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Březen - měsíc čtenářů poprvé a Noc s Andersenem podesáté
Oddělení služeb knihovnám
V březnu letošního roku proběhl v celé republice nultý ročník akce Březen – měsíc čtenářů (dále jen BMČ). Vyhlásil ji Svaz
knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Navázal přitom na tradici „Března – měsíce knihy“ (akce z doby
komunistického Československa) a „Března – měsíce internetu“ (akce z posledních let). Podrobné cíle akce a veškeré další
informace naleznete na adrese: http://skip.nkp.cz/akcBMC2010.htm . Analýza mediálního ohlasu celé akce, zpracovaná za
období od 1. ledna do 20. dubna 2010, je zájemcům k dispozici ke stažení na adrese:
http://skip.nkp.cz/KeStazeni/BMC/BMC_analyza.pdf . Ve sledovaném období se o BMČ a o akcích, které proběhly v jeho rámci,
zmiňovalo 165 zdrojů v celkem 799příspěvcích. V 67 (41 %) celostátních zdrojích bylo uveřejněno 174 (22 %) příspěvků, v 98
(59 %) regionálních zdrojích 605 (78 %) příspěvků. V některých článcích se ještě objevovaly staré názvy „měsíc knihy“ nebo
„měsíc internetu“.
I v našem regionálním tisku byla BMČ věnována velká pozornost. Je potěšitelné, že se nepsalo jen o jednotlivých akcích
a aktivitách, ale i o celkovém významu čtenářství v dnešní uspěchané době. Řada článků se také zabývala úvahami o smyslu a
potřebě vyhlášení Měsíce čtenářů, bez kterých by se knihovny staly pouhými archivy knih. Nejvíce zajímavých informací s
uvedenou tematikou bylo otištěno v Jičínském deníku, který také připravil on-line rozhovor s učitelem a dlouholetým
knihovníkem z Mlýnce u Kopidlna Oldřichem Suchoradským.
Mezi inspirativní akce patřil např. sobotní Královský pohádkový ples v Nové Pace, kde byli v úvodu slavnostně vyhlášeni
nejpilnější čtenáři roku 2009. V dětské kategorii zvítězila Věra Tranová s 227 přečtenými tituly, mezi studenty si nejlépe vedla
Nikola Šotolová (131 knih) a nejlepším dospělým čtenářem se stala Jaroslava Pešková, která přečetla 235 publikací.
Komorní setkání s nejpilnějšími a nejstaršími čtenáři knihovny uspořádala náchodská knihovna. Dort ve tvaru knihy se
znakem knihovny a mottem „Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse“ upekla k této příležitosti jedna z nejpilnějších čtenářek
(těch má knihovna daleko více než čtenářů) paní Vlasta Hlavatá. Nejstarší aktivní čtenářka Helena Šidláková (92 let) přečte
měsíčně až 15 knih. Již 70 let bez přestávky navštěvuje náchodskou knihovnu paní Libuše Krištofová.
K celonárodnímu čtení bible se v našem kraji připojily knihovny v Rychnově nad Kněžnou, Trutnově, Polici nad Metují a
Knihovna města Hradec Králové.
Mediálně nejsledovanější byla jubilejní Noc s Andersenem, kterou si v našem kraji užívaly děti na 46 místech. Z toho
bylo 26 profesionálních knihoven (KMHK – pobočky MP-A, MP-B, Kukleny, Nový Hradec a Plotiště, Knihovna Václava Čtvrtka
Jičín, MěK E. Hostovského Hronov, MěK Náchod, MK Častolovice, MěK Hořice, MěK Rtyně v Podkrkonoší, MěK Trutnov, MěK
Nová Paka, MěK Třebechovice pod Orebem, MěK Dobruška, MěK Úpice, MěK Slavoj Dvůr Králové nad Labem, MěK a IS Nový
Bydžov, MěK Rokytnice v Orlických horách, MěK Svoboda nad Úpou, MěK Týniště nad Orlicí, MěK Červený Kostelec, MěK
Vamberk, MěK Police nad Metují, MěK Česká Skalice, MěK Opočno), 9 obecních knihoven (HK – Obědovice, Předměřice nad
Labem, Sedlice; NA - Velichovky, Vrchoviny u Nového Města nad Metují, Pěkov u Police nad Metují; RK – Záměl; TR Batňovice, Kohoutov) a 11 škol a domů dětí (Dům dětí Domino Hronov, ZŠ B. Němcové Jaroměř, ZŠ A MŠ Jiráskovo nám.
