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Noc s Andersenem u nás v
kraji
Oddělení služeb knihovnám
V letošním roce se u hlavních organizátorů akce v dětském oddělení Knihovny B.B.
Buchlovana v Uherském Hradišti zaregistrovalo celkem 840 spacích míst. Kromě české
republiky se spalo i na Slovensku (118 míst), Polsku (47 míst) a Slovinsku (3 místa). Na
vlastní kůži si tedy pohádkovou noc užilo 28.239 dětí a program pro ně připravilo celkem
6.811 dospělých organizátorů. Dohromady bylo tedy zaregistrováno více než 35.000
účastníků . K tisícovce vzácných pohádkových stromků (druh Fabularis Anderseni) přibylo
dalších 273 "pohádkovníků".
Organizátorkám došlo celkem 3360 zpráv a z nich zpracovaly podrobnou závěrečnou
zprávu, kterou si můžete přečíst na hlavní stránce Noci s Andersenem:
http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem . Zde naleznete i kontakty na
přihlášení k jubilejní 10. noci s Andersenem, která se bude konat z pátku na sobotu
dne 26.3.2010.
V letošním roce se v našem kraji spalo na více než 40 místech a je pozitivní, že stále
přibývají nová místa. Mezi prvními deseti přihlášenými byla Základní škola v Dolanech z
Náchodska. Organizátorkám o svém nocování napsali: "Bylo nás celkem 17, z toho 13
dětí z naší školičky (máme 14 dětí ve škole), z toho 2 přišli po nemoci, aby jim noc
neutekla …".
V náchodském regionu se poprvé nocovalo ve Vrchovinách - pobočce MěK Nové
Město, kde byl pro děti připraven velmi pestrý program za účasti potulných muzikantů a
hasičů. Se životem hmyzu (příprava na Brouka Pytlíka a Ferdu mravence) seznámili děti v
MěK v Polici nad Metují amatérští entomologové. V MěK E.Hostovského v Hronově se
zase společně s amatérskými hvězdáři věnovali hvězdné obloze a UFOnům. MěK v
České Skalici nocuje s dětmi společně se Střediskem volného času Bájo. V letošním roce
se kromě jiných aktivit věnovali detektivní činnosti a podle indicií vyhledávali knihy a v nich
ukryté vzkazy. Tradicí už je půlnoční stezka odvahy. Nocovalo se i v MěK v Náchodě a v
Obecní knihovně ve Velichovkách.
Nejvíce spacích míst bylo tradičně na Hradecku. Za všechny nocující pobočky
Knihovny města Hradce Králové jmenujeme pobočku na Novém Hradci, kde byl s dětmi
celou noc Makový mužíček a do usnutí "sypal na víčka svá maková zrníčka". V Hradci
Králové se ještě nocovalo ve třech školách - ZŠ Jih, ZŠ Štefánikova a ZŠ Habrmanova.
Spalo se v knihovnách v Třebechovicích pod Orebem, Novém Bydžově,
Předměřicích, Sedlici a Nepolisech.
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Na Trutnovsku se spalo nejen v Městské knihovně v Trutnově, ale i na pobočce v
Horním Starém Městě. Vzhledem k letošním oslavám Roku trutnovského draka se zde
tvořily dračí koláže a vyprávěly dračí pohádkové příběhy. V MěK Slavoj ze Dvora
Králové nad Labem se spalo dokonce dvakrát. Knihovna se přeměnila na vesničku
Nepilov, která byla plná Naschválníčků. V MěK v Úpici se zaměřili na spisovatele Ondřeje
Sekoru. Pro děti však byl nejzajímavější výlet na farmu do nedalekých Havlovic. Ve Rtyni
v Podkrkonoší pokřtila čarodějnice 5 čerstvě napsaných a vyrobených knih, které se po
čarodějnickém zaříkání "abraka dabraka, ať knihy nejsou na draka" určitě budou líbit. Dále
se spalo v MěK Svoboda nad Úpou, obecních knihovnách v Kohoutově a Batňovicích
a ve dvou školách - ZŠ Bohuslavice nad Úpou a ZŠ Komenského Trutnov.
V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně si s dětmi povídal režisér Váňa, který zde
natáčel dokument o Václavu Čtvrtkovi do cyklu pořadů ČT Předčasná úmrtí. Na Jičínsku
se do pohádkové noci tradičně zapojily knihovny v Nové Pace, Hořicích, Sobotce,
Staré Pace, Miletíně a Železnici.
V rychnovské knihovně spojovalo čtení národy, protože kromě českých dětí zde
spalo i 16 polských školáků. V Častolovicích na počest Hanse Christiana Andersena
zapálili na kostelních schodech v noci svíčky. V Rokytnici v Orlických horách zase
učetli děti ke spánku, takže se nikdo nedozvěděl konec příběhu O Mojmírovi. Knihovna v
Dobrušce se proměnila v koráb Dračí chřtán s jedenácti piráty a dvěma kapitány. Spalo
se i v knihovnách ve Vamberku, Týništi nad Orlicí, Záměli a v MŠ a ZŠ v Deštném v
Orlických horách.
Letošní noc byla nejen ve znamení H.Ch. Andersena a pohádek. Velká pozornost byla
věnována zejména dvěma autorům - Františku Nepilovi a Ondřeji Sekorovi. Každé spací
místo mělo spoustu dobrovolných pomocníků - někdo pekl buchty, někdo značil noční
cestu, někdo vymýšlel kvízy a soutěže, někdo třeba přišel jen něco přečíst, zajímavého
povědět nebo zazpívat a zahrát. Někde si vystačili s vlastními silami a někde si pozvali
zajímavé hosty. Každý "vařil" noční program dle místních možností a osobních
zkušeností.
Na webových stránkách zúčastněných knihoven a škol najdete podrobnější informace
a spoustu fotografií, které vás třeba inspirují k tomu, že se v příštím roce bude konat
pohádková noc i u vás. Je čas začít s přípravami.
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