
Šumava „putuje“ do dětských
domovů, škol i do nemocnic

Správa Národního parku Šu-
mava doplňuje knihovny nej-
různějších institucí vybraný-
mi tituly, které za celých 25 let
vydala. Do dětských domovů,
knihoven, vysokých i odbor-
ných středních škol tak putu-
je více než tisícovka kusů
knih, brožur, DVD a her s en-
vironmentální tématikou.

„Za pětadvacet let jsme vy-
dali docela dost materiálů a to
jak ryze odborných, tak popu-
lárně naučných nebo odpo-
činkových. Všechny by měly
být mezi lidmi, a to nejen mezi
našimi návštěvníky nebo od-
borníky, ale i mezi těmi, kteří
se na Šumavu dostanou velmi
sporadicky nebo tu ještě vů-
bec nebyli,“ vysvětluje ředitel
Správy Národního parku Šu-
mava Pavel Hubený důvody,
které vedly k tomu, že vybra-
né materiály správa bezplatně
poskytne nejrůznějším orga-
nizacím.

„Oslovili jsme bezmála se-
dmdesát nejrůznějších insti-
tucí, od obecních knihoven,
nemocnic, dětských domovů,
přes domovy pro seniory, od-
borné knihovny až po základ-
ní, střední a vysoké školy. Zá-
jem o naše materiály nakonec
projevila polovina ze všech
oslovených, kterým jsme je
nabídli,“ říká referentka od-
dělení marketingu Jana
Zvettlerová.

„Pochopitelně jsme pro
každou instituci pečlivě při-
pravili soubor materiálů, kte-
rý se jim hodí. Pro dětské do-

movy nebo základní školy jsou
určené materiály více obra-
zové, včetně her, jako jsou
pexetria a podobně. Pro od-
borné knihovny, odborné
střední a vysoké školy zase
materiály, které budou slou-
žit hlavně pro výuku,“ dodává
Zvettlerová.

Správa Národního parku
Šumava poskytla pro pozná-
vání a vzdělávání například
knihy „Jelenovití na Šuma-
vě“, „CHKO padesátiletá“,
„Zapomenuté dědictví“ nebo
DVD „Za tajemstvím šumav-
ských lesů“.

„My s Národním parkem
Šumava už několik let spolu-
pracujeme, a proto bylo logic-
ké, že možnosti získat knihy a
hry využijeme. Je to jedineč-
ný způsob, jak se naše děti tro-
chu víc a jinak seznámí se Šu-
mavou, a to i přesto, že jezdí
na Šumavu na školy v přírodě
do Stožce nebo na Kvildu. Ně-
které materiály dostanou děti
jako dárky, jiné využijí naši
učitelé ve výuce,“ říká ředitel
dětského domova a základní
školy ve Volyni Jiří Pán.

V souborech nejrůznějších
knih a brožur, které slouží
především k poznávání Šu-
mavy a vzdělávání, bylo i ně-
kolik materiálů psaných v
němčině a angličtině, napří-
klad brožury „Šumavská ra-
šeliniště“, „Průvodce geologií
Šumavy“ nebo brožura „Bou-
bínský prales“, které putují do
jazykové školy.
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DÁRKY od šumavského národního parku předal dětem ve Volyni ře-
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