Hradec Králové, ZŠ Štefánikova Hradec Králové, ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách, ZŠ Bohuslavice, ZŠ Jih Hradec Králové,
ZŠ a MŠ Dolany, MŠ Malenka Plotiště Hradec Králové, ZŠ Nepolisy, ZŠ Bukovice). Soupis byl zpracován na základě celostátní
evidence.
Následující informace vybíráme z konference Andersen:
V knihovně na Novém Hradci Králové teprve teď a hromadně usíná 17 dětí a 3 knihovnice. Celý večer i noc jsme trávili
společně s pohádkou B.Němcové Čert a Káča. Všechny děti (z druhé až páté třídy) se po celou dobu s velkým nadšením
účastnily všech aktivit a byly báječné. Tak hezkou a vydařenou noc, kdy nikdo nikoho nemusel napomínat ani nijak usměrňovat
a kdy se nám podařilo naslouchat jeden druhému, jsme my knihovnice snad ještě nezažily!
Eva Komínová
Naše noc se nesla ve znamení pohádky o křesadle, navštívili jsme dutý strom, ve kterém sídlí tři obří psi sedící na penězích,
pomohli vojákovi najít kouzelné křesadlo a získat ruku princezny. To vše v počtu 19 dětí ze 2.-4.třídy a 5 pomocníků z řad
starších dětí. ...

Marketa Dubnová
Letos ve Rtyni spalo 22 dětí, 1 knihovnice a o půlnoci odešli 2 pomocníci. Naše v pořadí devátá společná noc byla zaměřena na
pohádkový svět. Děti přivítal král, čarodějnice, víla a vodník. Od nich pak celou noc dostávaly úkoly. Hned na začátku obdržely
děti speciálně vyrobenou knížku, do které si zapisovaly postřehy, vyplňovaly křížovky, malovaly, vymýšlely básničky se zvířecím
hrdinou, hledaly odlišnosti na obrázku a počítaly rybky v akváriu …
Jana Sehnalová
Zdravíme z knihovny v Náchodě. Spalo nás: 22 dětí, 4 „náctky“ a pět dospělých. Naše téma bylo - pověsti Náchodska. Soutěžilo
se v knihovně i venku, házení pohádkovou podkovou probíhalo už trochu za deště. S baterkami jsme navštívili muzeum a i zde
děti plnily úkoly. Během celého večera děti nejen tvořily leporelo ke své pověsti, ale také tkaly. Takže i když textilní průmysl u
nás zmizel, tak v knihovně máme poslední tkalce. Děti si nakonec rozebraly tkalcovské rámy i domů, takže řemeslo nezanikne.
Ve čtyři ráno odpadl poslední čtenář a o půl hodiny později i poslední tkadlec :-). ...
Ivana Votavová
Již osmá pohádková noc proběhla v knihovně v Úpici. Účastnilo se jí 20 dětí, 3 knihovnice a 2 dospívající pomocnice. Tentokrát
děti navštívily zdejší televizní studio Televize JS, kde jim ochotní redaktoři, kameramani a produkční přiblížili svoji práci a děti si
i mohly ledacos prakticky vyzkoušet. Dále jsme vyráběli panáčky kofoláčky, absolvovali jsme noční šipkovanou s úkoly a se
zastávkou u pohádkovníku, který děti ozdobily vlastnoručně vyrobenými pohádkovými květy. V knihovně děti za splnění úkolů
čekala písmenka, díky nimž našly schovaný poklad. Také jsme malovali, četli, hráli si a soutěžili. Nocování se vydařilo, jen
noční dobrodružství nám trochu kazil déšť, ale protože nejsme z cukru, ani nám to moc nevadilo. Jo, a taky jsme zbaštili fůru
obložených housek, 1 velký „andersenovský“ dort a k snídani 2 výborné buchty od jedné hodné maminky. Už se zase těšíme na
další rok. Reportáž z noci najdete na adrese: www.televize-js.cz
Jana Šimková
Inspirativních akcí bylo mnoho. Nezapomeňte se podívat na elektronickou verzi zpravodaje, kde připravujeme
podrobnější informace ze zúčastněných knihoven. Příští rok zde může být zpráva i z vaší knihovny :-) .
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