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Ze světa knih a knihoven

Marta Staníková

V Týdnu knihoven, konkrétně ve středu 3. října 2018, pokřtíme v sálku Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad 

Labem novou knížku. Nejedná se o klasickou knihu plnou textu. Protentokrát základ dokumentu tvoří vítězné práce 

soutěže Kresli a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven, kterou vyhlásila královédvorská knihovna v rámci Týdne 

knihoven v říjnu roku 2017. Do soutěže se zapojilo téměř 200 výtvarníků rozličného věku z různých koutů České 

republiky. 

Publikace je rozdělena do čtyř kapitol. V té první jsou zařazeny zajímavosti a kresby, které ztvárňují knihu. Vyčteme 

z nich názvy knih či pohádek nebo obsahují abecedu a písmenka. Další kapitola je v podobném duchu zaměřena na 

knihovny. Nejobsáhlejší kapitolou, co do psaného textu, je blok nazvaný Knihovnické aktivity. Zde jsou uvedeny 

nejznámější a nejoblíbenější knihovnické akce, jejichž garantem je ve velké míře Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků ČR a jeho sekce Klub dětských knihoven. Pro knihovníky může být tato část publikace inspirací a věřím, že 

užitečné informace zde vyčtou také neknihovníci. Knížku uzavírá kapitola Knihomix. Obsahuje knižní šifru, 

knihobludiště, knihoslovník a další „kniho-“ pro pobavení.

Knížky mají mnoho tváří. Mohou být lékařem pro bolavou duši, společníkem v osamění, pomocníkem při vzdělávání a 

v neposlední řadě přítelem, který je vždy po ruce. Zbývá si jen vybrat tu pravou, ale to vám, knihovníkům, není potřeba 

připomínat. A pokud byste si snad někdo kladl otázku, co je cílem této publikace, potom vězte, že je věnovaná všem 

milovníkům knih a knihoven hlavně pro radost.

Vydání knihy bylo podpořeno v rámci dotačního programu Ministerstva kultury Knihovna 21. století.

Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz

Web knihovny: https://www.slavoj.cz/
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