
Burza nápadů 

Městská knihovna Náchod, 20. 6. 2019 

BROUMOV   https://www.knihovnabroumov.net/ 

     Dětské oddělení po dvou letech skončilo s projektem Lovci perel. Místo toho zvolili podobnou 

alternativu – Kůstkovu čtenářskou výzvu (http://www.dendetskeknihy.cz/ke-stazeni). Zapojila se do 

ní spousta dětí. 

     Po vzoru z Červeného Kostelce chce knihovna od září pořádat pravidelná setkání mládeže, a to 

každou středu od 15:30 do 16:30 hodin. Klub Knihodpoledne bude určen pro děti od 1. do 5. třídy. 

Cílem je nejen zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí, ale také smysluplné naplnění jejich volného 

času. Za takovou aktivitou je vidět neskutečná práce, na každý týden bude potřeba zpracovat 

vybranou knihu a vymyslet k ní program – společné čtení, diskuse nad obsahem knihy, vyrábění, 

soutěžení. Propagace se už rozběhla, nejlepší ale bude představit a přiblížit program dětem a 

rodičům individuálně.  

     Vedoucí Marta Lelková vidí dobrou cestu pro knihovny ve spolupráci s místními akčními skupinami. 

Knihovna v Broumově si díky tomu může zvát na besedy kvalitní lektory, které by sama nemohla 

zaplatit. Skvělá například byla debata s Vandou Vaníčkovou o seriálu MOST!, určená pro 8. třídy. 

Téma rasismus a předsudky berou učitelé „všemi deseti“. Jeden seminář vyšel na 1.500,- Kč. (Kontakt 

na Vandu Vaníčkovou - http://www.vanickova.eu/). Po skončení semináře si sami učitelé brali na 

lektorku kontakt. 

      Dobré zkušenosti má Broumov s výměnou knihovníků a s exkurzemi po okolních knihovnách 

regionu. 

     Novinkou jsou záložky s obrázkem a citátem, kde je z druhé strany natištěná otevírací doba 

knihovny. 

     Pro zájemce má knihovna připravený kvíz, na jehož konci čeká všechny úspěšné luštitele hrnec 

s pokladem. Aby si účastníci mohli odnést zaslouženou odměnu, musí vyluštit čtyři připravené šifry, 

zorientovat se v knihovně a podle vyluštěných indicií dohledat čísla. A pak už jen otevřít hrnec. 

     Připravuje se druhý ročník celoprázdninové soutěže Po stopách pověstí z Broumovska, která je 

určená všem, kdo rádi výletují po rodném kraji a mají chuť poznávat nová místa. Účastníci si přečtou 

pověst a pak zodpoví jednoduché otázky. Poté se musí vydat do míst, kde se daná pověst odehrávala 

a tam vypátrat další potřebné indicie. Na každého, komu se podaří získat obě indicie z minimálně pěti 

pověstí, čeká v knihovně hrnec s pokladem. 

 

STUDNICE   https://knihovnastudnice.webk.cz/ 

     Paní knihovnice Miloslava Koncošová pracuje jako vychovatelka ve družině místní školy. Knihovnu 

využívá i během výuky, půjčovat knížky k probíranému tématu si tam chodí i družina. Děti jsou navíc 

motivované tím, že za každou návštěvu knihovny dostanou obrázek, který si nalepí do svého deníčku. 

Jiný obrázek je za návštěvu knihovny, jiný za vypůjčení knihy a nejcennější je za zápis knížky do 

čtenářského deníku. 
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     Zatímco o dětské čtenáře není nouze, dospělých do knihovny moc nechodí. Paní Koncošová je 

proto ráda, když aspoň přijdou rodiče s dětmi.  

     Knihovna se připojuje k Noci s Andersenem, letos si děti vyráběly knížku, během večera obcházely 

různá stanoviště. S akcemi vypomáhá i maminka paní knihovnice, která vždy napeče vynikající 

perníčky. 

