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Jičínská dílna podesáté           
Ludmila Košťálová, Helena Jelínková a 

Božena Blažková           
 

     Bylo září a byla knihovnická dílna v pohádkovém městě Jičíně. Byla hodně rozmanitá, 
což vystihoval i její název „Z babiččina kapsáře“. Sjelo se více než čtyřicet knihovnic, 
většinou pracovnic dětských knihoven, ze všech koutů republiky. Užily si pěkného počasí, 
festivalového rojení a dostalo se jim mnoha informací. Slavnostní zahájení jubilejní dílny 
se konalo u andersenovské pohádkové jablůňky.  
 
      Úvodní část programu byla v letošním roce zcela pochopitelně věnována Boženě 
Němcové a její Babičce. Přednášky profesorky Jaroslavy Janáčkové jsou typické 
zasvěceným, ale přitom srozumitelným a laskavým pohledem odborníka, který dokáže 
zaujmout posluchače stále novými úhly pohledu na zadanou problematiku. Paní 
profesorka se tentokrát zaměřila na zmínky o čtení a čtenářství v díle Boženy Němcové. 
Přednáška byla doplněna četbou ukázek, které přednesla Eva Kordová. Následující 
informace o dlouholetém učitelském působení Dory, dcery slavné spisovatelky, v Jičíně, 
byly pro mnohé kolegyně novinkou. Místní badatel Vladimír Úlehla se osobností Dory 
Němcové zabývá již řadu let a výsledky své práce prezentoval nejen formou přednášky, 
ale i výstavou zajímavých regionálních dokumentů. Odpolední program završilo přátelské 
setkání s manželi Haldovými (paní Haldová – výtvarnice – je mj. autorkou plastik 
zobrazujících jednotlivé postavy z Babičky; další informace můžete získat např.: 
http://www.dobruska.cz/betlemy/haldova.htm a http://www.rodinaonline.cz/archiv/2002/52-
53/cestujeme.htm ). Večer se knihovnice zúčastnily oficiálního zahájení již 15. ročníku 
festivalu Jičín město pohádky v místním divadle. Zahajovací den s Boženou Němcovou 
však ještě zdaleka nekončil. Inspirativním završením byla teprve tvůrčí dílna „O babičce“ 
vedená libereckou kolegyní Hankou Langrovou. Přítomné knihovnice se navzájem 
podělily o vzpomínky na své vlastní babičky, ale dostaly např. i příležitost předvést 
ostatním vylosovanou postavu z Babičky. Vyvrcholením pozdního, ale o to více 
kreativního, večera byly scénky inspirované literárním dílem Boženy Němcové. 
 
      Středečního programu, který se z jičínské knihovny přesunul do Porotního sálu 
jičínského zámku, se zúčastnila i ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
Eva Svobodová. Nejprve Iva Hutařová představila publikace nakladatelství Tauris: Čeští 
spisovatelé knih pro děti a mládež a Čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež (o publikacích 
jsme podrobněji informovali v Tipech a námětech našeho zpravodaje). Zasvěcené 
informace o vzniku knížek doplnila spisovatelka Ivona Březinová (viz: 
http://www.ivonabrezinova.cz/ a http://citarny.web2u.cz/modules.php?
name=Sections&op=viewarticle&artid=29  
 
      a ilustrátor Jiří Fixl (viz:http://www.zdravezuby.cz/projekt/p07.asp a 
http://citarny.web2u.cz/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=166 . 
Redaktoři moderního časopisu pro děti a mládež Moje první noviny (viz 
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http://www.moje1noviny.cz ) seznámili přítomné s novým programem literární gramotnosti, 
který je zájemcům k dispozici na zadní straně obálky minulého čísla a na uvedených 
webových stránkách. Do projektu je možné se zapojit během celého roku.  
 
      V deset hodin se otevřely brány prodejní výstavy Svět knihy dětem a zároveň byla 
zahájena výstava obřího leporela Lucie Seifertové Dějiny udatného národa českého (viz: 
http://citarny.web2u.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=204 ). 
 
