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Rok s Karlem Jaromírem Erbenem a nejenom s ním

Božena Blažková

            Bývá zvykem ukončit rok přehledem a hodnocením. V redakční radě za pomoci kolegyň z bibliografického oddělení 

průběžně sledujeme články, které o knihovnách kraje vycházejí v regionálním tisku. Kromě osvědčených celostátních akcí, 

jako jsou např. Březen - měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den dětské knihy, organizují naše knihovny 

spoustu zajímavých akcí a aktivit. Pokud máte zájem, můžete se s některými z nich seznámit v elektronické podobě tohoto 

článku. V tištěné verzi otiskujeme jako inspiraci pouze článeček Markéty Poživilové o projektu nazvaném „Erbenova zlatá nit“.

V loňském roce jsem na tomto místě psala o úspěšném projektu Knihovny města Hradce Králové „Magický podzim 

s Máchou“. Rok se s rokem sešel a nám skončil další – „Erbenova zlatá nit“. Použili jsme osvědčené, přidali nového partnera 

(Muzeum východních Čech v Hradci Králové) a zcela jiné výročí. Tentokrát se naší inspirací stal K. J. Erben. A musím říci, že 

to klaplo i tentokrát. Zájem byl velký jak ze strany škol, tak především ze strany rodičů a dětí. Během celého roku jsme se 

snažili erbenovským tématem oslovit všechny věkové skupiny. Pro starší čtenáře, knihovníky a nevidomé jsme připravili 

komponované pořady složené z textových, filmových i hudebních ukázek. Děti pak zažívaly Erbenovy pohádky a balady 

v interaktivních pořadech na vlastní kůži. Součástí projektu byly i výstavy v knihovně a muzeu, hudební pořady, Noci 

s Andersenem, fotosoutěž „Inspirace Kytice“ atd. Jednou z nejúspěšnějších aktivit byl rodinný výlet do Erbenova rodiště 

Miletína a dobrodružné putování v okolí, plné polednic, pokladů, zlatých kolovratů a pohádkových bytostí. O tento výlet byl 

zájem opravdu nebývalý a my museli odmítnout pro nedostatek místa 75 rodin. S Erbenem se prožívala i opravdu tajemná 

Magická noc pro náctileté nebo terénní závod určený školákům.

Projekt během roku narážel i na komplikace, jako byl zoufalý nedostatek času pro přípravu i realizaci, nízký grantový 

příspěvek (jen 10 % z požadované částky) a obtížnější komunikace s muzeem. Ale stejně se to povedlo.

Postupně zjišťuji, že vybrat si jednoho autora, přečíst, prozkoumat a zažít, je velkou výzvou a vlastně i nekonečnou 

inspirací. Nemusím totiž zůstat jen na povrchu, ale mám možnost zprostředkovat různé roviny. A na závěr jedna malá osobní 

zkušenost. Po roce vytrvalé práce na jednom autorovi ho budete znát opravdu dokonale. Myslím, že ho budete buďto milovat, 

nebo dokonale nenávidět. Já miluji Karla Hynka i Karla Jaromíra!

            A kdo je výzvou pro letošní rok? Přece Jiří Trnka a jeho 100. výročí.
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