     Od března se rozeběhla spolupráce s mateřskou školou, paní knihovnice nalákala paní učitelku a ta 

s dětmi chodí do knihovny každý měsíc. 

 

POLICE NAD METUJÍ   https://www.knihovna-police.cz/ 

     V knihovně dál pokračují oblíbené čtenářské dílny. Probíhají tak, že děti přijdou se třídou do 

knihovny, vyberou si knížku – perlorodku, vezmou si ji domů a berou si ji i do školy na společné čtení. 

Knihovnice učitelkám nabídne pracovní listy, které si pak už děti dělají samy ve škole a zpátky do 

knihovny je nenosí. Dílny jsou převážně pro děti na prvním stupni, druhý stupeň už společná čtení 

nemá. Občas se ale najde odvážná učitelka z druhého stupně, která dílny realizuje i se staršímu žáky 

(6. a 7. třída), na prvním stupni jsou však v tomhle rozhodně aktivnější. Takto úzká spolupráce se 

školou skvěle funguje, jsou to vlastně Lovci perel trochu jinak. 

      Pro práci s dětmi se knihovnici z dětského oddělení Kateřině Boučkové osvědčil Speciál časopisu 

21. století Junior. Pěkně zpracované úkoly, které jsou v časopise, nakopíruje, zalaminuje a rozhodí po 

knihovně. Ráda například využívá čísla věnovaná detektivkám, českým pověstem nebo Julesi Vernovi. 

     Knihovna doporučuje putovní výstavu Kláry Smolíkové Spolkla mě knihovna - 

http://klarasmolikova.cz/spolkla-me-knihovna. K výstavě je možné zamluvit si i workshop pro děti 

z prvního stupně základních škol. Autorka v něm seznámí žáky s dějinami knihovnictví a 

nejvýznamnějšími knihovnami v historii. Děti si zkusí vyrývat na hliněné destičky, pracovat 

s hieroglyfy, psát husím brkem. Do programu holky a kluky vtáhnou úkoly z pracovních listů. 

     Knihovnice pro děti vytvořila GAMEBOOK. K prvnímu úkolu běží všichni, pokud odpoví správně, 

pokračují dál a dál, až do cíle. Špatná odpověď vrací účastníky zpět. 

     Letos knihovna opět pořádá příměstský tábor, tentokrát dokonce dva turnusy, protože byl 

obrovský zájem. Děti se každý den scházejí v 8 hodin, tábor končí ve 14 hodin. Oběd děti nemají. 

Kateřina Boučková si letos vzala na pomoc Toulavý batoh - https://www.toulavybatoh.cz/, s dětmi se 

chystá chodit po okolí a sbírat razítka. 

 

VYSOKOV    https://knihovnavysokov.webk.cz/ 

     Knihovna během školního roku pořádá pravidelný pondělní kroužek pro děti Šikovné ručičky, kde 

se vyrábí, maluje i čte. Na konci roku půjdou děti na výlet do sběrného dvora. 

     Paní knihovnice Jiřina Bittnerová si přizpůsobila hru Lovci perel své knihovně. Udělala si svoje 

perlorodky a sama si vymyslela úkoly. Hra je udělaná tak, že se jí mohou účastnit i ty nejmenší děti. 

Děti sbíraly perličky na provázek, na nástěnce je mohly porovnávat s ostatními. 

     Každým rokem knihovna pořádá sérii lekcí trénování paměti, kde si vysokovští senioři zábavnou 

formou vyzkouší svou paměť. Pravidelně ve středu se zde zase scházejí vysokovské ženy. Povídá se, 

https://www.knihovna-police.cz/
http://klarasmolikova.cz/spolkla-me-knihovna
https://knihovnavysokov.webk.cz/


vyrábí, paní knihovnice jim i čte. Kolikrát se pak stane, že si vybranou knížku někdo z přítomným 

vezme domů na přečtení.  

     Knihovna supluje i jiné organizace, které v obci chybí. 

