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Do Jičína přijely nejslavnější české knihovnice

Věra Trybenekrová

Sedmnáctý ročník Knihovnické dílny v Jičíně se opět konal v rámci festivalu Jičín – město pohádky ve dnech 10.-

12. září 2013 v duchu festivalového motta Kolo, kolo mlýnský aneb Chce to fortel, tentokrát na téma Nebojme se 

promluvit a psát.

Dílna byla třídenní, konala se ve spolupráci se SKIP 08 východní Čechy a za finanční podpory Ministerstva kultury 

ČR, kdy knihovna dosáhla na grant Knihovna 21. století. Byla určena knihovníkům a knihovnicím z celé ČR a jejím 

cílem bylo podílet se na vzdělávání pracovníků dětských oddělení. Letos jsme se zaměřili na takový program, ve 

kterém účastníci dílny nalezli jednak témata ke svému profesnímu rozvoji, ale také pohledy na další možnosti 

práce s mládeží.

Slavnostní zahájení dílny se konalo v dětském oddělení, které bylo při této příležitosti slavnostně otevřeno poté, 

kdy bylo zrekonstruováno a nově vybaveno. Po úvodním slovu ředitelky knihovny Jany Benešové a místostarosty 

města Jičína Petra Hamáčka byly přítomným představeny v současné době nejslavnější české knihovnice Mirka 

Čápová a Hana Hanáčková z Uherského Hradiště, které letos v Dánsku převzaly Cenu Hanse Christiana 

Andersena a které se srdečností sobě vlastní o slavné události povyprávěly. K slavnostní atmosféře přispěla také 

třída druháků paní učitelky Renaty Floriánové, která svým srdečným vystoupením přítomné potěšila.

První den vystoupila Monika Holoubková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a promluvila o projektu 

BiblioHelp. Na téma Manipulace médiípředvedla ukázkovou hodinu pro II. stupeň ZŠ Lenka Dědečková 

z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Jak pracovat s dětským časopisemnás naučil šéfredaktor časopisu ABC 

Zdeněk Ležák a o komiksu promluvil programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller. Jeho vystoupení doplnila 

výstava „Komiksy v časopise ABC“, kterou nám poskytl Svět knihy, s. r. o., v rámci projektu Rosteme s knihou. 

 První den dílny ukončila beseda s novou tváří Albatrosu, spisovatelkou Petrou Neomillnerovou.

 Druhý den dílny byl věnován formám prezentace, se kterými se každodenně v knihovnické praxi 

setkáváme.

Seminář Alfréda Strejčka Nebojte se promluvit byl zaměřen na osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky,

na správné posazení hlasu, na mimoslovní vyjadřování, na důstojnou prezentaci sebe sama, na umění vést 

dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčovat a umění zaujmout posluchače.

V semináři Petra Rybáře Nebojte se psát - Jak úspěšně psát pro noviny a časopisy jsme se učili, jak má vypadat 

struktura správně sestavené mediální zprávy, jak se nezpronevěřit autorským pravidlům a upoutat redaktora i 

čtenáře atd. Večer vystoupil Alfréd Strejček a meteoroložka České televize Dr. Taťána Míková, kteří v pořadu Kdo 

je silnější přednesli úvahy a zamyšlení známého filozofa, ekologa, skauta a křesťana Erazima Koháka.

Třetí den kolega a kolegyně ve volném čase navštívili vybrané pořady v rámci festivalu JMP a také kolokvium 

Hany Polákové a Martiny Hanáčkové v jičínském zámku na téma Jdeme společně s láskou, což bylo představení 

jedinečného, akreditovaného programu, který reflektuje potřebu změny pojetí výchovy a vzdělávání.
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