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Pasování prvňáčků na čtenáře 
knihovny           

Marta Staníková a Iveta Novotná           
 

     Zajímavý nápad uspořádat rituál pasování nejmladších školáků na čtenáře byl poprvé realizován 
v brněnské Mahenově knihovně. Poprvé do školy – poprvé do knihovny, tak zněla výzva 
adresovaná rodičům čerstvých prvňáků v úvodu školního roku 2003/2004. Projekt postupně 
inspiroval knihovnice dětských oddělení po celé republice. 
 
      O tom, že toto slavnostní předávání čtenářských průkazů dětem prvních tříd má úspěch nejen u 
dětí, ale i u jejich rodičů a pedagogů, svědčí narůstající počet knihoven, které se v našem regionu 
rozhodly tuto akci uspořádat. V roce 2004 pasovaly prvňáčky na čtenáře pouze čtyři knihovny. V 
roce 2005 uspořádalo tuto akci již 13 knihoven, a svým prvním čtenářským průkazem se tak mohlo 
pochlubit již 1.138 dětí. A letos? V tomto roce jistě opět vzroste geometrickou řadou počet 
pasovaných prvňáčků. Jen zvažte: k 10. únoru 2006 již knihovnice dětských oddělení ve 
východočeském kraji předaly 947 dětem jejich čestné průkazy. A vzhledem k tomu, ze si každá 
knihovna pasování přizpůsobí svým možnostem, podmínkám i představám, předpokládám, že další 
děti dostanou svůj pomyslný pohádkový klíč od Písmenkového království na konci tohoto školního 
roku nebo začátkem příštího. 
 
      V regionálním klubku KDK SKIP (Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků – region 08, východní Čechy), které působí v rámci bývalého Východočeského kraje a v 
současné době zahrnuje Královéhradecký a Pardubický kraj, máme informace o následujících 
knihovnách, které pasují dětské čtenáře: Doudleby, Dvůr Králové nad Labem, Hronov, Hrochův 
Týnec, Chrudim, Jičín, Litomyšl, Moravská Třebová, Náchod, Nová Paka, Nový Bydžov a Týniště 
nad Orlicí. Prosíme další knihovny, které se pasováním dětských čtenářů inspirovaly, aby se ozvaly 
na adresu: mailto:stanikova@slavoj.cz .  
 
      Pasování chrudimských rytířů Řádu krásného slova 
 
      Koncem roku zavítal do Městské knihovny v Chrudimi královský posel z Písmenkového 
království s poselstvím a dopisem od samotného krále A. B. Cedníka I. Nebyl to ledajaký dopis, ale 
pergamen s královskou pečetí. Co v něm bylo napsáno? 
 
      „…Na vědomost všem písmenkoznalcům, knihomilům, pohádkologům a šikovným školáčkům: 
My – král A. B. Cedník I. navštívíme vás ve významný den vašeho prvního vysvědčení, abychom 
předali klíč k POHÁDCE a učinili tímto z vás malé čtenáře. 
Klíč, kterýmžto si odemknete bránu divů, kouzel a báječného snění. Nebojte se nic to není! 
Brána vede k vílám jako pápěří, lotrům s křivou páteří, přenádherným princeznám, ke všem 
skřítkům, které znám, a mnoha dalším potvorám. 
Klíč pak střezte jako oko v hlavě a očekávejte nás hlavně s plnou parádou a slávou. Zatím s úctou 
na shledanou 
A.B. Cedník I., král pohádkový, sečtělý a hravý v.r. …“ 
 
      Tato zpráva se rozletěla po celé Chrudimi, hlavně ke všem prvňáčkům. Během ledna všech 
devět prvních tříd navštívilo naši knihovnu. Děti se seznámily s prostředím knihovny a plnily úkoly 
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od pana krále. Vše tajně sledovala královská veverka, která se usídlila v našem stromě 
pohádkovníku. Ona pak podávala podrobné zprávičky panu králi A.B.Cedníkovi I., jak děti vše 
zvládají. Děti se přiučily, co mají a nemají knížky rády, například, že rády přespávají v knihovně. 
Nakonec předvedly, že znají již některá písmenka. 
 
      V úterý 31. ledna nastal onen sváteční den. Hned od rána byly v sále Chrudimské besedy 
přípravy v plném proudu. Skupina historického šermu Zubři, A.B.Cedník I. (herec Východočeského 
divadla v Pardubicích - Alexander Postler) a sedm dvorních písmenkových dam se připravovali na 
příchod dětí. 
 
      První pasovaní rytíři byli ze ZŠ Dr. Malíka, kteří zároveň obdrželi své první vysvědčení. V deset 
hodin dopoledne zaplnili velký sál ostatní prvňáčci, jejich rodiče a prarodiče. Po krátkém programu 
každý prvňáček (a nebylo jich málo – 250 dětí) poklekl před krále a byl královským mečem 
pasován. A klíč k pohádkám? Byl krásný, sladký a perníkový, prostě klíč do tajů a říše pohádek. A 
jako dárek od knihovny pro nové čtenáře - průkazka do knihovny na rok zdarma. 
 
      Děti, rodiče a i my, knihovnice, jsme prožili krásný den, v němž jsme se na chvilinku zastavili a 
ze všedního shonu utekli do království pohádek. Král A.B.Cedník I. se s námi rozloučil a slíbil, že za 
rok se k nám do královského věnného města Chrudimi vrátí. 
 
      Redakční poznámka: 
Doporučujeme první číslo roku 2004, kde jsou otištěny články: 
SEDLÁČKOVÁ, Eva: Poprvé do školy – poprvé do knihovny v Knihovně Jiřího Mahena. 
http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0262.pdf  
BLAŽKOVÁ, Božena: První vysvědčení – první čtenářský průkaz. 
http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0263.pdf  
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