 

DOUDLEBY NAD ORLICÍ    https://www.doudleby.cz/knihovna 

     Doudleby mají zhruba 1800 obyvatel. Paní knihovnice je na vše sama. Když pořádá Noc 

s Andersenem, využívá pro pomoc družinu nebo rodiče dětí. Do knihovny se vejde maximálně 25 lidí, 

takže když pořádá nějakou akci, využívá prostory zdejšího zámku. 

     Povedená byla beseda pro děti z 1. až 4. třídy se spisovatelem Petrem Stančíkem o jeho nejnovější 

knížce Fíla, Žofie a Smaragdová deska. 

     Knihovna se zapojila do projektu Bookstart. Městys má ale i mateřské centrum a maminky už 

nemají potřebu chodit vedle toho ještě do knihovny. Tak se knihovna s centrem spojila a paní 

knihovnice chodí představovat knížky tam. 

 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ    https://www.knihovnanm.cz/ 

     Méně je více. Knihovna chce více přemýšlet nad tím, co a kolik toho uspořádá. Na jaře sice 

připravila pestrou nabídku a ti, kteří na jednotlivé akce dorazili, byli spokojeni. Knihovnice ale čekaly, 

že lidí přijde mnohem víc. 

     Ředitelka Lada Všetičková oceňuje spolupráci, která tolik nestojí, ale má efekt. Sál knihovny 

pronajímá, nebere každou nabídku na cestovatelskou přednášku. Lidi táhnou hlavně novoměstská 

témata. Zájem je i o ezoteriku, tibetské mísy nebo omalovávání mandal. Ředitelka se nebrání ani 

dražším věcem, jako je projekt LiStOVáNí nebo jazzový koncert. 

     V září v a říjnu proběhne další kurz trénování paměti a lekcí angličtiny. 

     Na knihovní zahradě se uskuteční Svatojánská noc. Mladší děti a jejich rodiče si zasoutěží s Ferdou 

Mravencem. Během večera zahraje soubor Boďi Jaroměř loutkovou pohádku O Zubejdě Solimánské. 

 

NÁCHOD   https://www.mknachod.cz/ 

     Knihovnicím z dětského oddělení zaberou spoustu času besedy. Děti nemají o odpolední aktivity 

zájem, protože jsou během celého roku vytížené jinými kroužky. Do knihovny se chodí spíš „zašívat“. 

     V knihovně funguje výtvarný kroužek Aťásek, který vede výtvarnice Anna Maněnová. Děti se schází 

jednou za týden, jejich práce jsou pravidelně k vidění na fb stránkách knihovny. Jednou týdně se 

schází také divadelní kroužek pro děti a mládež pod vedením Moniky Jelínkové Za oponou knihovna. 

Ten se dá krásně spojit s knížkami. Ředitelka knihovny Ivana Votavová nabízí, že by soubor mohl 

přijet do jakékoli knihovny zahrát nacvičené hry. Teď zrovna mají novinku - původní hru na motivy 

Velké pohádky doktorské od Karla Čapka. 

     Knihovna se zapojila do projektu Bookstart, maminky s dětmi se v knihovně scházejí jednou za 

měsíc, chodí jich většinou 5-7. V rámci setkání proběhly přednášky s dětskou psycholožkou a na téma 

homeopatika a výživa dětí. 
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      Paní ředitelka pozvala všechny přítomné na Náchodské flerování, které se uskuteční poslední 

prázdninovou sobotu. Děti z knihovnického divadelního kroužku vystoupí v 10 a ve 14 hodin, součástí 

budou i tvořivé dílny. 

     Knihovna má pro čtenáře novou službu - začala půjčovat e-knihy.  Čtenáři díky tomu mají přístup k 

nejnovějším titulům ze současné produkce českých nakladatelů. Nic složitého knihovna v této 

souvislosti nemusela řešit. Pouze je nutné myslet na to, že pro půjčování e-knih musíte mít správný 

modul v knihovním systému. Pokud žádáte na půjčování e-knih dotaci v programu VISK3, 

nezapomeňte modul zahrnout do žádosti. 

