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KNIHOVNA A DĚTI

Noc s Andersenem (2010)

Pro naplnění údělu každé knihovny, tedy přispívat ke vzdělanosti, gramotnosti a rozhledu občanstva, je zcela rozhodující práce s dětmi. V útlém věku lze ještě vychovat čtenáře, pro kterého je alespoň občasná četba přirozenou potřebou. U dospělých je to už
nesmírně namáhavé až nemožné.
Naštěstí i v této oblasti plní své poslání Městská knihovna v Holešově zcela mimořádně úspěšně. Knihovna jako celek je přívětivá a otevřená dětem. Její jinak problematické
přestěhování z nepřístupného monumentálního zámku do sice velmi prostorově omezených a pomalu se rozpadajících prostor domu č.p. 17 na náměstí se ukázalo jako mimořádně vlídné pro děti – umístění dětského oddělení do prosvětlených, otevřených
prostor v přízemí vytvořilo vlastně otevřenou náruč pro všechny děti – od nejmenších
prvňáčků až po studenty. I organizačně podporuje knihovna v maximální možné míře
malé čtenáře a práci s nimi. A samozřejmě rozhodující jsou andělé – pracovnice dětského oddělení, které všechny ty akce pro děti organizují. A na ty má knihovna v posledních desetiletích opravdu štěstí – zejména Libuše Bátrlová a Hana Zaoralová se ukázaly
jako opravdoví andělé pro stovky a možná tisíce dětských návštěvníků nádherných, tajuplných zákoutí knihovny.
Aby děti bavilo chodit do knihovny a aby čtení pro ně bylo alespoň trošičku zajímavou
konkurencí těm různým počítačovým hrám, chytrým telefonům a dalším vymoženostem, nestačí jen půjčovat knihy. V souboji o dětskou duši musí nastoupit podstatně těžší kalibry – zajímavé, strhující akce a aktivity pro děti, které přitáhnou jejich pozornost.
A v tom je naše knihovna opravdu bezkonkurenčně dobrá.
Už od počátku 90-tých let pořádala knihovna řadu výstav dětských výtvarných a fotografických prací, literární a výtvarné soutěže a besedy pro děti. Výtvarné výstavy
a soutěže byly samozřejmě úzce spojeny s četbou – děti malovaly pohádkové postavy,
pokoušely se o tvorbu ilustrací k oblíbeným knížkám či příběhům. Mimořádná byla a je
práce s dětmi jak ze Základní školy praktické (dříve Zvláštní školy) v Holešově, tak ze Speciální školy pro žáky s více vadami v Kroměříži. Žáci těchto škol v knihovně velmi často vystavují i prezentují svou literární činnost. Výtěžek prodeje vystavených prací žáků
ze Speciální školy v Kroměříži putuje na konto spolku Korálky, který pomáhá rodinám
těchto dětí. Od roku 1999 jsou děti zapojovány do aktivit spojených s Měsícem knihy
– březnem. V tomto období se konají výstavy dětských i studentských výtvarných prací
a literární soutěže. V knihovně vystavují své práce nejen školáci, ale také děti z mateřských škol a studenti holešovského gymnázia. Výstavy prací holešovských gymnazistů se
staly opravdovou tradicí – a nejedná se jen o náhodně vybrané výtvarné práce, ale tyto

výstavy, pořádané i několikrát ročně, mají svá tematická zaměření – módu, architekturu, historii holešovské alma mater apod. Zejména v posledních letech se stala knihovna
velkou pomocnicí Základní umělecké školy F.X.Richtera v Holešově. Přístupnost a otevřenost knihovny umožňuje prezentovat zejména výtvarné práce žáků ZUŠ – například
velká výstava komiksů na náměty Čapkových detektivních povídek Z jedné a Z druhé
kapsy ve velkých výkladcích knihovny na náměstí se stala skutečnou událostí. Knihovnu
pravidelně navštěvují skupiny dětí ze školních družin 1. a 2. Základní školy Holešov. Stejně úspěšně a pravidelně spolupracuje knihovna s Centrem volného času TYMY Všetuly. Ale děti se mohou zapojovat i do výtvarných dílem, pořádaných knihovnou – velkou
popularitu si získalo především Perníčkování, kde si mohly děti v adventním čase nejen
zkusit ozdobit vánoční perníčky, ale také je ochutnat. Do diskusí o nezbytné nutnosti
rekonstruovat rozpadající se budovu knihovny, která se dostává do havarijního stavu,
se zapojily i děti svými výtvarnými pracemi „Moje knihovna snů“, které byly dva roky
vystavovány ve studovně knihovny.
V roce 2011 uskutečnila pobočka knihovny v Tučapech Pasování prvňáčků na čtenáře.
V roce 2012 začala v rámci Měsíce knihy pravidelná každoroční akce „Pro prvňáčka je
to hračka“ – zábavné soutěžní odpoledne pro nejmenší školáky nejen holešovských základních škol, ale i škol
z Přílep a Martinic. Tato soutěž se stala součástí projektu „Už jsem čtenář
– knížka pro prvňáčka“. Vyvrcholením
soutěže je potom slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v monumentálním prostředí Sala terreny za přítomnosti historických postav, které
pasování provádějí. V posledních letech se k pasovaným nejmenším čtenářům připojují i druháčci. Pro větší
čtenáře pak knihovna zavedla každoroční soutěž „Lovci perel“, který formou soutěže motivuje děti k četbě Pasování prvňáčků (2017)
a učí je pracovat s textem a informacemi.
Skutečně velkým počinem byly a jsou
proslavené Noci s Andersenem. Nocování dětí v tajuplných zákoutích
knihovny začalo v roce 2009 s „předehrou“ v roce 2008, kdy děti strávily v knihovně alespoň podvečer.
Holešovské knihovnice dotáhly tento projekt k dokonalosti – každý rok
je Noc zaměřena na jiné téma – od
holešovských pověstí o tajných chodbách, přes židovské příběhy, hradní
pověsti, dobrodružství s Čtyřlístkem,
s Čapkovým pejskem a kočičkou až
po ohromující, výpravnou cestu s Harry Potterem. Během Noci s Ande- Prázdninová hra 2017
rsenem se konají večerní výlety do
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tajuplných míst, probíhají soutěže, děti se setkávají s historickými či pohádkovými postavami, zúčastňují se divadelních představení ušitých pro ně na míru přímo v knihovně
a pouští si filmy.
Tak jako každoroční Noci s Andersenem jsou stálicemi i prázdninové akce. Během prázdnin od roku 2014 pořádá knihovna každoročně tematickou velkou hru spojenou s výletem po Holešově a zakončenou opékáním špekáčků na Rybníčcích – děti už zažily dobrodružství a Angry Birds, se Strašpytlíky a Stašpytlicemi, s golemem, s holešovským
obrem Drásalem, s Rychlými šípy a se světem hmyzí říše. Všechny tyto skvělé akce jsou
navázány na nějakou knihu,i historicko událost či období a opět se děti hravou formou
seznamují s úžasným světem knih a jejich příběhů.
Je toho ještě mnohem víc, co holešovská Městská knihovna dělá pro děti a mládež. Ono
se to nezdá, ale díky těmto akcím a neúnavným aktivitám a obrovské invenci holešovských knihovnic se mnoho dětí stane čtenáři – vášnivými, pravidelnými či alespoň příležitostnými. A to je nesmírná zásluha o naše město a jeho nejmladší generace.
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