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Týden knihoven v našich 
knihovnách           
Božena Blažková           

 
     Z přehledu na internetu http://skip.nkp.cz/akcTyden06.htm a článků z regionálního tisku na 
http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp zpracovala Božena Blažková 
 
      Motto letošního Týdne knihoven, které bylo opravdu inspirativní - "Cesta do knihovny" -, využila 
každá z přihlášených knihoven dle svých možností. Celkově bylo přihlášeno více než 400 knihoven. 
Velké říjnové společné čtení organizovalo celkem 120 knihoven, burzy a prodeje vyřazených knih 
se konaly ve 127 knihovnách, zdarma se čtenáři mohli přihlásit v 211 knihovnách, amnestii 
dlužníkům vyhlásilo celkem 230 knihoven, dny otevřených dveří se konaly ve 150 knihovnách a 
setkání se zástupci státní správy a samosprávy zorganizovalo celkem 42 knihoven. 
 
      Letošní knihovnický happening byl netradičně spojen s pokládáním základního kamene nové 
Národní knihovny. Regionální výbor SKIP a Klubko KDK SKIP společně zorganizovaly vlakový 
zájezd historických postav (kněžna Zaháňská, Barunka, babička, Adélka, paní mlynářka, Vilém, 
Jan, Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek, vlajkonoš), které slavnostně předaly pískovcový kvádr od 
hradu Skály. Kámen měl z boku vytesané číslo osm (organizační číslo naší regionální organizace 
SKIP). Předání kamene bylo doprovázeno krátkou scénkou a následujícími slovy: "Přinášíme vám 
kámen z "krajiny děsné v širé pustině" (tak popisuje území při horním toku řeky Úpy a Metuje stará 
listina), z dějiště Jiráskova románu Skály. Přejeme Národní knihovně slovy Jiráskovými, aby se 
"zapsala písmem nesmazatelným do pamětní knihy všeho národa". Dalším základním kamenem z 
našeho regionu byl kámen, který předala ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 
Mgr. Eva Svobodová. Celý happening charakterizovala předsedkyně regionálního SKIPu Věra 
Škraňková výstižně a stručně: "Byl to úžasný den a všechny jsme se královsky bavily." 
 
      Z našeho kraje bylo tradičně nejvíce přihlášených knihoven z Hradecka, kde se Týdne knihoven 
stále více zúčastňují i neprofesionální knihovny. K větší popularizaci došlo podle počtu přihlášených 
i na Jičínsku. Kromě 24 profesionálních knihoven a 12 knihoven s dobrovolným knihovníkem se 
přihlásily i 2 školní knihovny (ZŠ Komenského v Trutnově a ZŠ Jih Hradec Králové). Ze zajímavých 
akcí, které by mohly inspirovat pro příští rok, vybírám následující:  
Knihovny v životě dnešního člověka (beseda v Červeném Kostelci) 
Co se mi přihodilo cestou do (z) knihovny (literární soutěž pro děti v Dobrušce) 
Moje cesta do knihovny (literární a výtvarná soutěž v Chlumci nad Cidlinou) 
Objevujeme a kreslíme cestu do knihovny (ZŠ Komenského Trutnov) 
Stopovaná na téma Cesta do knihovny (Kohoutov) 
Přiveď kamaráda nebo spolužáka do knihovny jako nového čtenáře (MěK Týniště n. Orl.) 
Co se v knihovně dozvím o svém rodném městě (Nechanice) 
Po stopách hronovských rodáků (MěK Egona Hostovského Hronov) 
Procházka do knihovny pro malé i velké, současné i budoucí čtenáře (Rychnov n. Kn.) 
Vzpomínkové setkání seniorů nad fotografiemi a kronikou s malým občerstvením (Hořiněves) 
Osobní pozvánka všem místním seniorům k návštěvě knihovny spolu s anketou o chybějících 
službách knihovny (Obědovice) 
Setkání nejstarších čtenářů knihovny (Rtyně v Podkrkonoší) 
Čtení trutnovským seniorům (ZŠ Komenského Trutnov) 



Výstava starých tisků /2. pol.19. století - vlastní zdroje/ (Stěžery) 
Vydání sborníku literárních prací dětských čtenářů (Předměřice nad Labem) 
Setkání dobrovolných knihovníků regionu s představiteli kulturní komise města (Týniště n. Orl.) 
I láska ke knížce prochází žaludkem aneb Lépe vychutnáš si knížku, když máš příjemně a plno v 
bříšku /anketa, sestavování jídelníčku, za recept nebo výpůjčku kuchařské knížky registrace 
zdarma/ (Smiřice) 
Zdravé hubnutí bez trápení, beseda s autorkou knihy Mým jídlákům aneb Potraviny, jak je znáte i 
neznáte (Kopidlno, Libáň) 
Přátelské posezení s Jaroslavem Veteškou - autorem knihy Tváře Jestřebích hor 
Soutěž o nejlepšího maskota dětského oddělení a Den s Petrou Braunovou (Náchod) 
 
      Propagaci by si zasloužilo daleko více akcí. Ze stručné charakteristiky na registrační přihlášce 
se však těžko vybírá. Pestrosti našeho zpravodaje by zcela určitě prospělo více osobních 
zkušeností z organizace Týdne knihoven v jednotlivých místech regionu. Rádi zveřejníme vaše 
názory i na další obdobné celostátní akce (Březen měsíc internetu, Noc s Andersenem, Velké 
říjnové společné čtení, Provázkiáda, Dny poezie ap.). Zajímá nás také, jak tyto akce vnímá 
veřejnost. 
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