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U nás v Polici           

Božena Blažková           
 

     Návštěvu Městské knihovny v Polici nad Metují jsem si slibovala od roku 2007, kdy byla přestěhována 
do nových prostor v Pellyho domech na náměstí (viz článek A. Součkové Dům, který rozsvítil náměstí, 
zveřejněný v prvním čísle loňského ročníku). Příležitost se naskytla při připravování tohoto čísla. Při 
prohlížení webových stránek knihoven našeho kraje mne zaujala nabídka polické knihovny pro děti.  
 
      Využila jsem volnějšího prázdninového a dovolenkového času a zajela jsem se do Police podívat. 
Čekala tam na mne nejen paní ředitelka Věra Plachtová, ale i další pracovnice dětského oddělení Hana 
Jenková. Nejprve mne provedly knihovnou (zde jsem obdivovala zejména technické vybavení) i celým 
domem a pak jsme se usadily v dětském oddělení a povídaly si o knihovnické práci.  
 
      Nejvíce mne zajímal tradiční prázdninový týden, který knihovna chystá nejen pro své čtenáře, ale pro 
všechny děti, které se přihlásí. Akce se účastní pravidelně kolem 20 dětí z Police a okolí. Program týdne je 
vždy orientován na nějaké zajímavé téma, např. Po pověstech Policka nebo Po kupeckých stezkách. V 
letošní roce se jednalo o Cestu kolem světa. Děti měly možnost "pobýt" každý den v jiném světadíle. 
Společně hledaly nejkratší cestu a způsob, jak se do jednotlivých světadílů dostat. Zároveň se 
prostřednictvím knížek seznámily s různými zeměmi světa. V programu se nezapomnělo ani na pohádky a 
výtvarné činnosti. Četlo se, hrálo se, vyráběly se látkové záložky do knih, draci, totemy, sfingy, pyramidy, 
náhrdelníky a malovalo se na kameny. Na programu byly pochopitelně i hry a pobyt venku. Z vlastní praxe 
vím, že připravit celodenní program pro děti různých věkových kategorií není jednoduché. A knihovnice v 
Polici zvládají zorganizovat zábavný a zároveň i vzdělávací program na celý týden.  
 
      Moje další otázka směřovala k tzv. interaktivním čtvrtkům pro děti. Každý týden mimo prázdniny je v 
dětském oddělení pro děti připraven nějaký zajímavý program, většinou s výtvarným a tvořivým 
zaměřením, který je dle možností doplňován i četbou nebo luštěním křížovek a hádanek. Plakátky s 
nabídkou aktivit jsou zájemcům k dispozici nejen v knihovně, ale i ve škole. Děti si tak zvykají na možnost 
trávení volného času v knihovně a zároveň se starají i o výzdobu knihovny.  
 
      V době mé návštěvy byla knihovna plná obrázků a místních pověstí. Zjistila jsem, že se jedná o práce 
z projektu, na který knihovna získala grant Knihovny 21. století. Cílem byla podpora dětského čtenářství a 
zapojení nejen polických dětí, ale i místních knihoven a dětí z blízkého regionu. Projekt se jmenuje Za 
pověstmi Policka aneb Poznáváme svůj domov. Z publikací nakladatelství Bor a knížek Evy Koudelkové 
byly vybrány pověsti týkající se jednotlivých míst. V knihovnách se s těmito pověstmi postupně děti 
seznámily a jejich úkolem bylo výtvarně zpracovat buď motiv pověsti nebo jakýkoliv jiný motiv na téma 
rodného kraje a konkrétního místa, kde žijí. Na závěr projektu je připravováno setkání knihovníků a dětí na 
společném výletě po stopách místních pověstí. 
 
      Další diskuse už se týkala spolupráce se školami v Polici a okolí. Snahou knihovny je, aby se 
jednotlivé třídy dostaly do knihovny společně nejméně 3x během školního roku. O tradiční lekce tzv. 
knihovnického minima už ze strany škol není zájem. Dětské oddělení knihovny si klade za cíl návštěvu 
jednotlivých tříd (ZŠ v Polici n/M, ZŠ v Machově i málotřídek v blízkém okolí) v knihovně realizovat 
alespoň 3x během školního roku. Za nejúspěšnější akci lze považovat besedu na téma Bezpečný internet, 
která oslovila nejen žáky, ale i učitele informatiky. Hodně jsme také hovořily o přípravě a obsahu 
jednotlivých hodin v knihovně. Kolegyně zdůrazňovaly nutnost vyvážení mezi mluveným slovem, 
audiovizuálním doplněním a vlastní činností žáků. Velmi také oceňovaly, že některé učitelky si samy 
připravují hodiny v knihovně - přijdou s předem připravenými otázkami a děti samostatně vyhledávají 
odpovědi, které podle zadané formy zpracují (nikoliv opisují). Knihovnice jsou konzultantkami při hledání, 
případně po dohodě "předpřipraví" potřebnou literaturu. 



 
      Další naše povídání se už týkalo dětského čtenářství, zájmů současných dětí, jejich potřeby humoru a 
laskavého pochopení. Děkuji kolegyním v Polici nad Metují za příjemně prožitý den, poskytnuté informace 
i za jejich mravenčí a systematickou práci:. 
 
      Redakční poznámka: 
 
      Pokud se chcete inspirovat nabídkou na webových stránkách polické knihovny ( http://www.knihovna-
police.cz/ ), nenechte se zmást jejich možnou neaktuálností. V době přípravy tohoto čísla byly stránky ve 
výstavbě. 
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz 


