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     Setkání s loutkou  
 
      Mojí první větší akcí byla knihovnická dílna nazvaná Setkání s loutkou. Ve 
dnech 21.-22. dubna 2006 uspořádala MěK Chrudim pro východočeský Klub 
dětských knihoven praktický seminář "Setkání s loutkou", který vedla výtvarnice 
Kamila Skopová. Kromě výtvarné dílny měli účastníci možnost navštívit knihovnu, 
Muzeum loutkářských kultur, divadelní představení dramatického kroužku 
Rozmarýn při SpZŠ a skanzen na Veselém Kopci. 
 
      První červencový víkend téhož roku si v Chrudimi daly dostaveníčko 
knihovnice z dětských oddělení knihoven z celé České republiky. Terčem jejich 
zájmu byla 55. loutkářská Chrudim a seminář pořádaný MěK Chrudim, který byl 
zaměřený na výrobu loutek a dramatickou tvorbu pro děti. Cílem toulek kolem 
Chrudimi se stal i zámek ve Slatiňanech a Monaco 
 
      První prázdninový víkend roku 2007 se do Chrudimi sjeli nejen loutkáři z celé 
republiky i ze zahraničí, aby zahájili 56. loutkářskou Chrudim ale i pracovnice 
dětských oddělení v knihovnách. Přivítali jsem mezi sebou i kolegyně z Prešova. 
Během třídenního setkání jsme navštívili slavnostní zahájení "Loutkárny", 
divadelní představení Brum pohádka a Zkáza adamitů, chrudimské hospůdky, ale 
hlavně jsme se věnovali tvůrčí činnosti. Dramatickou dílnu vedla Hana Langrová z 
Liberce, výtvarnou Eva Davidová z Chrudimi, která momentálně působí v Praze. 
Všem zúčastněným děkujeme za krásnou atmosféru.  
 
      Třetí ročník knihovnické dílny Setkání s loutkou proběhl v rámci Loutkářské 
Chrudimi ve dnech 28.- 30. června 2008. Pro knihovnice z celé republiky a ze 
Slovenska byl připraven tento program: dramatickou dílnu vedla Hanka Langrová, 
zážitkové čtení a práci prešovského Hevi klubu nám přiblížila Gábika Futová - 
slovenská knihovnice a spisovatelka pro děti a mládež. Ivana Hutařová nás 
seznámila s vývojem dětských divadelních her. Účastnice semináře také 
navštívily dvě divadelní představení a ostatní doprovodný program Loutkářské 
Chrudimi. 
 
      Letos již po čtvrté do naší knihovny zavítaly knihovnice z celé republiky i 
zahraničí na seminář Setkání s loutkou. Tentokrát byl celý seminář věnovaný 
biblioterapii a vedly ho lektorky za Slovenské republiky PhD. Timotea Vráblová a 
Mgr. Gabriela Futová. Na programu byly také návštěvy divadelních představení a 
doprovodného programu festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim. 
Tento projekt byl realizován s finanční podporou MK ČR a SKIP ČR. 
 



historií a významem Velikonoc, měli jsme možnost poznat lidové zvyky, které 
tento svátek provázejí, a také jsme si mohli vyzkoušet různé techniky zdobení 
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