Královéhradecká knihovnická konference 2021 online
Kam kráčíš, knihovnictví...
9. ročník Královéhradecké knihovnické konference
s odborným programem na téma
Knihovny podporují čtenářství dětí a mládeže

Datum:

úterý 23. 11. 2021

Čas:

od 9.00 do 14.30 hod.

Místo:

videokonference na platformě Microsoft Teams

Pořadatel:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Program:
9.00‒9.15

Úvodní slovo moderátorky
Čtenářství dnes ‒ hledání nové mise
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., Ústav pro českou literaturu AV ČR

9.15‒11.00
Odborné
přednášky

Všichni jsme gramotní, materiály na čtení přesyceni ‒ tak oč ještě
čtenářství opřít? Není už tento „projekt“ poněkud unavený?
Jaké byly civilizační mise v minulosti? Přesycenost ‒ a co s ní? Je ještě
možné najít nějakou misi pro naše časy ‒ a silnou? Jak ji vymezit? Oč ji
opřít? Jakým způsobem ji uskutečňovat?
Bez výborného a bohatého čtení není vzdělanost
PhDr. Václav Mertin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Kvalitní a hojné čtení představuje nezbytnou podmínku vzdělanosti.
U dítěte se rozvíjí prakticky od narození tím, že na ně mluvíme, ukazujeme
a pojmenováváme objekty vnějšího světa, později mu předčítáme. Přidává
se škola, která slibuje, že naučí děti číst. Jenže zatím se jí to příliš nedaří.
Proto musí přiložit ruku i nadále rodiče a také další instituce. Mezi ně patří
i knihovny, které již nějakou dobu nabízejí dětem mnohem bohatší služby
při rozvoji čtenářství než pouhé půjčování knih.

11.00‒11.10

Přestávka
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Příklady
dobré praxe
11.10‒11.40

Přispívá projekt S knížkou do života ke čtenářství?
Mgr. Barbora Čižinská, Knihovna města Hradce Králové
Shrnutí zahraničních zkušeností a realizovaných průzkumů a hodnocení
reálného vlivu projektu Bookstart na děti, rodiče a čtení. Z čeho vycházejí
základní principy projektu u nás?
Motivovat a inspirovat
Lenka Macháčková, Městská knihovna Nová Paka
Čtenářem se člověk nerodí, ale stává se jím. Na této cestě ho podporují
rodiče, školka, škola a hlavně knihovna, která by měla motivovat
a inspirovat. Některé projekty myslí již na ty nejmenší: S knížkou do
života a Knížka pro prvňáčka. Městská knihovna v Nové Pace se účastní
nejen celostátních projektů, ale má i své vlastní. Některé akce prověřil čas,
jiné upadly v zapomnění. Ne vždy se vše podaří podle představ, ale i to
patří k tvořivé práci.

11.40‒12.20
Odborná
přednáška
12.20‒13.00

Příklady
dobré praxe
13.00‒13.15

Polední přestávka
Současná uměleckonaučná literatura pro děti a mládež
Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D., Pedagogická fakulta, Ostravská
univerzita
Příspěvek se zaměří na probírku novějších titulů žánrové oblasti
uměleckonaučné literatury a jejich přínosu pro mladé čtenáře. Zaměří se
na práce adresované různým příjemcům od předškolního po starší školní
věk s přihlédnutím k titulům, které mají záměrně širší recepční záběr.
Příspěvek se pokusí nabídnout průhled do různorodých uměleckých pojetí
tématu poznávání a rovněž zohlední spektrum oblastí poznání, k nimž se
tituly vážou. S větší pozorností bude sledována domácí produkce
na pozadí trendů v překladové literatuře. Okrajově se příspěvek dotkne
umělecké kvality uvedených prací.
Projekt Čtení dětem
Mgr. Jitka Řeháková, Městská knihovna v Praze
Společný projekt https://ctenidetem.knihovny.cz/ portálu Knihovny.cz,
provozovaného Moravskou zemskou knihovnou, a Městské knihovny
v Praze nabízí pomoc rodičům, učitelům, ale i knihovníkům při výběru
kvalitní literatury pro děti.
Projekt nabízí šest seznamů pro různé čtenářské kategorie od předškoláků
po 9. třídu základní školy. Každý seznam pak obsahuje několik desítek
titulů vybraných zejména s ohledem na kvalitu, rok vydání a dostupnost
na trhu. Nově jsou přidány také tematické seznamy a seznam knih
vhodných pro dyslektiky.
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Příklady
dobré praxe
13.30‒14.00

Přestávka

TEEN, TA, TO
Bc. Iveta Cehelská, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Prostor pro věkovou kategorii 13+ TEEN vznikl v Knihovně Jiřího
Mahena v Brně už v roce 2014. Příspěvek přinese ohlédnutí nejen za
vznikem tohoto prostoru, ale i pohled na celkový vývoj akcí pro danou
cílovou skupinu a jeho postupné utváření.
Letní knihovnický kemp
Mgr. Marta Pešková Staníková, Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové
nad Labem
Možnosti, spolupráce, financování a zkušenosti z 1. knihovnického
kempu pořádaného Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad
Labem.

Propagační
kampaně

Krajské téma 2022: Vzdělávání
Mgr. Daniela Ridlová a Mgr. Bohdana Hladíková, Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové

14.15‒14.30
Vyhlášení propagační kampaně na rok 2022 v knihovnách
Královéhradeckého kraje.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
oddělení služeb knihovnám, e-mail: eva.semradova@svkhk.cz
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