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Obecní a školní knihovna v Předměřicích nad Labem
Božena Blažková
Návštěvu v předměřické knihovně jsem domlouvala od jara. Knihovnice paní Mgr. Jana Kopřivová obdržela čestné ocenění
Krajská knihovnice roku 2010 a teprve na slavnostním setkání jsme si obě konečně do diářů zapsaly přesný termín mé
návštěvy.
Od roku 1996 je předměřická knihovna přestěhována do místní základní školy. Funguje tedy pod hlavičkou školy a
zároveň plní funkci školní knihovny. Zřizovatelem je obecní úřad. Předměřice mají přibližně 1 800 obyvatel a škola má 248
žáků. Fond knihovny činí cca 7 000 svazků a roční částka na nový nákup je asi 35 000 Kč. Žákovská knihovna se již
samostatně nedoplňuje. Knihovna dostává ještě 4 výměnné soubory ročně ze střediskové knihovny Knihovny města Hradce
Králové. Ze 340 registrovaných čtenářů je 246 dětí. Celkem si čtenáři ročně vypůjčí téměř 6 500 svazků.
Knihovna má k dispozici dvě místnosti. V první, která má rozlohu třídy, je dětské oddělení a výpůjční protokol. V druhé,
menší části jsou knihy určené dospělým čtenářům. V dětském oddělení jsou v mnoha knihovnách oblíbené sedací schody. V
roce 2008 byly do knihovny zakoupeny nové variabilní pracovní stolky a židle a knihovna tím získala na prostornosti a
útulnosti. Z technického vybavení jsou zde k dispozici 3 počítače (z toho 2 pro veřejnost), barevná tiskárna, kopírka a televize
s videem a DVD přehrávačem. V loňském roce získala knihovna grant v rámci programu VISK 3. Celkové náklady na
vylepšení služeb knihovny byly 53 000 Kč, dotace činila 35 000 Kč a vlastní náklady byly 18 000 Kč. Knihovna získala nový
počítač a zakoupila program Clavius a modul na půjčování časopisů.
Pro veřejnost je knihovna otevřená 3x týdně a kromě Jany Kopřivové se zde střídají ještě další dvě učitelky. Již jsem se
zmiňovala o tom, že knihovna slouží zároveň jako obecní i jako školní. Z tohoto spojení profituje zejména škola, která bohatě
využívá knihovnu ve výuce. I když duší jsou knihovnice-učitelky, mimo ně má v knihovně často svůj program družina, učí se
zde český jazyk, dějepis, občanská a rodinná výchova. V loňském roce zde proběhlo 6 hodin informační výchovy a 36 hodin
výuky. Do knihovny chodí na pravidelné exkurze děti z mateřské školy, konají se zde výstavy, besedy a soutěže.
Kromě Noci s Andersenem se zde nocuje ještě nejméně 2x (aby se dostalo na více dětí). Pravidelně tady také probíhá
Pasování prvňáčků na čtenáře, které je odměnou dětem za jejich celoroční práci. Knihovna spolupracuje se školou na
projektech. Ve školním roce 2009/2010 to byly následující projekty: Pohádky z Pařezové chaloupky (Václav Čtvrtek – 2. třída),
Hoši od Bobří řeky (Jaroslav Foglar – 4. třída), Jak vzniká kniha (4. třída) a Bratři Čapkové (5. třída). Zajímavé jsou i
pravidelné literární exkurze.
Další specialitou knihovny je vydávání sborníčků dětských prací. První vyšly v roce 2006 pod názvy Báje, pohádky a
příběhy a Jaká je moje babička. V roce 2008 vyšly sborníky Jak kvete Pohádkovník a Čteme, píšeme, kreslíme. V dalším roce
následoval sešitek Z pohádky do pohádky a letos v červnu Píšeme pohádky, píšeme básně. Poslední sborníček vznikl díky
pohádkové Noci s Andersenem, která se v Předměřicích konala popáté. V parčíku před školou děti společně zasadily a pokřtily
skutečný Pohádkovník, který nazvaly Habr pohádkový předměřický.
Paní knihovnice objevila v časopise Rodina a škola upoutávku občanského sdružení ABECEDA na soutěž školních
literárních sborníčků. Zaslala tam výše uvedené sborníčky a škola získala čestné uznání spojené s poukázkou na tvůrčí
workshop, kterého se kromě dospělého organizátora mohou zúčastnit i 4 děti. Budeme se těšit, že se v některém z příštích
čísel s námi podělí o své zážitky ze setkání s autory z jiných škol.
Závěrem článku bych se ráda podělila o příjemné zážitky při čtení básní začínajících autorů, žáků čtvrté a páté třídy z
Předměřic.
Stromy kolem nás
Pavel Doležal
Stromy rostou všude kolem,
v lese, polích i za domem.
Celou zimu stromy spí,
na jaře se probudí.

Úsměv slunka pomůže,
že jsou stromy jak růže.
Kdo cestuje autem, vlakem,
z okénka se podívá,
přírodu hned obdivuje,
krásný pocit zažívá.
Můj strom
Alice Pospíšilová
Můj strome, mám tvou hudbu v sobě,
díky tobě!
List jako zelený plamínek
padá na říční kamínek.
Svět hudby a zeleného ohně
dává mi sílu bílého koně.
Koruna samý zelený oheň,
nikdy na tu krásu nezapomeň!
Zelený strom
Lucie Majdajková
Zelený strom si píseň hrál
a vítr tam jen slabě vlál.
Chlapec u něj jen tak stál
a píseň stromu poslouchal.
Slunce krásně svítilo, na světě se mu líbilo.
V dáli bylo slyšet vlak,
jel po kolejích jenom tak.
Sen
Lukáš Formánek
Zavřu oči, začnu spát
a co se mi bude zdát?
Namaluju na papíře
moje oblíbené zvíře.
Ať je to ryba, nebo pták,
jelen, srnec, nebo drak.
Někoho dám do travičky,
jiného zas do krabičky.
Pak se na ně mohu dívat
a nechat si o nich snívat.
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