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Co uvařily knihovny kraje v 
rámci Týdne knihoven           

Oddělení služeb knihovnám           
 

     Knihovnická bašta je název mnohoznačný a je zajímavé sledovat, jak si ho knihovny 
vyložily a co pro své spoluobčany připravily. Z našeho kraje vyplnilo přihlašovací formulář 
celkem třicet devět knihoven. V Hradci Králové to byly následující knihovny: Studijní a 
vědecká knihovna, Knihovna města Hradce Králové, Lékařská knihovna a Školní 
knihovna při ZŠ Jih. Dále své akce zaregistrovala většina profesionálních knihoven kraje. 
Týden knihoven se za poslední roky stal mediálně očekávanou aktivitou a je otevřený 
všem knihovnám bez rozdílu velikosti. Z našeho kraje se kromě profesionálních knihoven 
tradičně účastní i několik obecních knihoven: Dobřenice, Hořiněves, Kosičky, Obědovice, 
Praskačka, Předměřice, Roudnice, Sedlice, Skřivany a Žiželeves z Hradecka a Knihovna 
U Mokřinky z obce Mokré na Rychnovsku.  
 
      Prohlídka registračních formulářů na adrese: http://www.stk.cz/skip/TK/TK.html může 
posloužit celou řadou inspirativních námětů, které lze využít nejen v Týdnu knihoven. V 
rámci Týdne knihoven navštívila náš kraj celá řada spisovatelů a cestovatelů (např. MUDr. 
Jan Cimický, Irena Fuchsová, Petra Braunová, Daniela Krolupperová, Ivan Mládek, Věra 
Kopecká, Miloš Hromádka, Anna Brožová, Jiří Fixl, Jarmila Novotná, manželé Špillarovi). 
Knihovny vytáhly pro zájemce celou řadu kuchařských knih, jejichž prezentaci doplnily i 
názornou ochutnávkou. Nezůstalo jen u knih, i internet byl hojně využíván. Zajímavé 
recepty se našly i v beletrii. Na výstavy byly využívány i pohlednice s recepty. Soutěžilo se 
i o nejstarší dochovanou kuchařskou knihu. Některé knihovny nabízely své služby formou 
jídelního lístku, jiné zase pro příchozí připravily nabídku receptů a gastronomických 
úryvků z krásné literatury, další využily staré vyřazené časopisy a rozdávaly recepty. 
 
      Z dalších zajímavých a netradičních akcí je možné připomenout např. drakiádu Hon 
na draka (který si nevybral z knihovnického menu a mermomocí si žádá k jídlu princeznu). 
Knihovny pamatovaly nejen na děti, ale i na seniory. Zajímavou akcí byla i výzva dětem, 
aby s sebou do knihovny přivedly člena rodiny. Jinde zase propagovali knihovnu jako 
místo pro celou rodinu a zvali na posezení nad pohádkami, kuchařkami i s internetem. 
Určitě zaujalo i půjčování deskových her a skládání puzzle. Své zájemce si určitě našla 
anketa Kniha, na které jsem si pochutnal, a Kniha, na které jsem si vylámal zuby. Na 
závěr našeho stručného přehledu jsme si nechali odhalení "Bašty moudrosti a vědění" - 
pyramidy z knih, postavené za účasti malířky Martiny Novotné v Rychnově nad Kněžnou. 
 
      Bohatý program připravila i Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Kromě 
besed uveřejnila na svých webových stránkách pro čtenáře zajímavý kvíz. Vítězové 
získali na rok registraci zdarma. Knihovna se také aktivně zapojila do akce Den krajů, 
který se konal dne 28. října. 
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      Omlouváme se všem, na které se v našem výčtu nedostalo, a věříme, že příští rok se 
z našeho regionu zúčastní ještě více knihoven. 
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