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Pohádkoterapie v naší knihovně

Martina Voňková

V roce 2012 jsme odstartovali v dětském oddělení Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem projekt s názvem 

Pohádkoterapie. Přestože je v názvu slovo terapie, nejedná se o žádný léčebný proces, nýbrž o čas strávený s knihou v ruce a 

předčítáním z ní.

Hlavním cílem bylo přilákat děti ve věku od 6 do 10 let do prostor knihovny i po skončení vyučování, tedy v době jejich osobního 

volna, vzbudit u nich zájem o knížky a vypěstovat v nich pocit, že navštěvovat knihovnu je něco úplně normálního, jako třeba hrát 

pravidelně fotbal nebo chodit do baletu. Rozhodli jsme se, že Pohádkoterapie bude jednou za měsíc v délce cca 60 minut a každý 

měsíc představíme dětem novou knihu s napínavou či legrační zápletkou. Upoutávku jsme dali do místních novin a na naše webové 

stránky.

Nápad, cíl a reklamu jsme měli, a tak jsme čekali, jaká bude odezva. První dva měsíce byla účast cca 5–8 návštěvníků. Třetí měsíc 

nám zavolala paní vychovatelka z místní základní školy, zdali by mohla přijít s družinou. Souhlasili jsme. A v současnosti navštěvuje 

odpolední Pohádkoterapii již pět družin, což je řádově stovka dětí.

Upoutat pozornost dětí na 60 minut pouhým předčítáním je nemožné, proto nesmí chybět diskuze k danému příběhu, soutěže či ruční 

dílnička k tematickým setkáním na Vánoce či Velikonoce.

V rámci akce Březen – měsíc čtenářů jsme Pohádkoterapii posunuli zase o kus dál. Nazvali jsme ji „Čtení pejskům“. Tentokrát 

nebude číst paní knihovnice, ale samotné děti. Ty mají za úkol přečíst dvěma canisterapeutickým pejskům úryvek ze své oblíbené 

nebo právě rozečtené knihy. Jak uvádí webová stránka Českého rozhlasu: Kanadští vědci zjistili, že přítomnost psa pomáhá dětem 

mladšího věku při čtení. Děti v takové situaci četly lépe, déle a soustředěněji. Na tom, jakého plemena byl pes, nezáleželo, bylo také 

jedno, zda šlo o štěně, nebo o dospělé zvíře. Výzkum si klade za cíl přispět k výuce dětí, kterým se čtení nedaří. Až tento náš pokus 

vyzkoušíme, dáme vám vědět, jak vše dopadlo.

Naše cíle se nám podařilo uskutečnit, tak nám držte palce, ať se daří i v příštích letech.
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