
Okna 2011 (O Knihovnických Aktivitách) 

Jako prolog říjnové odborné konference u příležitosti 100. výročí narození Václava Čtvrtka se v Jičíně 
konala ve dnech 7. – 8. dubna 2011 celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a originálních 
knihovnických besed/pořadů o V. Čtvrtkovi a jeho díle.  
Nultým ročníkem byla zahájena tradice každoročních obdobných přehlídek věnovaných významným 
spisovatelům, literárním dílům, žánrům ad. Soutěžní přehlídku organizuje Klub dětských knihoven 
SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by 
se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Přehlídka proběhla v Knihovně Václava Čtvrtka v 
Jičíně. Práci soutěžících hodnotila pětičlenná mezinárodní porota, ve které byli zastoupeni knihovníci 
a pedagogové se zaměřením na dramatickou výchovu a český jazyk. 
Po dvoudenním klání, kdy knihovnice pracovaly před diváky a porotou s místními dětmi, které 
neznaly, cenu diváků převzala z rukou starosty Jičína Ing. Martina Puše novopacká knihovnice Lenka 
Macháčková a hlavní cenu přehlídky hořická knihovnice Stanislava Najmanová.  
Soutěžní přehlídku organizovaly spolu s Knihovnou V. Čtvrtka v Jičíně Klub dětských knihoven SKIP ČR 
a regionální organizace SKIP Východní Čechy. Akci finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR a 
Skanska. 

Fotografie z přehlídky: 
 
http://goo.gl/vM8pW 
http://goo.gl/xzxRT 
http://goo.gl/Of0B8 
 
Soutěžící a názvy jejich pořadů: 
 
ČTVRTEK 7. DUBNA 
 
9.00 Markéta Poživilová - Knihovna města Hradce Králové 
Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska.  
Interaktivní vyprávění s prvky dramatizace a muzikoterapie, které otvírá bránu do imaginárního 
světa, ve kterém se může stát opravdu cokoliv. 
 
10.00 Lenka Ťoupalová, Eva Zikmundová – Knihovna města Plzně  
Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska. 
Dramatická dílna, kde si děti na příběhu piráta Kolíska prožitkovou metodou vyzkoušejí, jak by to 
mohlo dopadnout, kdyby neuměly číst, neměly potřebné informace, a jak se dá pracovat s intuicí. 
 
11.00 Markéta Dubnová - Knihovna města Hradce Králové 
Čáry máry na zdi. 
Povídání, soutěžení a malování s nakresleným panákem ze stejnojmenné knihy. 
 
12.00 Eva Kordová - Městská knihovna Antonína Marka v Turnově 
Kouzelný mlýnek pohádek Václava Čtvrtka. 
Hravá hodina výchovy ke čtenářství pro děti 3. a 4. ročníků ZŠ, která formou dramatické hry, 
písničkou a dalšími aktivizačními prvky provede děti tvorbou V. Čtvrtka.  
 
PÁTEK 8. DUBNA 
 



8.00 Lenka Macháčková - Městská knihovna Nová Paka 
Kolotoč do Afriky aneb Putování za dobrodružstvím světem laskavé fantazie i realitou všedního 
dne. Vydáme se na cesty s kolotočem pana Pulkrábka. 
 
9.00 Hana Procházková - Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 
Vodnické povídání. Čtení pohádky, nedokončená pohádka a pracovní list. 
 
10.00 Stanislava Najmanová - Městská knihovna Hořice  
Pohádkový svět Václava Čtvrtka. Připomenutí různých pohádek, bližší seznámení s knížkou Kočičiny 
kocourka Damiána.  
 
11.00 Marie Davidová - Městská knihovna Nová Včelnice  
Povídání s motýlem Emanuelem. Povídání o pohádkách Václava Čtvrtka. 


