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Erbenova zlatá nit – projekt KMHK

Markéta Poživilová

V čísle 1/2011 časopisu U NÁS jsem se s vámi podělila o recepty z MENU „Magický podzim s Máchou“. Avšak 

s novým jarem přicházejí i nové chutě, a tak podle ozkoušených a osvědčených receptů přidáváme nové ingredience, 

rozšiřujeme kuchařský tým a připravujeme novou nabídku – „Erbenova zlatá nit“. Některé z chodů připravujeme přímo na 

objednávku a lze si je zamluvit v přípravně na tel. čísle 495 075 017, na jiné ochutnávky můžete přijít rovnou do knihovny. 

Základem je literární projekt zaměřený na aktivity inspirované dílem a životem K. J. Erbena u příležitosti 200. výročí 

jeho narození. Jednotlivá nabídka bude určena různým věkovým a sociálním skupinám veřejnosti Královéhradeckého kraje, 

především okresu Hradec Králové. Projekt je složen z literárně zaměřených aktivit a v části určené dětem budou opět vhodně 

užity prvky dramatizace, arteterapie a muzikoterapie. V pořadech koncipovaných spíše jako interaktivní workshopy si 

děti budou moci hrát, soutěžit, ale též se stát aktivními účastníky Erbenových pohádek a balad. 

Knihovna města Hradce Králové připravuje tento projekt ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, 

což přináší nové možnosti a způsoby realizace jednotlivých pořadů a aktivit. Jedná se například o společné vyhlašování, 

hodnocení, ocenění a následnou výstavu fotografické soutěže Inspirace Kytice nebo výtvarné soutěže leporel s tématem 

Erbenovy zlaté pohádky. Interaktivní pořady pro děti a studenty jsou připravovány dvoufázově - nejprve tematická návštěva 

výstavy v muzeu, po které následuje zážitkově-vzdělávací pořad v knihovně. 

1. Fotografická soutěž INSPIRACE KYTICE

Fotografická soutěž pro všechny nadšené fotografy bez rozdílu věku, kteří na sebe nechají zapůsobit nostalgickou náladu 

balad z Erbenovy Kytice a inspirováni literárním textem zachytí jedinečnou situaci, náladu, dojem. Odevzdávat se bude max. 

13 fotografií na CD nosiči nebo jako odkaz na běžná internetová úložiště. Odborná porota bude samozřejmě přihlížet k věku. 

Autoři vítězných fotografií budou odměněni a z fotografií bude uspořádána výstava v MVČ (viz níže):

· realizace: 1. 3. 2011 – 30. 9. 2011

· místo realizace: všechny pobočky KMHK, MVČ 

· určení projektu: děti, studenti, široká veřejnost

· za projekt odpovídá:        Bc. Markéta Poživilová, Bc. Alice Hrbková, PhDr. Pavla Koritenská

2. Výběrová personální bibliografie

Karel Jaromír Erben patří mezi nejvýznamnější osobnosti, které studovaly na královéhradeckém gymnáziu, a šestiletý pobyt 

mladého studenta v Hradci Králové zajisté ovlivnil jeho další životní dráhu. Personální bibliografie bude podrobně mapovat 

jeho královéhradeckou životní kapitolu. Zařadí se tak mezi naše regionální bibliografie, které věnují pozornost vztahu 

význačných osobností k našemu městu.

Předpokládaná struktura:

I. Chronologie života a díla K. J. Erbena

II. Bibliografie

- O životě a díle K. J. Erbena – soupis základních monografií, sborníků, studií a bibliografií;

- Královéhradecký pobyt K. J. Erbena a jeho první básnické pokusy, soupis dostupných pramenů.

·  realizace: termín vydání – 1. září 2011

·  místo realizace: volně k rozebrání v KMHK i MVČ, na akcích projektu

·  určení projektu: odborná i laická veřejnost, studenti

·  za projekt odpovídá:       Mgr. Jarmila Benýšková

3. Chmury i naděje K. J. Erbena (literární pásmo K. J. Erben + Kytice)

Dvoufázový projekt:

1. část – návštěva výstavy různých vydání Erbenovy Kytice a interaktivní seznámení s vybranými baladami v MVČ.



