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Inspirace pro knihovnické předčítání aneb Knihovnice píší pohádky

Božena Blažková

Pohádka je, co dávno kdysi bývalo a dnes ze sna visí jak motouzek a zbytek pout, jež lze a nelze rozetnout. A třeba i 

čas jinak káže, ten, kdo je moudrý, nerozváže provázek, jenž nás s dětstvím spíná a stará pouta neroztíná.

Jan Skácel

Musím se přiznat, že úvodní motto jsem převzala z Pohádek pro Adélku, protože sama neznám poetičtější, a přesto 

přesně výstižné vyjádření významu pohádek. Magická síla pohádkových příběhů má svůj význam i v dnešní uspěchané 

a tak trochu virtuální společnosti. 

Wikipedie definuje pohádku mnohem stručněji: „Pohádka (někdy též báchorka) je obvykle krátký epický fiktivní příběh, 

ve kterém se ve většině případů objevují nadpřirozené či smyšlené bytosti (skřítci, víly, čerti nebo draci) v kombinaci se 

živými lidmi.“ Každá knihovna, která má dětské čtenáře, má i fond pohádek, od klasických až po moderní. Beseda 

s menšími dětmi se bez pohádky prostě neobejde. Knihovnice pohádky půjčují, vyprávějí, hrají, a jak se ukazuje, i píší a 

vydávají. Na jaře letošního roku se do světa dětí vypravily dvě nové pohádkové knížky, které spojuje povolání autorek –

jsou to kolegyně knihovnice z našeho kraje.

Pohádky pro Adélku jsou určeny nejmenším dětem a napsala je paní Dáša Kolářová z Dobřenic. Pohádky propojuje 

příběh malé holčičky, která je po těžké nemoci a musí být delší dobu sama u babičky, která umí pohádky nejen číst, ale i 

vyprávět a vymýšlet si. O této knížce a její autorce si můžete více přečíst v předcházejícím článku Dobřenické pohádky

pro Adélku.

Knížka Co vyprávěla jedna víla má poněkud bohatší historii. Na začátku bylo hledání tématu pro výtvarnou soutěž se

zaměřením na krajinu v okolí knihovny v Mokrém. Sám název obce ukazuje, že v okolí nejspíš bývaly močály a bažiny. 

Výtvarná soutěž se jmenovala „Hledá se ztracená bludička“. V okolí Mokrého bylo v roce 2005 objeveno celkem 49 

bludiček a víl. Dáša Honsnejmanová jako správná knihovnice tyto bludičky ihned zkatalogizovala a v následujícím roce 

vydala jejich podrobný katalog, který o pár let později doplnila pohádkovým vyprávěním. Bludičky a víly se mezitím 

v Mokrém zabydlely a staly se nedílnou součástí života knihovny v Mokrém, která se díky nim stala Knihovnou u 

Mokřinky. Jejich vyprávění paní knihovnice nejprve zachytila v útlé knížečce Večerní vyprávění bludičky Mokřinky. Víla 

však vypráví své drobné příběhy z „mokrého“ kraje pod Orlickými horami paní knihovnici dál, a tak mohla koncem 

minulého roku v nakladatelství OFTIS vyjít knížka pohádkových příběhů a veršů s názvem „Co vyprávěla jedna víla“. 

Příběhy z této knížky jsou zaměřeny na poznávání míst, která nás obklopují. Učí čtenáře vnímavějšímu pohledu na 

přírodu a přírodní děje. Nenásilnou pohádkovou formou ukazují, jak je důležité mít vztah k rodnému kraji a místu, kde

žijeme.

Škoda, že uvedené knížky nevyšly v edici První čtení (to znamená s většími písmeny). Krátké, jednoduché příběhy jsou 

pro začínající čtenáře totiž jako stvořené. Šikovnějším začínajícím čtenářům by je knihovnice měly určitě nabídnout. 

Nejlepší však bude, když jim některou z pohádek rovnou přečtou. K předčítání v knihovně se přímo nabízejí pohádky

o skřítku Librískovi, o písmenkové víle nebo o hádance. Pohádky pro Adélku dále nabízejí i zajímavé téma černé 

hodinky – důvěrného povídání a čtení, které už děti v rodinách málokdy mají možnost zažít. V knihovnách se často 

snažíme společným vyprávěním a čtením s dětmi na tuto tradici navázat a to je jen dobře.
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