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Pozvánka na klubové
podvečery v Červeném
Kostelci
Božena Blažková
Pamětníci z dětských oddělení si pravděpodobně pamatují na Kluby mladých čtenářů,
které organizovalo nakladatelství Albatros. Není mnoho knihoven, kde tradice pravidelné
klubové činnosti trvá nepřetržitě již od osmdesátých let. Jednou z nich je Městská knihovna
v Červeném Kostelci. Navštívila jsem tuto knihovnu s úmyslem zjistit, jak takový klub s
tradicí vlastně funguje. Knihovnu jsem navštívila v odpoledních hodinách za běžného
provozu dětského oddělení. Na rozhovor mnoho času nebylo, a tak jsem dostala do ruky
nepřeberné množství kronik se slovy: "Co není zaznamenáno, neexistuje." Akce
zaznamenané v kronikách mohou být velkou inspirací pro ostatní knihovny. Klub se schází
každý týden v úterý po skončení půjčovní doby. Od roku 2005 jsou klubové podvečery
volně přístupné a může na ně kromě pravidelných návštěvníků přijít každý, koho zrovna
zajímá probírané téma.
Zeptala jsem se dlouholeté pracovnice dětského oddělení Magdaleny Novákové, jak
vlastně zvládá připravit program na každý týden.
Musím si nejprve připravit předběžný plán na celý rok. Zjistím si, jaká významná výročí
nás v příštím roce čekají, a vyberu si z nich autory a události, které by se mohly v klubu
objevit. Tím získám základní témata na celý rok. Pár volných termínů nechám dětem, aby
si mohly samy připravit, co je zajímá. Volný termín také musím nechat pro hosty, které chci
dětem představit. Jedná se většinou o regionální osobnosti, které dokáží děti zaujmout. V
klubové práci také využívám témata celostátních akcí Klubu dětských knihoven SKIP, pro
příští rok např. počítáme s tím, že několik setkání bude věnováno tématu projektu Kde
končí svět. Výhodou je, že původní členové klubu dnes již studují nebo pracují a řada z
nich je ochotná pro své nástupce připravit program. Namátkou mohu jmenovat např.
besedu s pracovníkem Krkonošského národního parku či besedu o pobytu v Americe.
Zajímalo mne, kolik dětí se zde přibližně každý týden schází a jak se o akcích
dozvídají. Na tuto otázku mi odpověděla ředitelka knihovny PhDr. Marcela Fraňková.
V průměru se jedná o patnáct až dvacet dětí různého věku. Děti si vybírají podle toho,
zda je probírané téma zajímá. Rozhodně se vyplácí pravidelnost konání schůzek. Každé
úterý se dětská půjčovna plní zájemci o setkání. Schůzky začínají po skončení půjčovní
doby, ale děti většinou přicházejí dříve, vybírají si knížky, rezervují si místo u počítače a
domlouvají se mezi sebou. Program, stejně jako ostatní akce, zveřejňujeme na svých
webových stránkách a v místním zpravodaji. Důležité je, aby se děti nenudily. Knihovnici
musí příprava akcí bavit stejně, jako se potom baví děti. Úterní klubové podvečery v
oddělení pro děti a mládež v naší knihovně doplňuje od jara klub Pohoda, který dává
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příležitost uplatnění aktivním lidem seniorského věku. Naším cílem je vytvořit z knihovny
duševní přístav pro všechny, kteří chtějí smysluplně využít volný čas.
Co dodat na závěr? Snad jen to, že celková atmosféra knihovny vypovídala o tom, že
se knihovna opravdu takovým přístavem stává.
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