
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 31.3.2009 
Číslo: Ročník 19 (2009), Číslo 1 
Sekce: Z knihovnických organizací 
Název článku: Kniha mého srdce 
Autor: Oddělení služeb knihovnám 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=1009 

Kniha mého srdce           
Oddělení služeb knihovnám           

 
     V době, kdy připravujeme tento článek, se celá akce pomalu, ale jistě rozbíhá. V době, 
kdy se vám číslo dostává do ruky, je za námi Noc s Andersenem a možná i první velký 
večer, který jsme strávili u televize a zároveň u naší milované knihy. Jsme knihovníci, a tak 
víme, že informací není nikdy dost, a proto jsme pro vás připravili výtah z tiskových zpráv a 
prohlášení, které můžete využít ve svých knihovnách. 
 
      KNIHA MÉHO SRDCE je nová velká zábavná anketa České televize, ve které budou 
moci diváci a čtenáři v průběhu šesti měsíců tohoto roku hlasovat pro svou oblíbenou 
knihu. Kniha mého srdce je inspirovaná pořadem BBC s názvem The Big Read 
( www.bbc.co.uk/bigread ), uvedeným v roce 2003. Víc než o typický televizní pořad se 
jedná o celonárodní anketu s jasným smyslem - podnítit národ ke čtení, ale také k diskusi o 
knihách, a najít nejoblíbenější knihu naší země. 
 
      Vybíráme z úvodního slova šéfdramaturga Aleše Ulma: 
 
      Která je vaše oblíbená barva? Koho byste si vybrala na cestu kolem světa? Jaké je 
vaše nejmilejší jídlo? Kterou knihu máte nejraději? Podobné otázky si lidé kladli pro zábavu 
už pár století - jako společenskou hru, v novinách a nakonec i v televizi. Ankety se staly 
oblíbenou součástí světového televizního repertoáru, protože diváky zajímá, jaký je vkus 
těch druhých, co je vlastně nejoblíbenější. 
 
      Inspiraci v nás vzbudila BBC, podle které už před pár lety proběhla na obrazovce 
anketa Největší Čech. V České televizi jsme loni - myslím, že s úspěchem - vysílali naši 
původní anketu o nejoblíbenějšího herce a herečku celé historie naší kinematografie 
Hvězda mého srdce. 
 
      Nyní navazujeme Knihou mého srdce, tentokrát opět podle britského formátu. Věřím, 
že anketa věnovaná literatuře vzbudí velkou pozornost a zájem. Bude určitě zajímavé (a 
doufám, že i povzbuzující) dozvědět se, kolik lidí u nás pravidelně čte a jaké jsou jejich 
oblíbené knížky. 
 
      Jsem velmi rád, že se moderace ujal Jaroslav Dušek, se kterým jsme našli v tomto 
ohledu vzácnou shodu ihned. A také mě těší, že drtivá většina významných lidí, které jsme 
oslovili ke spolupráci, projevila souhlas, nezřídka nadšený. 
 
      Máme před sebou ne úplně snadný úkol, který má ale "šlechetný cíl", jak se kdysi 
psávalo. Bude jistě napínavé dozvědět se, na kterém místě bude Babička a na kterém 
Švejk. Nebo zda je předčí Pán prstenů. Ale úspěchem pro nás bude, pokud si diváci 
(momentálně nečtoucí) řeknou: "Hrome, proč já si zase něco nepřečtu?" 
 
      Neboť, jak bylo napsáno na knihovně v Thébách, kniha je "Lék pro duši". 
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      Vybíráme z rozhovoru s moderátorem a hercem Jaroslavem Duškem: 
 
      Kde nejraději čtete? 
 
      "Nejčastěji čtu ve vlaku, v posteli a ve vaně." 
 
      Souhlasíte s názorem, že dnes lidé všeobecně málo čtou? 
 
      Nevím, nemám o tom žádný důkladný přehled. Shodou životních okolností se naopak 
stýkám s lidmi, kteří čtou hojně. Čtou nejen v knihách, ale i v přírodě, v kamenech, ve 
stromech, ve vesmíru, ve tvářích, v očích. Je to napínavá četba. 
 
      Vedli vás rodiče ke čtení? 
 
      Rodiče byli moudří, k ničemu nás "nevedli", nechali nás, ať se vedeme sami… 
 
      Vybíráme z otázek pro předsedu Svazu knihovníků Víta Richtera: 
 
      Jak se Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a knihovny samotné na 
projektu Kniha mého srdce podílejí? 
 
      SKIP je jedním z hlavních partnerů ČT v tomto projektu. Vyzvali jsme knihovny k účasti 
na akci Kniha mého srdce. Knihovny nabídnou veřejnosti hlasování o nejoblíbenější knihu, 
a to jak přes internet, tak i pomocí hlasovacích kuponů. Své každodenní aktivity na 
podporu četby propojí s televizními i rozhlasovými pořady. Určitým prologem pro Knihu 
mého srdce bude knihovnická Noc s Andersenem ze 3. na 4. dubna, kdy ve stovkách 
knihoven v Česku, na Slovensku i jinde přespí tisíce dětských spáčů mezi svými 
milovanými knihami. 
 