2. část – Komponovaný pořad v KMHK. Téma a motivy v životě i díle archiváře, vědce a básníka K. J. Erbena. Interpretace 

uměleckého textu, použité jazykové prostředky a mezioborové zkoumání.

·  realizace: září-listopad 2011

·  místo realizace: 1. část – MVČ (výstava)

2. část - KMHK (pořad)

·  určení projektu: studenti SŠ, víceletých gymnázií a žáci 9. tříd ZŠ

·  za projekt odpovídá: Bc. Petra Landsmannová, Bc. Hana Myslivcová, PhDr. P. Koritenská 

4. Chmury i naděje K. J. Erbena

Komponovaný pořad pro veřejnost, který se uskuteční v rámci celostátního festivalu Dny poezie 2011. Témata a motivy 

v životě i díle archiváře, vědce a básníka Karla Jaromíra Erbena. Zamyšlení nad osudy a tvorbou dvou vrstevníků a 

významných českých básníků K. J. Erbena a K. H. Máchy.

·  realizace: 16. 11. 2011

· místo realizace: KMHK 

·  určení projektu: široká veřejnost

·  za projekt odpovídá:       Bc. Petra Landsmannová, Bc. Hana Myslivcová

5. Hororová noc v Muzeu (Svatební košile, Zlatý kolovrat)

Srovnání balad s hororovým námětem (např. Svatební košile, Zlatý kolovrat) a  vybranou současnou hororovou povídkou –

noční čtení pro milovníky hororu.

Noční „hororová“ návštěva pro účastníky Magické noci na pobočce Kukleny.

·  realizace: podzim 2011

·  místo realizace: noční MVČ

·  určení projektu: mládež (13 let a více)

· za projekt odpovídá:        PhDr. Pavla Koritenská, Bc. Markéta Poživilová

6. Erbenovy balady v symfonickém a kantátovém díle A. Dvořáka

Komponovaný pořad Erbenových balad a hudby A. Dvořáka se bude zamýšlet nejen nad literární formou balady a jejího 

uchopení českým autorem v kontextu evropské literatury, ale zároveň uměleckým přednesem ukázek vtáhne posluchače do 

atmosféry pěti Erbenových balad: Vodníka, Polednice, Zlatého kolovratu, Holoubka a Svatebních košilí.

·  realizace: září–listopad 2011

·  místo realizace:             Hudební knihovna KMHK

·  určení projektu: odborná veřejnost, studenti a vyučující UHK a ZUŠ

· za projekt odpovídá:        Mgr. Růžena Matěnová

7. Pod plachetkou osoba

Dvoufázový projekt:

1. část – Interaktivní a zážitkový pořad, který představí osobnost K. J. Erbena v historických a kulturních souvislostech. 

Součástí je motivační dramatizace básně Polednice, kdy se děti stanou jejími spoluaktéry, psychohry, literárně-hororový kvíz, 

soutěž v dramatizaci, atd.

2. část – návštěva výstavy různých vydání Erbenovy Kytice a interaktivní seznámení s vybranými baladami v MVČ.

· realizace:             září–prosinec 2011

· místo realizace: 1. část - pobočka KMHK Eliščino nábřeží (pořad)

2. část – MVČ (výstava)

·  určení projektu:             2. stupně ZŠ

·  za projekt odpovídá:       Bc. Alice Hrbková, PhDr. Pavla Koritenská             

8. Erbenovo zlato

Komponovaný pořad složený z hudebních a audio ukázek inspirovaných K. J. Erbenem. Různé recitace Kytice, Pohádek, 

hudební ztvárnění. Vyprávění o životě a díle K. J. Erbena, motivy zlata v jeho díle, hororové prvky.

· realizace: duben–prosinec 2011

· místo realizace: Hudební knihovna KMHK, SONS

· určení projektu: knihovníci okresu Hradec Králové, SONS, studenti

· za projekt odpovídá:        Bc. Markéta Poživilová, Alice Pávová 

9. Ptáčkoviny 

Terénní závod typu orientačního běhu. Hlídky dětí z různých částí Hradce Králové se ve dvou- až tříčlenných hlídkách vydávají 

na pohádkový závod. Na trati je čekají záludné, vážné i nevážné otázky z Erbenových pohádek. Závodníci probíhají 



kontrolami, na kterých se setkávají s pohádkovými postavami a plní jejich úkoly. Vítězí hlídka s nejlepším časem a nejnižším 

počtem trestných bodů.

