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Tematické kufříky v náchodské knihovně

Ivana Votavová

Asi před dvěma lety jsem poprvé viděla v knihovně v Kroměříži /pro mě/ úžasnou novinku. Říká se jí, 

trochu neosobně a kostnatě, tematické kufříky, ale ve skutečnosti jde o zábavu pro celou rodinu. Myšlenku kufříků 

přivezla ze zahraniční cesty Zlata Houšková. Když jsem si kufříky prohlédla, hned jsem věděla, že tuhle chytrou 

zábavu chci umožnit i čtenářům náchodské knihovny. Společné čtení a hraní rodičů nebo prarodičů s dětmi je 

jednou z největších radostí, které mohou spoluprožívat.

Děti mají různé zájmy a ty se zpravidla dost často mění. Takže když rodiče nakoupí knížky o dinosaurech, 

plastové potvůrky a skládačky na dané téma /a co bychom si povídali, to v lepším případě/, často se stane, že za 

dva měsíce či půl roku leží vše zapomenuto ve skříni. A dítě se zajímá třeba o vesmír. A proto byly vymyšleny 

tematické kufříky. Jejich obsahem jsou totiž nejen knížky na dané téma, ale i hračky a společenské hry. Knížky i 

hry a hračky jsou pro různé věkové skupiny, aby se zabavila celá rodina. Například větší dítě si čte s tatínkem o 

životě dinosaurů v pravěku a maminka si s menším prohlíží leporelo. Společně pak sestaví kostru dinosaura a 

zahrají si pexeso, karty nebo si pohrají s figurkami pravěkých zvířat. Kufříky jsou dobrá zábava, ale také rozšiřují 

obzory.

Náchodská knihovna má od říjnového Týdne knihoven v loňském roce /2012/ k půjčování kufříků hned 

deset. Kromě Dinosauřího kufříku ještě Princezny, Detektivové, Prázdniny u moře, Lidské tělo, Rytíři, Vesmír, 

Logopedie, Zvířata a Doprava. Některá témata jsou pro menší děti, třeba Princezny, jiná pro větší, například 

Vesmír. Kufřík si musí přijít s dítětem půjčit dospělý čtenář, protože se půjčuje proti podpisu a na vratnou kauci 

200 Kč. Volili jsme tento způsob, protože cena každého kufříku je 1 000 až 2 000 Kč a také proto, že co je 

zadarmo, toho si lidé, bohužel, neváží. Kufříky umožňují i sociálně slabším rodinám číst si a hrát nové hry. 

Výpůjční dobu jsme volili 1 měsíc, s možností 1 prodloužení. Knížek a her je v kufřících dost, a když si je rodina 

chce užít, kratší doba by byla nevhodná. Jsou i rodiny, které jeden kufřík vracejí a hned si půjčují další. Protože 

zkontrolovat obsah kufříku dá trochu práce, vypomáhá při půjčování a vracení ten, kdo má příslužbu, ať je 

z kteréhokoli oddělení.

Dalo dost práce vymyslet, co všechno by mohlo v kufřících být. Sehnat vhodné hry, které by vyhovovaly i 

rozměrově. Někdy, třeba u kufříku Logopedie, jsem se radila s odborníky. Nebyla jsem na tu práci sama, kromě 

některých kolegyň mi pomáhala dobrovolnice naší knihovny, spoluzakladatelka Náchodské univerzity volného 

času, mladá maminka a novinářka Adéla Vlachová. Ta sama jeden kufřík sestavila a sponzorovala. A tím se 

dostáváme k tomu, co asi některé z vás nejvíce zajímá – kde jsme na to vzali? Z rozpočtu knihovny pochopitelně 

ne. Našli jsme sponzory, jednotlivce a malé firmy, kteří pochopili, jak dobrou věc chceme do knihovny zavést. 

Nepochodili jsme vždycky, ale nejhorší je to nezkusit.
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