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Hořice: Do knihovny patří programy s knížkou

Vanda Vaníčková

Každé město mají lidé s něčím spojené. S věcí, událostí, osobou, která jim pomáhá vzpomenout si. Hořice, 

osmitisícové město v okrese Jičín, je neodmyslitelně spjaté s lahodnými trubičkami. Díky aktivitám zdejší knihovny 

by ale mělo mít i identifikační nálepku „výborná práce s dětmi“.

S paní ředitelkou Stanislavou Najmanovou jsme začátkem dubna, v období, kdy knihovna měla za sebou další 

vydařenou Noc s Andersenem, rekapitulovaly. Práce s dětským čtenářem není v Hořicích otázkou posledních let, 

podrobněji jsme to ale vzaly až od akce OKnA 2011, kdy Stanislava Najmanová vyhrála s vystoupením Kočičiny 

kocourka Damiána. Stát se nejlepší v očích poroty nebyl ale cíl, kvůli kterému se současná vedoucí knihovny do 

soutěže přihlásila. Chtěla si hlavně dodat odvahu, že dovede předvést svůj program dospělému publiku, kolegům 

z knihoven. Sama glosuje, že ji zaujala myšlenka, na níž byla OKnA postavena - sdílení tipů a motivace k práci 

s dětmi. V dalších letech se nepokoušela obhájit vítězství, neboť by tak popřela to, proč do soutěže šla. Získat 

zkušenost, ne titul a odměnu.

Pozvání rodičů do knihovny ke společným aktivitám s dětmi na sebe po soutěži nenechalo dlouho čekat. Akce 

Podvečerní čtení, do které se aktivně zapojili i představitelé města, přilákala více než 70 lidí. Pan místostarosta 

četl, starosta hrál na kytaru - výborný mediální tahák. Spolupráce ale přinesla mnohem více. Dala vedení města 

možnost okusit, co práce knihovníka znamená v praxi. Nesedí pouze za stolem, nepůjčuje jen knížky. Stojí také 

jako herec před publikem a pomáhá dětem snít a cestovat v říši fantazie.

Neodmyslitelnou součástí informačních lekcí, besed a divadelních představení pro děti jsou v Hořicích ručně 

malované a vyráběné kulisy, které jsou dílem knihovnice Ireny Burešové. Aktuálně u dětí v knihovně boduje drak 

Hrášek, který spíše než strach vzbuzuje radost. Hýří všemi barvami a je dokonce vyrobený tak, aby ho mohly děti 

„krmit“. Při programu věnovaném veverce Zrzečce si zase malí čtenáři poslechnou autentické zvuky lesa a 

prohlédnou stopy jeho obyvatel.

Knihovna připravuje mimo programy pro děti školou povinné Dopolední počteníčko pro maminky s malými dětmi, 

kde se mimo čtení v návaznosti na věk dětí také samozřejmě hraje, tvoří a odpočívá.

Hořický knihovnický kolektiv se záměrně soustřeďuje na programy s knihami a drží se hlavně jich, protože zastává 

názor, že další aktivity v knihovně (například dílny) jsou dobré, ale nahraditelné na jakémkoli jiném místě.

Závěrem dvě pozvánky do Hořic. První je do virtuálního světa – Městská knihovna Hořice má svůj vlastní kanál na 

YouTube, serveru pro sdílení videí. Vybraná videa z knihovnického programu naleznete na adrese: 

https://www.youtube.com/channel/UCDPb9NkBAgZFeCTsAtm3GYw.

Druhá pozvánka láká k návštěvě výstavy, ovšem výstavy trochu netradiční. V úterý 6. 10. 2015 bude na hořické 

radnici zahájena výstava kulis a téměř oživlých postav z knih, s nimiž knihovnice pracují v rámci svých programů. 

Tentokrát možná nepřijde kouzelník, ale určitě uvidíte výtečníky Michala Součka a Filipa Fialku z knih Miloše 

Kratochvíla nebo již zmíněného draka Hráška.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

Web knihovny: http://www.horice.org/knihovna/

Toto je náhledový mód dokumentu Tisk článku. Zavřít náhledový mód. 
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