· realizace: podzim 2011

· místo realizace: okolí některé pobočky KMHK

· určení projektu: 1. a 2. stupeň ZŠ

· za projekt odpovídá:        Eva Komínová

10. Erbenovy zlaté pohádky

Dvoufázový projekt

1. část -Interaktivní dramatická dílna, která se stane průvodcem do světa pohádek. Vyprávění Erbenových pohádek s motivy 

zlata a výroba vřetánka, které přede zlatou nit. Kouzelné předměty v pohádkách, jejich výroba a účinnost. A nakonec jedna 

úplně nová, zlatá pohádka.

2. část – návštěva výstavy v MVČ „Pohádka ve škole“ s podtitulem Zachráněné vzpomínky – výstava starých školních obrazů 

s pohádkovými náměty.

· realizace: září–prosinec 2011

· místo realizace: 1. část – KMHK (pořad)

2. část – MVČ (výstava)

· určení projektu: MŠ, 1. stupeň ZŠ

· za projekt odpovídá:        Bc. Markéta Poživilová, PhDr. Pavla Koritenská

11. Erbenovy zlaté pohádky – výtvarná soutěž LEPORELA

Výtvarná soutěž o nejkrásnější leporelo s Erbenovými pohádkami navazující na interaktivní dílnu Erbenovy zlaté pohádky 

v KMHK.

· realizace: září–prosinec 2011

· místo realizace: všechny pobočky KMHK, MVČ

· určení projektu: MŠ, 1. stupeň ZŠ

· za projekt odpovídá:        Bc. Markéta Poživilová, PhDr. Pavla Koritenská

12. V Erbenových stopách do Miletína a okolí

Dobrodružné putování po stopách K. J. Erbena do jeho rodného domku, do míst, kde trávil své dětství a kam se stále rád 

vracel. Místa, kterými se potuloval a která skrývají některá tajemství jeho básní a balad. Návštěva tajemného kostelíka, která 

inspirovala k napsání balady Svatební košile. Během cesty se budou hrát bojovky, soutěže, stopovaná, bude se hledat zlato 

z dávných dob, atd. Celodenní rodinný výlet.

· realizace: 17. září 2011

· místo realizace: výlet do Miletína a okolí

· určení projektu: rodiny s dětmi (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

· za projekt odpovídá:        Bc. Markéta Poživilová, Markéta Dubnová

13. Výstava vybraných fotografií ze soutěže Inspirace Kytice

Výstava oceněných fotografií ze soutěže Inspirace Kytice. Část v prostorách MVČ, část na pobočce Eliščino nábřeží.

· realizace: listopad 2011

· místo realizace: MVČ - ochoz

· určení projektu: široká veřejnost, děti

· za projekt odpovídá:        Bc. Markéta Poživilová, Bc. Alice Hrbková, PhDr. Pavla Koritenská

14. Výstava výtvarných prací ze soutěže Erbenovy zlaté pohádky

Výstava výtvarných prací ze soutěže Erbenovy zlaté pohádky. Soutěž o nejkrásnější a nejdelší leporelo s Erbenovou 

pohádkou. Doprovodná výstava kouzelných předmětů a kytic, které vytvoří studenti Floristické střední školy v Hradci Králové 

(inspirovaných sbírkou Kytice od K. J. Erbena)

· realizace: prosinec 2011

· místo realizace: MVČ - ochoz

· určení projektu: široká veřejnost, děti

· za projekt odpovídá:        Bc. Markéta Poživilová, Markéta Dubnová

Cílem celého projektu je představit zajímavou a netradiční formou K. J. Erbena jako poutavou regionální osobnost, 

významného archiváře, sběratele prostonárodních písní, legend a balad. Zároveň též jako osobu, která se potýkala s problémy 

blízkými nám všem. Představena bude jeho tvorba - pohádky, prostonárodní a lidové písně, Kytice,  jeho historické práce, ale i 



díla Erbenem inspirovaná. Výlet v Erbenových stopách je i seznámením se zajímavými místy regionu, jejich historií a dávným 

duchem.
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