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Díky za pohádku, Evi čko          

Dobroslav Strnková a Blanka Seidlová          

     Začátkem února jsme se zúčastnily pracovního semináře zaměřeného na práci s dětským
čtenářem v rámci dramatizace textu a výchovy ke čtenářství na téma pohádka a její ztvárnění
nejen v literatuře, ale také v dramatické podobě. Podnětný seminář s názvem Díky za pohádku
organizoval regionální výbor SKIP Libereckého kraje a Klub dětských knihoven ve spolupráci s
Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově. Garantem semináře byla kolegyně Eva
Kordová. Lektorem semináře byl Luděk Richter, pedagog DAMU a člen Divadelní společnosti
Kejklíř v Praze. 
Teoretická část semináře byla doplněna praktickými ukázkami. Účastníci opětovně zjišťovali, jak
jsou pohádky důležité pro rozvoj dítěte. Seznámili jsme se i s tematickým dělením pohádek –
kouzelné (fantastické), zvířecí, realistické (tzv. ze života), legendární a kumulativní. Uvědomili
jsme si, že pohádka je prastarý žánr, který se původně šířil ústním podáním. Původní pohádka o
Popelce vznikla před 3000 lety v Číně. Velký vliv na pohádku mělo např. i křesťanství. Jádrem
české lidové pohádky je pohádka kouzelná. Uvedli jsme si pohádku do souvislosti s pověstmi,
mýty, legendami a bajkami. 
Po teoretické části byl dán prostor otázkám účastníků semináře. Jako příklad uvádíme otázku,
která bude zajímat i ostatní knihovníky: „Jak vybrat správnou pohádku pro dětskou dramatizaci?“
„Nejprve se musíme rozhodnout, zda chceme hrát s živými herci, či s loutkami. Dále si
uvědomíme, čím nás daná předloha nejvíce oslovuje. Pokud např. dějem, musíme zvážit, zda
děj bude vyhovovat předem vybraným prostředkům, např. loutkám. Další otázkou je, zda jsme
ochotni a schopni upravit text již daný, či zda chceme použít pouze již hotový text bez úprav.“
Dále nás lektor odkázal na podrobnější informace v příručce Praktická dramaturgie v kostce,
kterou jsme si společně s dalšími jeho publikacemi (Co je co v pohádce, Od pohádky k pohádce
a Pohádka) mohli o přestávce koupit. 
Na závěr semináře sehrál lektor s dřevěnými loutkami šest krátkých pohádek.

      Seminář bude mít pokračování – to slíbila jeho organizátorka a naše milá kolegyně Eva
Kordová. Všichni, kdo nemohli do Turnova přijet, se mohou těšit na květen. Informace Vám jistě
ráda podá paní Eva Kordová z Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, Jeronýmova 517 –
http://www.mk-turnov.cz ; mailto:kordova@mk-turnov.cz  .
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