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Audiokniha je prima! aneb Jak jsme v Opočně nahrávali

Radka Mecnerová

Každá knihovna se snaží pracovat se svými dětskými čtenáři tak, aby v nich probudila vztah a lásku ke knihám, 

příběhům a tištěnému slovu celkově. V Opočně patřil letošní rok audioknize, a ačkoli se jedná o zvukový záznam, 

četli jsme, prohlíželi si knihy, poslouchali, malovali i besedovali.

Celý projekt pod názvem Audiokniha je prima! byl rozdělen do dvou částí a zapojili se do něho žáci třetích a 

šestých tříd místní základní školy.

První část probíhala od dubna do června, účastnili se jí žáci šestých tříd a patřila přípravě na nahrávání a poté 

samotnému nahrávání. Pro zvukový záznam byly vybrány příběhy z knih Zlobilky a Nezbedníci od Martiny 

Drijverové. Jednotlivé příběhy jsme přepsali do scénářů a rozdělili postavy mezi děti. Následovala příprava na 

nahrávání, kdy se jednotlivé texty načítaly se správným přednesem a intonací. S tím dětem pomáhala místní 

spisovatelka a divadelnice Božena Tymichová. Děti měly zároveň možnost navštívit Labyrint divadla Drak v Hradci 

Králové, kde absolvovaly divadelnický seminář. Samotné nahrávání probíhalo v nahrávacím studiu Střední 

průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce pod vedením Jaroslava Mužíka, který vše 

upravil a provedl mixáž se zvukovými efekty, které si děti také vytvářely samy. Konec června pak patřil 

společnému poslechu vzniklého díla.

Druhá část projektu pokračovala v měsících září a říjnu. Účastnili se jí žáci třetích tříd. Ti na základě poslechu 

vzniklé audioknihy kreslili obrázky. Ze všech děl pak vznikla výstava, která prezentovala celý projekt. Výstavu 

otevírala paní Martina Drijverová, která přijela s dětmi pobesedovat o své práci a o knihách.

Celý projekt jsme si s dětmi moc užili. Knížky od Martiny Drijverové jsou v současné době nedostatkovým zbožím. 

Velkou radost nám také dělá to, že k nám do knihovny chodí sedmáci (bývalí žáci šestých tříd) nejen pro knihy, ale 

i si popovídat či nám nosí ukázat své básničky a napsané příběhy. To si pak řeknete, že to mělo smysl. :-)

Projekt Audiokniha je prima! byl částečně financován z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky 

Knihovna 21. století.

Pozn.: Bohatou fotogalerii z celého projektu lze najít na webu Městské knihovny v Opočně 

(http://knihovna.opocno.cz/?cat=27) i na jejím Facebooku (https://www.facebook.com/knihovna.opocno/photos/?

tab=album&album_id=1760864050852430).
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