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Vzdělávací akce pro děti v Královéhradeckém kraji

Marta Staníková

Napsat článek o vzdělávacích akcích pro děti pořádaných knihovnami v Královéhradeckém kraji se mi zpočátku 

jevilo jako snadná práce. Čím více jsem ale o tématu přemýšlela, tím větší jsem měla problém skutečně se do 

psaní pustit. Začala jsem oslovením knihoven s prosbou o sepsání pořádaných vzdělávacích programů. Jaký byl 

výsledek? Zjistila jsem, že každá knihovna si pod pojmem vzdělávací akce představuje něco jiného. Jedni zařadí 

do vzdělávání besedu na téma Josef Lada (dětem se přece dostanou nové informace o našem předním autorovi a 

ilustrátorovi), druzí uvedou informační lekce, které ale ve statistice zaznamenají mezi akce kulturní, v dalších 

knihovnách se vzdělávací akce nepořádají vůbec a veškeré programy zde řadí do akcí kulturních. Co teď s tím? 

Úvodem bych zmínila několik zajímavých čísel ze statistiky zpracované paní Evou Semrádovou ze Studijní a 

vědecké knihovny v Hradci Králové. V našem kraji máme 390 knihoven a 50 poboček, které registrují celkem 80 

200 čtenářů (15 % obyvatel kraje). Z tohoto počtu je registrovaných 23 300 dětí (29 % z celkového počtu 

registrovaných čtenářů v kraji). Dětská oddělení v loňském roce vykázala 92 300 výpůjček naučné literatury 

a 424 000 výpůjček beletrie. Na jedno registrované dítě připadá v průměru 22 výpůjček ročně, toto číslo však stále 

klesá. Co ale roste, je počet akcí, které knihovny pořádají pro všechny zájemce v dané lokalitě, ať už patří, či 

nepatří mezi registrované uživatele. V loňském roce tak knihovny zorganizovaly 4 776 kulturních akcí a 2 085 

vzdělávacích akcí. Jaké procento bylo určeno dětem, statistiky však neuvádějí.

Proč vlastně knihovny pořádají vzdělávací akce pro děti? Proč nestačí, podle nás knihovníků, pouze výuka ve 

škole, kde se dětem věnují pedagogové s patřičným vzděláním? Knihovny jsou ideálním místem pro vzdělávání 

díky svému neformálnímu prostředí a okamžitému přístupu k informacím. Dovolím si napsat, že většina pedagogů 

vnímá knihovnu jako partnera, který jejich žákům podá a doplní probíranou látku jinou formou. Nabízíme 

nadstavbu školního vzdělávání a většina pedagogů ji s díky přijímá. Cílem dětských oddělení je přivést děti do 

knihoven a pomocí dobře připravených programů, ať už vzdělávacích, nebo kulturních v nich probudit chuť číst a 

nadšení a radost ze čtení. O tom, že jsou naše knihovnice zapálené pro věc a svou šikovností získávají stále nové 

dětské čtenáře, svědčí výše zmiňovaná procenta dětských čtenářů.

Jaké mohou být formy vzdělávání? Kromě klasických programů pro třídy připravují knihovny pro děti výtvarné 

dílny, celoroční hry a jazykové kurzy. Knihovna města Hradce Králové (KMHK) pozvala v loňském roce děti na 57 

výtvarných workshopů. Za nejzajímavější vzdělávací akci označila vedoucí dětského oddělení U Velryby Markéta 

Poživilová Noc vědců, při které se knihovna proměnila ve vědeckou laboratoř. Na jednotlivých stanovištích si děti 

ověřily prostřednictvím pokusů různé chemické a fyzikální zákonitosti. Knihovnice Markéta Dubnová z pobočky 

Kukleny považuje zase za velmi povedenou akci Bradavickou školu nejen čar a kouzel. Děti si od jednotlivých 

bradavických pedagogů každý měsíc odnášely domů pracovní listy s otázkami z botaniky, astrologie, chemie a 

dalších věd s cílem naučit se vyhledávat informace v encyklopediích, na internetu apod.  Po sedmi měsících 

studia propukl předvánoční jarmark v Prasinkách a vítězové se účastnili akce Noc v Bradavicích. Letos probíhá na 

některých pobočkách KMHK půlroční hra o Karlu IV. autorky Alice Hrbkové, kterou zná většina „děckařů“ jako 

zakladatelku hry Lovci perel. V Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem probíhají od roku 2004 

jazykové kurzy pro předškoláky, nazvané Angličtina hrou. Jedná se o výuku cizího jazyka formou her, básniček, 

rytmických písniček, kreslení a pohybu. Děti ve věku 4 až 7 let si průběžně vytvářejí svou vlastní učebnici 

angličtiny. Jeden kurz pro začátečníky a jeden pro pokročilé je zahájen vždy se začátkem školního roku a ukončen 

besídkou pro rodiče v květnu. Projekt trvá již 12 let a zájem rodičů o výuku dětí neklesá. Velmi povedený je i 

projekt My všichni jsme Východočeši. V rámci společné akce Klubu dětských knihoven SKIP 08 Východní Čechy 

děti poznávají historii, osobnosti a zajímavosti východočeských měst. V roce 2017 budeme vyhlašovat již čtvrtý 



ročník soutěže.
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