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Den pro dětskou knihu 2017

Kateřina Hubertová

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v loňském roce vyhlásil již 10. ročník celostátní akce Den pro dětskou 

knihu. Tento den slavíme vždy v sobotu před 1. nedělí adventní, což tentokrát připadlo na 2. 12. 2017. Právě v tento 

čas akce zaměřená na propagaci dětské knihy, četby a knihoven nádherně zapadá do adventní, předvánoční nálady.

Co lze v rámci této akce v knihovnách dělat? Například uspořádat po dohodě s knihkupci předvánoční prodej knih, 

nabídnout den otevřených dveří, přihlašování nových čtenářů zdarma, výstavy prací dětí i pro děti, vystoupení dětí a pro 

děti, soutěžní klání a další aktivity, které prostě do knihovny přilákají celé rodiny.

A co konkrétně se v knihovnách Královéhradeckého kraje dělo tentokrát? 

• Městská knihovna v Dobrušce zvala děti na interaktivní čtení knihy „O čertovi“, spojené s tajemnými hádankami a 

zábavními aktivitami.

• Městská knihovna Týniště nad Orlicí uspořádala pro malé návštěvníky divadelní představení „Lelky“, vánoční 

voňavé tvoření a soutěžení o ceny.

• Soutěž o nejlepší vánoční cukroví vyrobené dětmi proběhla v Městské knihovně v Úpici. K tomu byla pro rodiny 

přichystána vánoční dílnička s občerstvením.

• V Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem tradičně probíhal prodej knih za snížené ceny, výtvarné 

dílny i loutkové divadlo a další aktivity, ke kterým bylo připraveno i něco dobrého.

• Městská knihovna Náchod nabídla bohatý program plný čtení, her a vyrábění. V knihovně prodávali knihy, 

vyhlašovali vítěze soutěže a uskutečnilo se první vystoupení divadelního kroužku „Za oponou knihovna“.[1]

• Městská knihovna Teplice nad Metují soutěžila s Bartem Simpsonem. Zároveň se zde konal i prodej knih.

• Městská knihovna Libáň uspořádala komiksovou soutěž pro malé čtenáře a prodejní výstavu bižuterie paní Boženy 

Machové z Jičína, spojenou s předváděním její výroby.

• Obecní knihovna Batňovice připravila tvořivou dílničku a besedu pro mateřskou školku. Děti se mohly zapojit do 

soutěže s názvem „Jede, jede mašinka“.

• Nenapravitelný rošťák Bart Simpson se zastavil i v Knihovně Kryštofa Haranta v Pecce. Mimo soutěžení se také 

logohrátkovalo a vyučovala se angličtina pro maminky s dětmi.

• Knižní šifru dětští čtenáři luštili v Městské knihovně Egona Hostovského v Hronově. Soutěžili se Simpsonovými a 

vrabčákem Pepíkem.

• Knihovna u Mokřinky v Mokrém měla pro Den pro dětskou knihu svéráznější pojetí a slavila ho celý rok. Každý den 

je vhodný k tomu, aby v něm hrála hlavní roli kniha.

Možná proběhly aktivity i jinde, ale o těch se nám nepodařilo zjistit žádné informace. Budeme rádi, pokud se zapojí také 

další knihovny a výčet jejich aktivit bude tak dlouhý, že nepostačí kapacita tohoto zpravodaje. Máte šanci zase na konci 

roku.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Web akce: http://www.dendetskeknihy.cz/ 

[1] Poznámka redakce: Pro zájemce o více informací doporučujeme článek ředitelky náchodské knihovny Ivany 

Votavové, který naleznete v aktuálním čísle zpravodaje.
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