      V čem vidíte hlavní smysl téhle ankety a celého projektu? 
 
      Domnívám se, že se jedná o dobrý způsob, jak spojit zábavu se zamyšlením nad 
vlastní četbou. Jsme společností, která stále více preferuje pohyblivé a ozvučené obrázky. 
Řada průzkumů naznačuje, že mladí lidé a zejména děti mají stále větší problém s něčím 
tak základním, jako je četba. Neumět číst ale do budoucna znamená neschopnost učit se, 
a to je pro společnost, která sama sebe označuje jako společnost znalostí, velmi 
nebezpečné. Pořad Kniha mého srdce může pomoci lidem zvýšit potěšení z četby i rozšířit 
jejich čtenářské obzory. To je také hlavní důvod, proč knihovny na pořadu spolupracují. 
 
      Vybíráme z tiskové zprávy SKIP: 
 
      Knihovny vítají partnery i každou příležitost k podpoře čtenářství a četby. Projekt Kniha 
mého srdce vnímají jako dobrý způsob, jak spojit zábavu s masovou podporou četby i její 
propagací - a samozřejmě také propagací knih a knihoven. Proto je také v současné chvíli 
k projektu přihlášeno více než 700 knihoven; jejich skutečná účast bude zřejmě mnohem 
vyšší. 
 
      Přesně před pěti lety, v roce 2004, připravil SKIP obdobnou anketu pod názvem Moje 
kniha ( http://www.mojekniha.cz ), ve které se podařilo získat přes 93 000 hlasů obyvatel 
ČR. Nominováno bylo 12 000 knih, z nichž 6748 dostalo pouze jediný hlas. Naopak 204 
knihám dala svůj hlas více než polovina hlasujících (47 000). Z tohoto TOP 204 vzešla i 
vítězná trojice ankety: cykly Harry Potter J. K. Rowlingové a Pán prstenů J.R.R. Tolkiena a 
kniha knih - Bible. Další místa obsadily české evergreeny Saturnin Z. Jirotky a Babička B. 
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Němcové. Bude zajímavé srovnat výsledky této ankety a hlasování o Knize mého srdce, 
byť má projekt ČT poněkud jinak nastavena pravidla hlasování.  
 
      Rozsáhlá kampaň začíná v březnu a obrací se na každého, tedy i na toho, kdo otevřel 
knihu naposledy ve škole. Po čtyři sobotní večery se budou diváci postupně setkávat s 
významnými osobnostmi ze světa kultury a veřejného života a dozvědí se mnohé o svých 
oblíbených autorech, dílech i postavách, řadu zajímavostí a dokonce kuriozit o knihách.  
 
      Co se chystá: 
 
      Anketu otevře slavnostní zahajovací večer, který se uskuteční 4. dubna 2009 a 
stejně jako všechny následující jej bude originálním způsobem moderovat Jaroslav Dušek. 
První večer poskytne informace o tom, jak hlasovat, a v předtočených příspěvcích bude o 
svých nejmilejších knihách hovořit přes dvacet osobností různých profesí: herců, režisérů, 
spisovatelů, vědců - ale také například pilot. Z nejznámějších to budou například Zdeněk 
Svěrák, Jiří Suchý, Arnošt Goldflam, Adolf Born, Bára Nesvadbová, Gábina Osvaldová, Ivo 
Šmoldas, Richard Krajčo, Simona Stašová, Marek Eben, Jaromír Bosák, Pavel Medek a 
řada dalších. Diváci uvidí také ukázky z filmů natočených podle slavných literárních 
předloh. Přímo ve studiu vystoupí Eva Holubová, Halina Pawlovská, Tereza Kostková, 
Zdeněk Mahler, Bolek Polívka, Michal Viewegh a Petr Fejk. Každá z těchto osobností bude 
reprezentovat jednu ze sedmi literárních kategorií, které program rozdělí do sedmi 
zajímavých celků - klasiku, humor a satiru, napětí, pro děti, fantasy, dobrodružství a velký 
román. 
 
      Nebudou chybět napětí a radost ze hry, které každou takovou soutěž provázejí, a 
hudební vystoupení, jež ji dotvářejí. 
 
      Šest ojedinělých dvacetiminutových dokumentů, které budou vysílány v neděli večer, 
divákům přiblíží postupně knihy elitní dvanáctky a dovedou je do finále, ve kterém bude 
zvolena Kniha mého srdce. 
 
