitách, mohou si rodiče v klidu vybrat 

z knižních novinek, které jsou pro ně každý měsíc připraveny, a poté následuje výtvarná dílnička.

Dalšími pravidelnými akcemi, tentokrát už pro děti z mateřských škol, jsou (jejich) návštěvy knihovny. Do tohoto 

projektu jsou zapojeny téměř všechny mateřské školy v Trutnově a v praxi to vypadá tak, že jednotlivé třídy opět 

v dopoledních hodinách navštěvují oddělení pro děti. Každý má svou průkazku. Po odložení batůžků si děti mohou 

vybírat nové knížky, zatímco my se věnujeme vracení knih. Tyto návštěvy probíhají vždy od září do června. Při 

prvním setkání máme pro děti přichystanou malou knihovnickou lekci, při které jim maňásek kocour Knížek 

vysvětlí vše ohledně půjčování a to, jak se ke knížkám v knihovně chovat. Spolupráce s mateřskými školami 

probíhá již dlouhodobě a jsme rádi, že spoustu dětí vídáme mezi čtenáři i po ukončení školky během let na 

základní škole.

Akce pro základní školy a klub Dráček

Pro děti ze základních škol připravujeme besedy na různá témata, přes základní knihovnickou lekci, pohádky, 

pověsti, bajky, sci-fi a fantasy literaturu až po besedy o autorech, ilustrátorech atd. Jsme rádi, že se na tyto akce 

hlásí i učitelé se studenty trutnovských středních škol.

Další pravidelnou akcí je klub Dráček, určený pro děti od 6 do 12 let. Scházíme se jednou měsíčně odpoledne, 

opět od září do června. Každý rok má klub jiné téma, v minulých letech jsme např. cestovali po světě, loni jsme se 

věnovali pověstem jednotlivých krajů České republiky, letos si děti vyrábějí vlastní knížku. Společně si 

vypravujeme, čteme, hrajeme hry a součástí setkání je také velmi oblíbená výtvarná dílna.

Zapojení do celostátních knihovnických projektů

Naše oddělení pro děti se také pravidelně připojuje k celostátně známé a podporované akci Noc s Andersenem.

V rámci Týdne knihoven v říjnu nocujeme s dětmi podruhé, vždy na nějaké téma. V minulých letech se 

v trutnovské knihovně objevili piráti, hastrmánci, čarodějové i Karafiátovi Broučci. Tato akce patří mezi dětmi 

k nejoblíbenějším.

Konec školního roku patří již tradičně pasování prvňáčků na čtenáře. Během května a června přicházejí jednotlivé 

první třídy trutnovských základních škol do pohádkového království královny Abecedky, aby se zde z dětí stali rytíři 

Čtenářského řádu.

Všechny dětské akce se těší velké oblibě, děti o nich vyprávějí svým kamarádům, tedy našim budoucím 

čtenářům… :-)
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