
Zápis ze semináře Klubu dětských knihoven Zlínského kraje – Knihovna a náctiletí 
 

Ve středu 25.11.2009 v prostorách Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně  proběhl 
seminář pro knihovníky pracující s dětmi a mládeží v knihovnách  Zlínského kraje s názvem 
Knihovny a náctiletí. Účastníky přivítala ředitelka MVK PhDr.Helena Gajdůšková.  

Na téma Kniha mezi mladými hovořila Mgr.Jarmila Šťastná z Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, která  při přednášce vycházela ze svých bohatých pedagogických zkušeností a 
názorným způsobem se dokázala vcítit do myšlení náctiletých. Prezentovala současný školský 
systém výuky projektového vyučování i literární výchovy, navrhla způsob, jak lépe přiblížit 
knihy i těm, kteří nečtou a literaturu vyhledávají ve svém životě jen okrajově.  

Knihovna náctiletým -  náctiletí knihovně – to byl název prezentace činnosti MVK 
ve Vsetíně v podání Hany Malé, která představila knihovnu i její pobočky na území města se 
všemi zkušenostmi v práci s dětmi, mládeží i postiženými, zazněla zde řada inspirativních 
nápadů, které mohou přenést do svých podmínek i v menších knihovnách. Prezentaci doplnilo 
vystoupení žáků ZUŠ ve Vsetíně s pásmem Edwarda Leara Nesmysly. 

Mladí a neklidní – jsem ve věku, kdy mě nikde nechtějí … o práci malé knihovny 
hovořila Mgr. Marcela Šuláková z Halenkova, kde knihovna působí jako komunitní centrum 
pro všechny obyvatele se zvláštní pozorností k dětem i mladým. Knihovna např. pořádá 
pasování prvňáčků, mikulášské besídky, oslavy dne dětí, pohádkový les, lampiónová setkání, 
diskotéky a další pořady, jimiž oslovuje občany obce. Knihovnice s entuziasmem hovořila o 
metodách, jak získává zájem dětí i veřejnosti o čtení, jak pracuje na redakci obecního 
zpravodaje i zapojení knihovny do dění obce. Odbornou část zhodnotila Mgr.Jarmila Šťastná, 
následoval vstup o dění Klubu dětských knihoven – stručným přehledem akcí jsme ukončili 
letošní rok, předali nejdůležitější postřehy a náměty z valné hromady KDK SKIP v Brně.  

 
Připomínáme: 
 
-Úspěšný první roční projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka bude mít pokračování 

i v příštím roce, knihovny a školy se již nyní mohou hlásit přes registrační formulář na stránkách 
www.npkk.cz, kde najdou zájemci všechny další informace 

 
-Čteme všichni – anketa SUK 2009 – opět hledá nejlepší vydané tituly letošního roku, 

hlasovat mohou děti, knihovníci, učitelé, slavnostní vyhlášení proběhne 31.března 2010 v Praze, více 
na stránkách www.npkk.cz 

 
-Noc s Andersenem – jubilejní desátý ročník společného čtení pohádek se uskuteční v pátek 

26.března 2010. Registrovat se můžete už nyní, více informací a registrační formulář najdete na: 
http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem 

 
1.června 2010 v Zrcadlové síni Klementina bude ukončeno bienále projektu Kde končí svět, 

jsou zapojeny i knihovny Zlínského kraje, které zde zastoupí rytíř ZK tentokrát z UH 
 
-Knihovnám Zlínského kraje nabízíme pořad Ivony Březinové o knížce Básník v báglu. 

Besedy k 200.výročí narození K.H.Máchy autorka uskuteční za zvýhodněné ceny s využitím 
množstevních slev, pro Zlínský kraj má v diáři vyhrazen měsíc červen 2010, zájemci se mohou hlásit 
do 15.prosince 2009 na adresu detske@knihovnabbb.cz V letošním roce po úspěšné šňůře besed 
ilustrátorky R.Fučíkové se osvědčilo knihovnám spojit síly i finanční náklady, nabízíme tuto variantu i 
pro příští rok, může to být také beseda o knize Ema a kouzelná knížka Petry Braunové – máme 
předběžně blokován termín kolem Týdne knihoven. Obdobně bychom mohli zkusit oslovit i další 
spisovatele či ilustrátory, v konferenci Andersen byla informace o knize Kdo je kdo? aneb cesta, 
cestička… manželů Palečkových. Budete-li mít zájem, dejte vědět… 

 
 


