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Knihovnická dílna 2008           
Ilona Halbrštátová           

 
     Tento rok se Knihovnická dílna konala ve dnech 23. - 24. dubna v Městské knihovně v 
Praze. Byla jsem vyslána na zkušenou a vůbec jsem nevěděla, co od toho mám očekávat. 
Program vypadal docela lákavě: Veřejné knihovny v malých obcích, Knihovna roku 2007 
Obecní knihovna Bory, Romańi Kereka, Co venkovské knihovny umějí a mohou, Soutěž 
Knihovna roku, Kamarádka knihovna, Jak (ne)psát projekty knihoven, Já mám stránku, ty 
máš stránku (webovou), Cílové skupiny služeb veřejných knihoven, Knihovna pro rodinu, 
Knihovny přátelské rodině: SMolíček - Kdo si čte, nezlobí, Senioři vítáni... a to jsem ještě 
nevěděla, co se pod jednotlivými názvy skrývá. 
 
      Myslím, že knihovníci jsou kouzelníci! Je až k neuvěření, co dokážou uspořádat a 
vytvořit. Tak třeba: hned na úvod vystoupili se svou prezentací manželé Křížkovi z 
knihovny Bory (viz http://knihovna.bory.cz/ ), která získala titul Knihovna roku 2007. 
Představili nám jen některé akce konané za posledních pár měsíců, např.: tradiční Noc s 
Andersenem, oslavy 110. výročí knihovny, úspěšné akce Celé Česko čte dětem a 
Cestička do knihovny. Týden čtení byl opravdu ve znamení četby: pondělí - čtení s PhDr. 
M. Ripperovou z její knihy Povídání pro kocourka Matlafouska, úterý - čtení se starostou a 
knihovníkem, středa - čtení babiček z klubu Dobré pohody, čtvrtek - čtení s paní 
profesorkou z gymnázia a kreslení obrázků, pátek - Dny japonského bojového umění, 
které byly ve znamení praktických ukázek, videoukázek a čtení z knih o bojovém umění. 
Celkem se za týden četlo z 12 knih a přišlo 162 návštěvníků. Knihovna se hodně věnuje 
seniorům a pořádá pro ně čaje o páté, pravidelné přednášky a výstavky. Obec má "jen" 
necelých 800 obyvatel a knihovna roční rozpočet 18 000 Kč. 
 
      Poté vystoupila ostravská knihovnice s projektem: ROMAŇI KEREKA - ROMSKÝ 
KRUH. V ostravské knihovně se nechali inspirovat úspěšným projektem z Maďarska, jak 
vytvořit pro Romy prostor, kde budou vítáni. Tím vznikla školní knihovna pro Romy v 
romské části Ostravy - Vítkovice, zejména pro romské děti a rodinu jako celek. Knihovna 
je přístupná Romům, zohledňuje jejich specifika, nabízí romskou literaturu a počítačovou 
učebnu. Knihovnici pomáhá romská pedagogická asistentka. O projektu podrobněji 
informuje článek Inspirace z Ostravy ve čtvrtém čísle tohoto zpravodaje loňského roku. 
 
      Nejen zajímavá, ale hlavně užitečná a praktická byla prezentace metodičky Katky 
Hubertové z Knihovny města Hradce Králové - o potřebě webové stránky každé knihovny 
bez ohledu na velikost místa působení. O Šabloně webu pro malé knihovny i o jejím 
ocenění v loňském roce se v tomto zpravodaji také již několikrát psalo. 
 
      Neméně inspirativní byly prezentace knihoven, které byly oceněny jako přátelské 
rodině. Pro ilustraci vybírám alespoň tři příklady. 
 
