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Zaost řeno na biblioterapii           

Jana Sehnalová           
 

     Začátkem listopadu jsem navštívila odborný seminář v Brně, který mě oslovil už svým názvem 
"Biblioterapie v práci veřejných knihoven". Organizaci semináře pro členy KDK SKIP si vzala na svá 
bedra Moravská zemská knihovna a jmenovitě Mgr. Jana Nejezchlebová. 
 
      Ta nás s daným tématem chtěla seznámit z různých úhlů pohledu, a tak oslovila nejen odborníky, ale 
i knihovníky, kteří už mají praktické zkušenosti. 
 
      Problematiku toho, "co je a není psychoterapie", objasnila přítomným PhDr. Jarmila Dosedlová. Paní 
Lucie Postierová se zabývala "vlivem literatury na zdravý emociální vývoj dítěte". Pokračovali hosté z 
Polska z praktickými zkušenostmi ze svých knihoven.Na tuto oblast plynule navázali knihovníci z Česka. 
Mgr. Daniela Hebnarová z Knihovny Kroměřížska pohovořila na téma "Kniha je lék", paní Svatava 
Pilařová z Krajské knihovny Zlín se zabývala tématem "Kniha a čtení sbližují". Velmi se mi líbila práce 
chrudimské knihovny s handicapovanými čtenáři, o které nám přednášela Iveta Novotná. Na její 
pravidelné návštěvy nemocnice se už dnes těší malí nemocní pacienti.  
 
      Myslím, že přítomné knihovnice nadchla i práce studentů KISK MU Brno, kteří vytvořili a spustili web 
BiblioHelp (viz: http://www.bibliohelp.cz/ ). Ten nasměruje každého, kdo hledá pomoc a řešení svých 
problémů v literatuře. Záchranný kruh v podobě vhodně zvolené knihy může pomoci nejednomu čtenáři. 
Web má přehlednou strukturu a velmi dobře se v něm orientuje. Určitě stojí za to, abychom ho v našich 
knihovnách propagovali.  
 
      Na závěr semináře představila Mgr. Eva Katrušáková znovu projekt "Celé Česko čte dětem" a 
objasnila problematiku. Všichni jsme dostali základní informace v písemné podobě s pěknými záložkami 
do knih. Zájemci o kalendář "Celé Česko čte dětem" si ho mohli odvézt domů s akční slevou. Věřím, že 
udělá radost zejména našim malým čtenářům.  
 
      Po odborném semináři mohli zájemci navštívit Knihovnu roku 2008 - Obecní knihovnu Mokrá - 
Horákov. Nadšená knihovnice paní Jitka Neveselá z dvaapůltisícové obce nás přivítala ve víceúčelovém 
sále, který se nachází v budově knihovny a slouží nejen jako přednáškový sál, ale také jako modlitebna a 
místo pro vítání nových občánků. Sama knihovna je úžasná. Velký, světlý prostor s účelně vybaveným 
nábytkem je pastvou pro oči. Váledla osloví jistě mladší i starší děti. V knihovně se najdou i výstavní 
prostory pro výrobky místních obyvatel. V době naší návštěvy zde byla nainstalovaná výstava perníčků s 
vánočními motivy. Strávili jsme zde příjemné chvíle a já osobně mám radost, když se i v malé obci 
najdou peníze nebo cestičky k získání dotací a podaří se vybudovat tak úžasnou knihovnu. To je i můj 
sen, který zatím jenom sním, a přesvědčuji zřizovatele o potřebnosti větších prostorů hlavně pro dětské 
uživatele naší knihovny. 
 
      Podělila jsem se s vámi o zážitky ze semináře, který byl součástí setkání KDK SKIP v Brně, kde 
probíhala také jeho valná hromada. 
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