Jak získávat knihy do školních a třídních knihoven
Základní škola T. G. Masaryka, Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou

Paní učitelka Hana Prchlíková ze ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou už dlouhou
dobu usiluje o rozšíření školní knihovny a snaží se knihy dostat co nejblíže k žákům.
V loňském roce vymyslela způsob, jak získat další knihy do knihovny, přestože
v rozpočtu školy chybějí na knihy peníze.
Mezi rodiči, zástupci města, sympatizanty školy vytipovala případné dárce knih
a zaslala jim tento e-mail:

Vážení,
dovoluji si Vás oslovit s malou prosbou.
Od loňského roku se snažím o intenzivní podporu čtenářství na naší škole. Žáci v mé
třídě věnují jednu vyučovací hodinu týdně samostatnému čtení, s následnou reflexí.
Nárůst čtenářů v dané třídě je více než povzbudivý. Ráda bych proto rozšířila tuto
aktivitu i mezi ostatní třídy naší školy. Bohužel, narážím na velkou překážku. Pro
většinu rodičů se kniha stává přepychem. Pro některé žáky je pak školní knihovna
jedinou možností, jak se ke kvalitní knize dostat. Náš školní knihovní fond však
zestárl. Knihy, které smutně stojí na policích, rozhodně chuť ke čtení nepodpoří.
Proto se obracím na Vás. Mám dva cíle. Prvním cílem je doplnit naši školní knihovnu
o knihy, které povzbudí v žácích chuť ke čtení, druhý cíl je dokázat našim žákům, že
kniha je ještě pro většinu lidí velmi podstatnou a neodmyslitelnou součástí života.
Jak byste mi mohli pomoci? Vlastně jednoduše. Kupte knihu podle vašeho výběru, za
pomoci knihkupce či podle přiloženého seznamu. Do knihy napište zprávu pro
budoucího čtenáře – nejlépe něco o důležitosti knih ve vašem životě, podepište se.
Knihu pak pošlete, doručte na adresu naší školy (s mým jménem), popř. mě
kontaktujte, ráda se pro knihu osobně zastavím. (Knihy by měly být pro čtenáře od
10 do 15 let.)

Kniha se stane součástí naší školní knihovny. Díky ní třeba podchytíme dalšího
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Vaše jméno či název Vaší firmy samozřejmě zveřejníme na webových stránkách
školy, ve školní knihovně.
Možná jsem troufalá, ale tonoucí se stébla chytá…
Pomůžete-li mi, budu moc ráda – a nejen já.
Díky.

Po rozeslání e-mailu oslovení lidé začali knihy skutečně posílat a přinášet. Pro
knihovnu získala paní Prchlíková 57 nových titulů, celkem 120 kusů knih. Někteří
sponzoři vybírali sami, někteří volali či psali o radu. Do knihovny přibyly např. tituly
Hraničářův učeň J. Flanagana, Matylda R. Dahla, Mojmír – cesta pravého krále
R. Štulcové a R. Fučíkové.

Vzkaz v knížce
Většina sponzorů vyslyšela prosbu paní učitelky a do knihy vepsala vzkaz pro
budoucího čtenáře – někdo motto, někdo poselství a někdo dokonce dopis, např.:

Milý čtenáři,
přestože jsem už dost dlouho dospělá, mám moc ráda fantasy knihy. Oceňuji, pokud
mě autor zaujme popisy krásných míst, seznámí mě s neobyčejnými hrdiny
a provede mě velkým dobrodružstvím. Mezi mé nejoblíbenější knihy tohoto žánru
patří Tolkienův Pán prstenů, Letopisy Narnie od C. S. Lewise, Harry Potter a série od
P. Pullmana – Zlatý kompas, Jedinečný nůž a Jantarové kukátko.
Občas se dívám i na filmy, které byly podle těchto knih natočeny. A někdy mě v kině
popadne stejný pocit jako při čtení – škoda, že to neexistuje ve skutečnosti, škoda,
že se do Středozemě, Narnie, Bradavic a dalších jiných světů nemohu podívat.
Alespoň na chvíli.

Většinou mám však tento intenzivní pocit hlavně, když si knihy čtu. Možná proto, že
jsou tyto světy a jejich obyvatelé v mé mysli krásnější než na filmovém plátně.
A protože jsem si je sama představila, vytvořila ve své fantazii, jsou mi bližší než
představy nějakého režiséra. Těžko přijímám cizí představy, cizí sny. Radši mám ty
své.
Přeji Ti, aby sis díky knihám vytvořil ve své hlavě tolik krásných fantazií, že už je
nebudeš chtít za nic na světě vyměnit.

Paní Prchlíková se těšila, až první čtenář vezme do ruky novou knihu. Náhodou to
byla kniha, kterou škole věnoval starosta města. Jeho poselství vzbudilo zájem –
obešlo celou třídu: Když jsem chodil na základní školu, stál jsem na dobré knihy
každý čtvrtek frontu. Knih přibylo, front ubylo. O to těžší je vybrat si tu správnou
knihu. Přeji vám, aby ta, kterou ode mne dostáváte do ruky, byla ta pravá. Některým
žákům možná teprve tehdy došlo, že knihy nejsou jen záležitostí školy, ale že
obohacují život i lidem, které s nimi vůbec nespojujeme.
Naučnou část knihovny nedávno přestěhovali učitelé na chodbu školy, aby měli žáci
ke knihám blízko a byly jim stále po ruce. Stejné by to mělo být i s novými knihami.