      Městská knihovna Semily (viz http://www.mk.semily.cz/ )realizovala projekt na 
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podporu čtenářství s názvem SMolíček (propojuje se zde název pohádky a SPZ okresu 
Semily). Knihovna se soustředí hlavně na nejmenší předškolní děti (děti z MŠ a děti s 
maminkou na mateřské dovolené). Pravidelně v úterý je v knihovně čtení na dané téma a 
jednou měsíčně ve čtvrtek je dílna s tématem předchozího čtení, např. Jablíčkování - 
pohádky, písničky, básničky s tématem jablíčka, kreslení jablíček, výroba adventního 
jablíčka - nebo Ptáčkování - pohádky, písničky, básničky s ptáčky, přichystání dobrot na 
stromy v zahradě pro ptáčky. Kromě pravidelnosti akce je důležité i úterní vyzvedávání 
dětí rodiči přímo v knihovně. 
 
      Knihovna Třebíč (viz http://www.knihovnatr.cz/ )získala za svůj projekt "Kdo si čte, 
nezlobí" certifikát Společnost přátelská rodině 2007. V loňském roce proběhlo v knihovně 
neuvěřitelných 936 akcí. Knihovna se zapojuje do velkých kampaní BMI, Týden knihoven, 
Den Země, Národní dny bez úrazu, Dny zdraví, Den pro dětskou knihu i pořádá vlastní 
akce. Projekt na podporu dětského čtenářství Den pro dětskou knihu se v podání 
třebíčské knihovny změnil v maraton aktivit - prodej dětských knih,veřejné čtení z 
dětských knih známou osobností, ilustrace knih, vystoupení herců a hudebníků, výstavy, 
soutěže, přednášky, besedy, maňáskové představení, divadelní pohádka. Dvoudenní 
akce (pátek a sobota) probíhala na 3 odděleních knihovny a zajistila celodenní 
návštěvnost prostorů knihovny. 
 
      V sedlčanské knihovně jsou senioři vítáni. Knihovna (viz http://www.knihovna-se.cz/ ) 
dostala vynikající nápad, jak využít potenciál aktivních seniorů pro veřejně prospěšné 
aktivity nejprve pro knihovnu a později pro další organizace. Na kvalifikaci seniorů neklade 
projekt důraz, důležité jsou dovednosti a schopnosti předat je dál - např. v knihovně: při 
vedení kroužků pro děti i dospělé (pravidelné nebo jednorázové tematicky zaměřené 
akce), organizační pomoc při přednáškové činnosti, manuální činnost při balení knih, 
obnově etiket, zarovnávání knih a vylepšování estetického působení knihovny. Vznikla tak 
databáze AKTIVNÍCH SENIORŮ, kterou spravují knihovnice. Vstup seniorů do databáze 
je dobrovolný. Databáze obsahuje nabízenou činnost (např. překladatelé, učitelé, 
zdravotníci, administrativní činnost, uklízečky...) a zároveň umožňuje najít i vhodného 
člověka pro dobrovolnické aktivity (organizační výpomoc - administrativa, dozor, příprava 
pohoštění, zástup za nemocného pracovníka, doprovod k lékaři, na procházku, do 
divadla, ale i např. předčítání). Cílem projektu byla změna pohledu na místo seniorů ve 
společnosti - uvědomění si znalostí, schopností a využitelných dovedností seniorů. Senioři 
se v knihovně nejen hojně zapojují do různých činností, ale podstatně zvyšují návštěvnost 
knihovny. 
 
      Na Knihovnické dílně vystoupili i další knihovníci a knihovnice z různých knihoven s 
neméně zajímavými projekty - souhrn všech prezentací je vystaven na adrese 
 
      http://skip.nkp.cz/odbSVdilna08.htm  
 
      Knihovnická dílna 2008 byla hodně nabitá informacemi, odvezla jsem si hodně 
nápadů a námětů, bylo to příjemné setkání knihovníků, a jak řekla jedna přednášející:  
 
      JSOU KNIHOVNY, KTERÉ SE ZMĚNÍ, A JSOU KNIHOVNY, KTERÉ ZANIKNOU!!!! 
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