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Kniha nekouše, protože nemá zuby, to se ví...

Martina Sílová

S romskou problematikou se setkáváme dnes a denně na každém kroku. I u nás v Josefově máme početné romské etnikum 

s velkým počtem nezaměstnaných anebo sociálně znevýhodněných rodin. Na druhou stranu tu jsou rodiny, které nemají 

problém sehnat práci, dohlížet na to, aby děti plnily školní docházku, přihlásit je do zájmových kroužků a zaplatit jim je anebo 

s nimi navštěvovat knihovnu. To vše je o rodičích. A pak je tu ta druhá, právě problémovější skupina, která se na začátku pro 

něco nadchne a následně jejich zájem bohužel opadá – s těmi se pracuje o poznání hůř, ale to každý knihovník zná a nemusí 

se jednat čistě o romské uživatele.

V říjnu loňského roku mne vychovatelka z nízkoprahového klubu Smajlík požádala o besedu nad knihou s jejich klienty 

ze sociálně znevýhodněných rodin. Paní vychovatelka mi oznámila, že počet bude asi 10 a jejich věk bude školní – 2. až 5. 

třída. Na žádném školení ani semináři jsem se nikdy nedozvěděla, jak pracovat s problémovými dětmi. Všude se rozebírají a 

vyzdvihují pouze děti geniální a hodné, což v mém případě je mi úplně k ničemu. Nezbylo mi nic jiného, než se vydat vlastní 

cestou (a jak se říká, natlouct si hubu) a pomoci si sama. A že jsem tu během své dosavadní praxe měla nejeden problém 

s romskými dětmi (šikanou, nepořádkem, urážkami, rozbitými okny, pomočenými knihami atd., atd.). Duševně jsem se 

připravila na nejhorší, načetla jsem si něco z psychologie a prolistovala mnoho stránek zabývajících se romskou problematikou 

a čekala, co se z toho vyklube. Při první besedě se skutečně sešlo 10 hodných a pozorných dětiček, bohužel s různou 

inteligencí a různým věkem. Některé děti navštěvují normální základní školu, jiné základní školu praktickou a některé dokonce 

ještě do školy ani nechodí, pouze navštěvují přípravku k základní škole praktické. Tak si asi dokážete představit tu hrůzu, jak 

besedu postavit, aby si každý přišel na své a každý tomu rozuměl. Beseda dopadla vcelku dobře a děti zajímala. Dohodla 

jsem se na pravidelných dnech v měsíci, s čímž by neměli mít problém. Data, resp. dny byly stanoveny, ale zájem klasicky 

opadl. Vydrželi jen ti, které to opravdu zajímá. Problém mám s nemocností (nebo je to možná výmluva, nevím), ale čas od 

času se mi stane, že na besedu přijdou jen vychovatelky anebo třeba jen 3 děti, proto se musí beseda opakovat. Další 

problém je ten, že Smajlík je volnočasový, a tedy nepovinný, a tak tam děti dochází, jak se říká, „jako švábi na pivo“. Bohužel.

Původně jsem měla v plánu rozdat deníčky z akce Celé Česko čte dětem, ale došlo mi, že bych neměla tu správnou 

odezvu od rodičů (bohužel mentalita je mentalita), takže veškerá podpora dětí ve čtení by přišla vniveč. Vytvořila jsem si tedy 

jiné deníčky - přímo pro děti. Každý měsíc dostane „smajlíkář“ nakopírovanou pohádku různé obtížnosti, kterou by měl do 

příště přečíst, něco mi k ní napsat a namalovat obrázek. Děti to vcelku baví (nejvíc asi ty předškolní, protože mají ještě 

takovou tu nezkaženou dušičku a chtějí se ukázat a být pochválené), a když jim tam čas od času nechám drobný dáreček, 

nějaké malé překvapení, děti to motivuje. Ale nesmí to být často, pak koketují s „vyčůraností“ a všechno chtějí bez práce. 

S dětmi a vychovatelkami jsme se v únoru domluvily, že jako motivaci uděláme tzv. Malé literární „písání“ na téma 

Kdybych byl(a) panem králem…, které vyhodnotíme až v červnu, aby na to bylo dost času. Motivují je opět drobné dárečky i 

uveřejnění v místních novinách.

Závěrem bych asi napsala, že je dobré stát se dětem přítelem, vybudovat si jejich důvěru, nenechat se zlomit a být 

spravedlivý, ale důsledný. Myslím, že tím si člověk udrží pozornost a jejich přízeň. Děti se potom nebojí za knihovníkem přijít 

s jakýmkoliv problémem a o čemkoliv mluvit a to je ten vztah, o který nám všem jde. Na druhou stranu si dovolím říct, že 

takový asertivní trénink, který mi tu dnes a denně romské děti připravují, je k nezaplacení. Kam se hrabou drahé a zdlouhavé 

kurzy lektorů…

Pro více informací hledejte na www.knihovnajosefov.wbs.cz anebo se ptejte na knihovna.josefov@volny.cz .

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


