Práce našich „děckařek“ za hranicemi regionu i republiky
Slovo „děckařka“ v knihovnickém žargonu
označuje pracovnici v oddělení pro děti.
My máme v Sedlčanech „děckařky“ dvě –
Janu Roškotovou a Alenu Budkovou.
Programy obou byly vyhodnoceny jako nejlepší u nás. S nadsázkou můžeme říci, že máme
v Sedlčanech nejlepší knihovnické programy pro

školy v republice, a to pro všechny tři stupně (MŠ,
1. a 2. stupeň ZŠ). Chtěla bych jim za jejich práci
z celého srdce poděkovat. Poděkování však patří
i všem ostatním knihovnicím, bez jejichž přispění by tyto programy nebylo možné organizovat.
Všechna „má“ děvčata se zapojují do programů
dle potřeby, vyhledávají nejrůznější informační

materiál, vyrábí rekvizity, objednávají knihy potřebné k programům a zabezpečují provoz knihovny…
Máme za sebou opět jeden školní rok, který byl
zvláště v závěru velmi úspěšný. O největší úspěchy se s vámi chceme podělit.
Blanka Tauberová

OKnA 2018 (O knihovnických aktivitách) - Soutěžní přehlídka programů pro děti a mládež byla letos určena dětem z mateřských škol a konala se ve dnech 17. – 18. 4. 2018 v Městské
knihovně Louny. Téma programů se dotýkalo rodiny a vztahů
v rodině. Hlavní cenu udělovanou odbornou porotou letos získala Jana Roškotová ze sedlčanské knihovny s pořadem nazvaným Mikyho dobrodružství. Program je inspirován knihou Miky
a dobrodružství s autíčkem, kterou napsala nejmladší česká spisovatelka zapsaná i v České knize rekordů, Barbora Laňková. Jana
Roškotová se přehlídky zúčastnila již podruhé (poprvé v roce
2014 v Hradci Králové) a podruhé také zvítězila. Její programy
jsou stále tvořivé, hravé, naučné i k pobavení a mezi knihovnickými kolegy jsou vysoce ceněny. Nejen pro jejich samotný obsah,
ale především pro Janin osobní přístup a vřelý vztah k dětem.
Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež - Nesoutěžní
přehlídka, která se konala ve dnech 21. – 22. 5. 2018 v Podtatranskej knižnici v Popradě, byla sestavena z nejlepších programů soutěžních přehlídek na Slovensku (Súťažná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež) a v Čechách (OKnA - O knihovnických
aktivitách) za roky 2013 - 2017. Z Čech se účastnily 4 knihovnice, z toho hned dvě ze sedlčanské knihovny. Jana Roškotová s programem Poezie v povětří, se kterým zvítězila v roce
2014 v Hradci Králové a Mgr. Alena Budková s programem Vystěhování (2. světová válka
na Sedlčansku), se kterým vyhrála OKnA o rok později v Třinci. Přehlídka byla inspirativní
a podnětná svým česko-slovenským úhlem pohledu a velmi různorodá co se témat a věkových kategorií dětí, jimž byly určeny, týče. Programy byly připraveny a předvedeny jak
s menšími dětmi z 1. stupně základních škol, tak se žáky 2. stupně základních škol. Slovenské děti češtině velmi dobře rozuměly a neměly s ní problém a české programy velmi dobře
přijímaly. Slovenští kolegové zvlášť vysoce hodnotili program o vystěhování Sedlčanska.
Knižní veletrh Svět knihy 2018 Praha - S knížkou do života (Bookstart) - Projekt
S knížkou do života (Bookstart) dostal od organizátorů prostor na prestižním mezinárodním
veletrhu Svět knihy v Praze. Tento nový projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků
byl prezentován v pavilónu Rosteme s knihou ve čtvrtek 10. 5. 2018 odpoledne. Pro prezentaci workshopového programu pro rodiny s menšími dětmi byla vybrána Městská knihovna
Sedlčany. Ředitelka knihovny Blanka Tauberová představila projekt a jeho hlavní myšlenky
a knihovnice Jana Roškotová a Alena Budková pak předvedly workshopový program inspirovaný knihou Obejmi mě, prosím Przemyslawa Wechterowicze. Přítomné děti se i se
svým doprovodem zapojily a vesele zpívaly, cvičily, tancovaly, kuklily se v motýly a prožívaly
s medvědími hrdiny
z knížky úplně vše.
Největší radost jsme
měly z toho, když po
ukončení programu některé rodiny projevily zájem přestěhovat se do Sedlčan.
Festival Děti čtete - 1. června 2018 - Werichova vila Praha - Klub Literární
prádelna naší knihovny vystoupil v Praze v rámci festivalu „Děti, čtete“, který je určený pro děti a jejich rodiče. Festival pořádá Knižní stezka dětem, z. s., ve spolupráci
a nakladatelstvím Meander. Čtení, dílny, výstavy, besedy a divadelní představení
probíhaly ve dnech 1. – 2. června 2018 v Ústřední knihovně MKP a ve Werichově
vile na Kampě. Literární prádelnu si vybrali organizátoři kampaně Rosteme s knihou.
Děvčata vystoupila 1. června 2018 ve Werichově vile na Kampě s Listováním z knihy
Ivony Březinové Řvi potichu, brácho. Atmosféra v podkroví Werichovy vily byla pro
herce velmi příjemná a přítomní diváci byli spokojeni.

