
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 9.1.2007 
Číslo: Ročník 16 (2006), Číslo 4 
Sekce: Šumné knihovny 
Název článku: Praskačka a děti 
Autor: Božena Blažková 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=750 

Praskačka a děti           
Božena Blažková           

 
     Mám vždycky velkou radost, když mohu navštívit knihovnu, která tzv. „žije“. V roce 2004 jsem 
obdržela zajímavý dopis od knihovníka z Praskačky. Pan Černohlávek mi sděloval, jak se jeho malá 
knihovna účastní Týdne knihoven. Výsledkem naší vzájemné korespondence byl článek Jak přežít 
knihovnu (viz: http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0466.pdf ). Letos jsem dostala nabídku vidět jednu z 
akcí v této knihovně „live“ neboli naživo. 
 
      Obecní knihovna v Praskačce zadala dětem z mateřských škol v Praskačce a Sedlici vyrobit 
vlastní knihu. Školky vyráběly kolektivní leporela. Výsledné práce pod názvy Ovocnáček a Zvířátka 
kolem nás jsou vystaveny ve vestibulu Obecního úřadu v Praskačce a stanou se originální součástí 
fondu knihovny. Děti za svou snahu dostaly drobné dárky a každá školka obdržela opravdovou 
knížku. 
 
      Po besedě s mateřskými školami následovala návštěva dětí ze základní školy. Jejich úkol byl 
těžší. Každý si musel knihu napsat, ilustrovat a vyrobit sám. Na zpracování tématu „fantastická 
pohádka či zážitek z prázdnin“ měly děti asi 14 dní. Společně s metodičkami z Knihovny města 
Hradce Králové jsem byla požádána, abych pomohla vybrat vítězné práce. Výběr nebyl jednoduchý, 
nakonec jsme se rozhodly ocenit práce, které sice nebyly dokonalé, ale byly ve svém zpracování 
originální. Oceňovaly jsme hlavně nápad a vtip. Pět dětí si odneslo domů knihu a všechny ostatní 
dostaly tašku se sponzorskými „drobnostmi“. U podobných akcí je zapotřebí děti vždy pečlivě 
seznámit s tím, co se od nich očekává a co bude hodnoceno. Děti potřebují přesně vysvětlit, že 
nestačí jen napsat příběh, který se doplní obrázky. Pokud má být výsledkem knížka, musí být 
hodnocen celkový dojem. Dostala jsem příležitost popovídat si s dětmi o tom, jak knížka vůbec 
vzniká a jaké jsou její cesty od autora ke čtenáři. Posluchači byli velmi pozorní a živě reagovali na 
otázky. Při této příležitosti jsem si znovu uvědomila, jak je důležitá spolupráce školy a knihovny. 
Společné návštěvy knihovny, besedy a akce v knihovnách jsou potřebnými kamínky na cestě k 
aktivnímu čtenářství nejen ve městech. 
 
      Má návštěva v knihovně byla časově limitována a neměla jsem mnoho času na vyptávání. Co 
jsem viděla mi však stačí k přesvědčení, že Obecní knihovna v Praskačce (ale i v Sedlici) je v 
dobrých rukou manželů Černohlávkových. Pokud se chcete inspirovat, navštivte jejich webové 
stránky: http://www.knihovnapraskacka.wz.cz/ nebo si přečtěte článek Na „čumendě“ v jiném 
regionu. 
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 