      S projektem Kniha mého srdce souvisí samozřejmě řada doprovodných akcí a 
programů. Interaktivní charakter pořadu nespočívá jen v hlasování během přímého 
přenosu. Prostřednictvím speciální webové stránky www.knihasrdce.cz budou mít diváci 
možnost se sdružovat, doplňovat si informace, diskutovat nebo se účastnit literárních kvízů 
a jiných soutěží. Atmosféra celé akce se ponese v lehce bojovném duchu, nebude 
postrádat humor a zajímavá setkání. Nepůjde o soupeření mezi velkými literáty, ale mezi 
čtenáři, tedy mezi všemi těmi, kteří mají chuť zvolit si svou oblíbenou knihu! V této soutěži 
nejde České televizi o závod s peoplemetry a s komerčními televizemi, ale o projekt s 
jednoznačně kulturním a vzdělávacím obsahem, kterým by ráda zasáhla celé široké 
spektrum českého kulturního publika.  
 
      Výtah z pravidel hlasování: 
 
      V prvním kole diváci prostřednictvím internetu a hlasovacích kupónů nominují svoji 
nejoblíbenější knihu. Musí to být román. Do kvalifikace nebudou zařazeny krátké povídky, 
divadelní hry ani jiné nerománové útvary. Může to být román odkudkoliv na světě, pokud 
ovšem byl přeložen do češtiny, a může být z jakéhokoliv historického období. 
 
      Doba určená pro nominaci, než bude vyhlášeno Top 100 - tedy nejoblíbenějších 100 
knih, začne v sobotu 4. dubna 2009, kdy bude v přímém přenosu odstartováno 
hlasování, a skončí v neděli 19. dubna 2009. 
 
      Na základě tohoto hlasování bude nominováno 100 knih (Top 100), které budou na 
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druhém večeru zveřejněny v abecedním pořadí, a zároveň bude odstartováno druhé kolo 
hlasování, ve kterém budou diváci vybírat již pouze z nominované stovky, a to 
prostřednictvím internetu, sms a hlasovacích kupónů. Třetí večer odhalí pořadí Top 100. 
Opět v abecedním pořadí bude zveřejněno Top 12 a zároveň bude spuštěno třetí kolo 
hlasování, kdy se vybírá pouze z Top 12. Do seznamu Top 12 může být zařazena od 
jednoho autora pouze jedna kniha. 
 
      ČT si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakékoliv masově organizované hlasování, ke 
kterému by dal podnět jednotlivec nebo organizace, a takové hlasy či knihy bude vyřazovat 
z konečného hlasování. 
 
      Celé hlasování bude probíhat na webových stránkách, prostřednictvím hlasovacích 
kuponů i prostřednictvím sms zpráv. 
 
      K celonárodní anketě se svými aktivitami připojuje i Český rozhlas: 
 
      Programové dominanty motivované anketou budou především ve vysílání Českého 
rozhlasu 2 - Praha. Už v předvečer vyhlášení ankety, 3. dubna 2009, odvysílá téměř 
pětihodinový program Noc s Andersenem, ve kterém vedle setkání s řadou osobností 
zazní řada příběhů, pohádek a ukázek z knížek. Tento večer zůstává otevřeno mnoho 
knihoven pro děti a posluchači budou mít možnost propojit se po rozhlasových vlnách s 
některými z nich.  
 
      4. dubna, v den zahájení hlasování, od 11.05 hodin vysílá Český rozhlas 2 - Praha 
oblíbený Tobogan ze sálu Městské knihovny v Praze. Pořad moderuje Aleš Cibulka a také 
zde vystoupí řada známých osobností spojených ve své profesi s literaturou. Posluchači v 
publiku si s sebou vezmou svoji nejoblíbenější knihu a budou moci hlasovat o své 
nejmilejší knize prostřednictvím anketních lístků.  
 
      Vysílání pro děti Českého rozhlasu 2 - Praha Domino počítá s vyhlášením 
nejpopulárnější knihy pro děti - Top dětská kniha. 
 
      Kde hledat informace a inspiraci: 
 
http://www.knihasrdce.cz  
http://skip.nkp.cz/akcKMS.htm  
http://skip.nkp.cz/akcTydCteni2009.htm  
http://www.rozhlas.cz  
http://www.citarny.cz  
http://www.svetknihy.cz  
http://www.rostemesknihou.cz  
http://www.rostik.cz  
knihovny - krajské, pověřené, městské … i ta vaše 
 
      Zapojte svou knihovnu do hlasování o nejoblíbenější knihu. Cílem našich akcí by mělo 
být přitáhnout lidi a zejména děti a mládež ke čtení a do knihovny a přivést do knihoven 
celé rodiny. Letošní Týden čtení a Noc s Andersenem zahajují společnou kampaň, která by 
měla být provázána s hlasováním obyvatel republiky o nejoblíbenější knihu. Představte 
lidem nejen knihy svého srdce, ale i svou knihovnu. Hlasujte a přesvědčte své rodinné 
příslušníky, přátele, čtenáře, aby také hlasovali. Pomozme společně ukázat, že v naší 
společnosti nežijí jen ti, kteří se zajímají pouze o celebrity a jiné pomíjivé záležitosti, ale že 
zde žije i početná obec lidí, které zajímají knihy a literatura. 
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© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz 
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