
o knihovnách a lidech

19

Společné půjčování – velký hit předškoláků
Představujeme: Husova knihovna v Modřanech (3/3)

V  modřanské knihovně udržují 
tradici rodinného pojetí vztahu 
ke  čtenářům. „Velmi nás těší, 
když k nám přijdou maminka, ta-
tínek, děti, mnohdy i s babičkou 
a dědou. Každý z nich je zapsaný 
jako náš čtenář a my moc oceňu-
jeme, že si udělají čas, aby moh-
li přijít společně a  prožili u  nás 
chvíle s knížkou,“ dozvěděli jsme 
se. Je to možná jedna z mála vý-
hod malých knihoven. Knihov-
nice své čtenáře znají a mnohdy 
s nimi prožívají radosti, úspěchy, 
bohužel i  trápení. „Stane se, že 
se někdo zastaví pro knížky, ale 
vlastně si potřebuje víc popo-
vídat a  zahnat samotu. Pokud 
od  nás pak odchází veselejší, 
máme velkou radost. Je to pro 
nás taková malá odměna.“

S dětmi do knihovny
Knihovna spolupracuje s  ce-

lou řadou mateřských a  základ-
ních škol v  Modřanech a  Ko-
mořanech. Nabízí jim exkurze, 
každoročně pořádá sto až sto 
dvacet kulturních a vzdělávacích 
programů. 

„Podle věku dětí a  přání vyu-
čujících se domlouváme na pro-
hlídkách knihovny, seznamuje-
me školáky s  knižním fondem 
a výpůjčními pravidly nebo umí-
me uspořádat tematicky zamě-
řené návštěvy do  světa pozná-
ní,“ vypočítává paní Květa. Cíl 
mívají různý. Mohou se věnovat 
například životu a  dílu konkrét-

ního spisovatele, jindy se mladí 
čtenáři dozvídají, jak to v takové 
instituci, jako je knihovna, vů-
bec funguje. Olíbené jsou bese-
dy o  výrobě a  historii knih, žáci 
i studenti se učí také vyhledávat 
informace a  dobře je vyhodno-
covat. „Tato skvělá setkání u nás 
organizují úžasné knihovnice 
Jana Keblůšková a Marta Vlnová. 
A právě z úspěšných školních ex-
kurzí se rekrutují mnozí naši malí 
čtenáři.“ Tím Květa Strejčková 
současně osvětlila, jak v  Modřa-
nech získávají nové čtenáře.

Nadšení předškoláci
Mateřská školka Dolinka 

sídlící v ulici Palmetová má s kni-
hovnou už několikátým rokem 
domluvenou pravidelnou spo-
lupráci. „Rozvíjíme vztah dětí 
ke  čtení. Každý měsíc přijdou 
naši předškoláčci, jak jim důvěr-
ně říkáme, společně vracejí kníž-
ky a  půjčují si nové. Pro velké 
nadšení malých čtenářů se musí 
vše odehrávat mimo půjčovní 
hodiny,“ směje se paní Strejčko-
vá. Dokonce potvrzuje, že pro 
velký zájem rozšířila knihovna 

„společné půjčování“ na  žáky 
z prvních a druhých tříd základ-
ních škol. 

„Jednou do  měsíce organizu-
jeme psychologickou poradnu 
s  názvem Setkávání rodičů. 
Maminky a  tatínkové se mohou 
ptát lektorek PhDr.  Anny Sto-
dolové a  PhDr.  Jarmily Čierné 
na  své trable ve  výchově dětí 
a  zároveň se podělit o  vlastní 
zkušenosti vzájemně mezi se-
bou.“ Na  tahle setkávání může 
volně přicházet každý, kdo pro-
jeví zájem. Klub je bezplatný. 
A co víc, po dobu akce je v dět-
ském koutku knihovny zajištěno 
hlídání dětí, na kterém se podíle-
jí téměř všechny knihovnice. 

„Každý týden ve  čtvrtek 
po  několik let pořádáme tak-
zvané Kreativní odpoledne 
s odbornou lektorkou. Jde o vý-
tvarné kurzy, které nabízíme jak 
malým dětem s rodiči, tak senio-
rům či jiným věkovým katego-
riím,“ přichází s  další aktivitou 
paní Květa. Výtvarné kurzy jsou 
bezplatné a  poměrně oblíbe-
né. „Kurzovníci“, jak účastníkům 
kurzů v  knihovně říkají, se prý 
těší na každé setkání, prý si sem 
hlavně přicházejí odpočinout. 

S  velkým úspěchem se také 
setkala tvůrčí dílna Marcely 
Růžičkové, na  které se zájemci 
seznámili se sklářskou výrobou 
a  nahlédli do  tajů tvorby skle-
něných květin. „Tuto akci opaku-

jeme pravidelně na  jaře a  v  ad-
ventním čase.“ 

Modřanské knihovnice oslo-
vují čtenáře, přátele i  známé 
a  nabízejí jim knihovní prostory 
k  výstavám. „Zájem je celkem 
veliký, míváme obsazeno na rok 
dopředu,“ libuje si paní Květa 
Strejčková. V expozicích pak mů-
žeme vidět fotografie, olejomal-
by, kresby, obrázky paličkované, 
batikované i  jiné. Jednotlivě tr-
vají většinou dva měsíce. „Na vě-
domí veřejnosti je dáváme, stej-
ně jako všechny ostatní aktivity, 
přes naše webové i facebookové 
stránky, také o  nich informuje-
me v místním tisku a na webové 
stránce Prahy 12. Díky poměrně 

dobré reklamě na výstavy chodí 
velký počet lidí, kteří mnohdy 
nejsou ani našimi čtenáři. Ne-
jednou se dokonce náhodní ná-
vštěvníci do knihovny přihlásili,“ 
prozrazuje paní knihovnice.

Co se nepovedlo?
Ne vše se vždy setká s  ohla-

sem, který organizátor očekává. 
A tak i v Modřanech v některých 
projektech narazili na  nezájem. 
Co se tedy nevyvedlo tak, jak 
čekali? Například nový program 
Čteme nahlas měl nulovou ode-
zvu. Za  druhým nezdarem není 
malý zájem lidí, ale nevyhovující 
technické zázemí. Jak paní Květa 
říká: „V  letech 2009–2012 jsme 
pořádali kurzy internetu pro 50+. 
Staly se naším velkým hitem, ale 
bohužel pro nevyhovující stav 
počítačových zařízení musely 
skončit.“ S  téměř minimálním 
ohlasem se po  roce 2009 setká-
vají také autorská čtení, přesto 
občas nějaká proběhnou.

Jsme u konce, Husově knihov-
ně přejeme spokojené čtenáře 
i  nápadité pracovníky a  držíme 
palce, ať se jejich akce těší hoj-
nému zájmu.

(jas)
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Potřetí míříme do Modřan, kde nám paní Květa 
Strejčková prozradí další informace o zdejší knihov-
ně. Podle toho, co už známe, můžeme ji bez uzardě-
ní nazývat výrazem „rodinná“, především díky přístu-
pu všech pracovnic a pracovníků ke čtenářům.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Od 18. ledna do 3. března 2016 můžete navštívit výstavu obrazů 
Markéty Krňanské Denní snění/Znepokojení. Markéta Krňanská 
vystudovala obchodní akademii, soukromě studovala malířství 
v ateliéru akademického malíře a restaurátora Stoyana Gentsche-
va. Návštěvní hodiny jsou shodné s  otevírací dobou knihovny, 
www.hkmodrany.cz.

Školáci napjatě sledují výklad

Knihovna obklopená 
malými čtenáři


