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• Teens = specifická skupina čtenářů
• navázání kontaktu přímo na půdě knihovny 

(v rámci lekcí IV, oslovení mladých čtenářů 
v knihovně)

• nabídka prostřednictvím sociálních sítí 

• osobní přístup se osvědčil nejlépe 
• vycházíme z již vytvořené základny osobních 

kontaktů se studenty 

Jak na ně? ;o)



• 2012 – první lekce IV pro SŠ; 
vznik TeenZone (klub)

• 2014 … následuje Libris; 
Libris & Kreativity

• 2016 – prohloubení spolupráce
se SŠ… opět na osobní bázi 

• 2017 – Knížky mě baví

Náhled historie, aneb, chvíli to trvá

Lekce Sherlock Holmes 2012



• nejlépe fungují 
osobní pozvání, 
osobní kontakty 
hned vedle regálu s..

Ověřeno praxí (v době předkovidové)



• Vycházíme ze seznamu četby studentů (hledáme 
shodu) 

• Jsme na to 2 
– máme rozdělené knihy podle našich zájmů 
– zastupitelnost 
– každá si připraví část obsahu setkání 

• Naše výhoda – nejsme rodičové ani učitelé

• Klademe důraz na uvolněnou atmosféru 
a individuální přístup

• Podmínkou je spolupráce studenta – příprava

Jak pracujeme?



• Dílo zasadíme do doby vzniku (dějinné souvislosti, 
rodinné zázemí, ale i móda např.); 

• Je-li filmové zpracování či audiokniha, využijeme to; 
i různá zpracování (vydání) knih

• Jsme hravé 
– pexeso na jazykové prostředky 
– pracujeme podle hesla 
„bavíme se = lépe si pamatujeme“

Jak na knížku?



• Radíme, jak se učit… podle preferencí studenta – jaký 
je studijní typ

• Zkouška nanečisto – jak dlouho mluvit, čemu se 
vyhnout

• Učíme se mluvit (nestydět se) i relaxovat

• Máme čaj a sušenky ;o)
(vychází z historie setkávání „Čaj do páté“)

Jak na knížku?



• již 3. ročník

• každý ročník jiný

• v současnosti další ročník 
neprobíhá – Corona ;o(

• připravujeme on-line lekce 
– otázka budoucnosti

Knížky mě baví



• „Tajný“ recept – prostor a důvěra

• Nepřednášíme, jsme průvodci.

• Rozbor je společné dílo.

• Bavíme se.

Shrnutí



Děkuji za pozornost.

knolova@knihovna-litvinov.cz