      Odpolední program zahájilo promítání dokumentárního filmu Historik Josef Pekař, 
který natočila Jana Tomsová, rodačka z nedalekých Markvartic. Poté se účastníci dílny 
přemístili do galerie JANDAN ANIMATION, kde byla vystavena dílka dětí z výtvarné a 
literární soutěže Čertovo kopýtko. Schodiště v domě, kde je umístěna galerie, bylo plné 
čertů, čertíků a čertic. V galerii anděl společně s čertem slavnostně pokřtili pohádkovou 
knížku Jana Sobotky „O čertu Pepiášovi“. Autor je jičínský rodák, pedagog, publicista, 
autor literárního a kresleného humoru a je ředitelem Obchodní akademie v Olomouci. 
Rukopis uvedené publikace získal 1. cenu v soutěži Číst je dobré, kterou vypsalo 
občanské sdružení Centrum Čítárna. Prezidentka sdružení paní Viktorie Špidlová 
seznámila přítomné se vznikem knížky a zároveň předala všem přítomným knihovnicím 
jeden výtisk pohádek pro jejich knihovnu. Další čertologické setkání se bude konat pod 
záštitou senátorů Jiřího Lišky a Jaromíra Štětiny na podzim v Muzeu dětské kresby, dům 
U Zelené žáby, ul. U Radnice 13/8, Praha 1 – Staré Město. 
 
      Pak už šel městem pohádkový průvod a 15. ročník festivalu Jičín město pohádky byl 
zahájen. Okamžitě se rozběhl tradiční chod nejrůznějších tvůrčích dílen, kde si děti i 
dospělí mohli zkusit všechno možné i nemožné – od kaligrafie a vázání knih po výrobu 
panenek, žonglování nebo filmovou animaci. Přítomné knihovnice dostaly možnost také 
tyto dílny navštívit. Ve večerním volnu byla možnost zúčastnit se výtečného a strhujícího 
koncertu Radůzy v nabitém kině Český ráj. 
 
      Čtvrteční dopoledne bylo naplněno programem nakladatelství Albatros, kterého se 
kromě redaktorů účastnily dvě mladé úspěšné autorky – Petra Braunová a Renata 
Štulcová. Poté se představilo nakladatelství Prodos, které se věnuje vydávání 
alternativních učebnic. Vystoupil také ilustrátor Jiří Fixl. V odpoledním čase se konalo v 
aule Lepařova gymnázia Malé sympozium o hře, kterému (místo nemocného Ivana 
Vyskočila) „předsedal“ Přemysl Rut se svými kolegy a kolegyní z katedry autorské tvorby 
a pedagogiky DAMU. Padlo tam mnoho myšlenek o hře jako komunikaci a kulturním 
fenoménu, o kterých stojí za to přemýšlet. Večer byl věnován společenskému setkání 
účastnic dílny, které bylo připraveno v knihovně s nevšední péčí a láskou ze strany 
organizátorské jičínské knihovny. 
 
      Dojemné bylo páteční setkání se spisovatelkou Marií Kubátovou, které pohádková 
královna a král předali „Řád rytíře krásného slova“. Všechny zúčastněné přišel pozdravit 
také Rumcajs, neodmyslitelná pohádková postavička spjatá navěky s Jičínem. Po 
nádherných slovech paní Kubátové a vystoupení rodinného dua Kazdových (zpěv a 
klávesy) přišlo ke slovu nakladatelství Mladá fronta. Kromě redaktorek přijela 
pobesedovat také spisovatelka Květa Kuršová. Před polednem 10. knihovnická dílna 
oficiálně skončila a většina knihovnic se vydala na cestu k domovu plná dojmů a krásných 
vzpomínek.  
 
      Bylo i mnoho dalších drobných radostí, námětů a nápadů, a pokud nevěříte, přijeďte 
se za rok do Jičína přesvědčit osobně. 
 
      Sluší se poděkovat všem jičínským kolegyním, zvláště paní ředitelce Lidmile 
Košťálové a neúnavné organizátorce, od letoška také rytířce Řádu krásného slova, 
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Alence Pospíšilové. Ať se jim i nám – knihovnicím – úspěšně podaří vstup do dalšího 
desetiletí jičínských knihovnických dílen! 
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