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Knihovnická dílna zve do Jičína po devatenácté

Jana Benešová

 Ve dnech 8.–10. září 2015 proběhne další z knihovnických dílen v rámci festivalu Jičín – město pohádky. Motto 

letošního ročníku zní Regionální inspirace a v tomto duchu se ponesou i všechny tři dny akce. 

První den bude zahájen vycházkou na místní hřbitov, kde přítomné provede PhDr. Eva Bílková ze Státního 

okresního archívu v Jičíně. Ve spolupráci s AFS Mezikulturní programy, o. p. s., Jičín knihovníci nahlédnou do živé 

knihovny. Knihami budou v tomto případě maminky místních studentů hostících spolužáky ze zahraničí, které 

budou se čtenáři - účastníky dílny - sdílet své příběhy, a čtenáři tak budou mít možnost vejít s knihami do 

osobního dialogu. Zároveň se seznámí i s teorií živé knihovny a získají praktické zkušenosti s jejím využíváním. 

Večer vystoupí Ivo Šmoldas.

Druhý den dílny zahájí doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc., seminářem na téma Cesty ke čtenářství, poté 

knihovnice z Knihovny města Ostravy Dana Mazurková a Marta Ulmanová předvedou ukázkovou besedu na 

regionální téma pro děti. Následovat bude seminář Rozvoj dětského čtenářství prostřednictvím dramatických dílen 

Bc. Lucie Mecové z pražské DAMU. Na četná přání z minulých let je letos do programu dílny zařazena účast 

v pohádkovém průvodu na festivalu Jičín - město pohádky. Rádi bychom však, aby účastníci dílny nešli do 

průvodu jen jako diváci, ale přestrojeni za postavu z regionu, ze kterého k nám přijedou. Závěr dne bude patřit 

přátelskému posezení a poslechu místního hudebního sdružení Řehečské kvarteto, které naváže na hlavní téma 

dílny a představí významné osobnosti ze své obce.

Třetí den je možnost zúčastnit se v jičínském zámku kolokvia s PhDr. Václavem Mertinem o významu čtení a ve 

volném čase navštívit spoustu inspirativních pořadů v rámci festivalu Jičín – město pohádky.  

Projekt se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a spolupořadatelem je SKIP 08.

Více informací a možnost přihlášení zájemci naleznou v pozvánce dostupné na webových stránkách knihovny: 

http://knihovna.jicin.cz/knihovnickadilna2015.pdf.
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