 

HRONOV   https://www.knihovnahronov.cz/ 

     Diskutovaný projekt Lovci perel má v knihovně úspěch, mezi hráči je zdravá soupeřivost. Musí se 

v kolektivu najít jeden, který je do hry zapálený a má nasbíráno hodně perel, ten pak může strhnout 

ostatní. Děti dostanou na vybranou, jestli perlu chtějí, nebo ne. Přínosem podle knihovníků je, že 

nedostanou něco zadarmo. Každý měsíc je pro děti v dětském oddělení vypsaná soutěž, i za tu 

mohou dostat perlu. Ročně se díky Lovcům perel přečte 450 knížek. 

     Knihovna má výhodu, že sídlí ve stejné budově jako Dům dětí a mládeže Domino. Všechny děti 

mají mraky kroužků a volný čas mezi nimi jim může vyplnit knihovna. Na kroužek pro děti – Kniháček, 

který se koná jednou za měsíc, nemají děti čas. Jednou za měsíc ale také knihovna pořádá kroužek 

tvoření pro rodiče a jejich děti, kam naopak chodí hodně lidí. 

Vedoucí knihovny Marek Dvorský doporučuje tyto přednášky pro dospělé: 

 

- Marek Jelínek - Koloběžkou po Asii - Motivačně humorné povídání o bláznivé cestě na 

koloběžce přes jeden kontinent. Dobrodruh, cestovatel a fotograf, kterému se podařilo projet 

už dva kontinenty na neuvěřitelné koloběžce, strávil na cestě sedm nezapomenutelných 

měsíců a ujel 7850 km. (Cestovatel je hodně aktivní na sociálních sítích a přiláká do knihovny i 

mladší ročníky.) 

- Robin Böhnisch – Arménie, Izrael a Jeruzalém, Etiopie 

- Viktorka Hlaváčková – Pěšky přes Kavkaz - od Černého moře ke Kaspickému 

(https://www.ultraviktorka.net/) 

- Radomír Čížek – Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie 

- Jan Macháček 

 

VELKÉ POŘÍČÍ   https://knihovnavelkeporici.webk.cz/ 

     Knihovna má 25 lovců perel. Knihovnice Petra Bartlová vzpomíná, že první věc, kterou po svém 

nástupu do knihovny udělala, bylo právě zapojení se do tohoto projektu. 

     Před koncem školního roku přinesla knihovnice do školy všem prvňáčkům knížku z knihovny na 

prázdniny.  V září proběhne schůzka, na které knížku zase vrátí a vypůjčí si další. 

     Paní knihovnice vymýšlí pro děti program pro děti i na dny, kdy mají ve škole prázdniny. Dospělí 

jdou teď trochu bokem, ale přes prázdniny se pokusí naplánovat pro ně více akcí. 
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     V knihovně se konají kurzy kresby, které si účastníci sami platí. A také taneční večery. Vydařená 

byla přednáška Poznej sám sebe, zaměřená na sebevědomí. Pro seniory knihovna připravuje 

přednášku Inky Kuchařové Tajemství možností komunikace. 

 

ČERVENÝ KOSTELEC   https://www.cervenykostelec.cz/katalog/mestska-knihovna 

Úterní dopoledne jsou už léta vyčleněna pro maminky s dětmi, knihovna nově rozšířila spolupráci 

s mateřským centrem. Jednou jde knihovnice z dětského oddělení k nim, jednou zase maminky 

z centra do knihovny. Je to vlastně obdoba Bookstartu, knihovnou pouze hledá formu, která ji bude 

vyhovovat. Sety pro miminka neobjednává. Prioritou při setkání jsou děti, k tomu pak vymýšlejí 

programy, kam si zvou hosty. Programy se týkají např. dámských problémů, rodičovství. Některé 

zajímavé přednášející zve knihovna do klubu Pohoda. Když je to velký tahák, dojdou mezi seniory i 

mladí.  
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