
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 14. 6. 2018

Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 2

Sekce: Tipy a náměty

Název článku: Festivalový Jičín opět přivítá knihovníky

Autor: Jana Benešová

Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180233

Festivalový Jičín opět přivítá knihovníky

Jana Benešová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně pořádá 11.–13. září 2018 Knihovnickou dílnu v rámci festivalu Jičín – město 

pohádky. Tradičně je určena knihovníkům a knihovnicím, kteří pracují s dětmi. Letošní 22. ročník má podtitul 

„Pohádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší“ a zaměří se hlavně na spolupráci se školami, využití pohádek a říkadel 

a také vzájemné sdílení zkušeností.

Na programu jsou nápady z praxe Bc. Vladimíra Krafta, návštěva Miletína, rodného domku Karla Jaromíra Erbena a 

procházka naučnou stezkou po stopách jeho balad.

Druhý den budeme s Mgr. Vandou Vaníčkovou, Ph.D., hledat společnou řeč mezi školou a knihovnou; s informacemi o 

jednání s ministerstvy kultury a školství vystoupí Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., a o práci s literaturou pro děti do deseti 

let promluví Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. Muzikoterapii se budeme věnovat společně s BcA. Ladislavou Dlouhou. 

Závěr druhého dne bude patřit slam poetry, což je poezie naživo mnohdy částečně improvizujících básníků, která 

dokáže oslovit i mladou generaci.

Třetí den si vyslechneme přednášku „Vývoj řeči a čtení u dětí“ psychologa, psychoterapeuta a publicisty PhDr. Mgr. 

Jeronýma Klimeše, Ph.D., o významu říkadel, poezie a čtení pohádek pro nejmenší. Dílnu zakončíme „u kávy“. 

Zhodnotíme program a také pojmenujeme současné problémy, se kterými se knihovníci v dětských odděleních 

setkávají, a vyměníme si zkušenosti s novým projektem „S knížkou do života“. Budeme uvažovat o potřebách dětských 

knihovníků a o náplni další knihovnické dílny.

Ve volných chvílích je možno navštívit inspirativní pořady v rámci jičínského pohádkového festivalu. Jste zváni. Více 

informací a přihlášky najdete na http://knihovna.jicin.cz/dilna-2018/.
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