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Městská knihovna Nové Město nad Metují - dětské oddělení

Kolektiv novoměstské knihovny 

Rádi bychom vám představili dětské oddělení naší novoměstské knihovny. Oddělení se nachází ve druhém 

podlaží historické budovy na Komenského ulici. Nabízí našim malým i velkým návštěvníkům pěkné a moderní 

zázemí ve žlutých, modrých a šedivých odstínech. Vybaveno je také dřevěnými stolky a židličkami, ale nechybějí 

ani sedací (či válecí :-)) vaky. Celá místnost je šikovně situována, takže poskytuje čtenářům i nečtenářům 

příjemné soukromí. Nízké regály, přizpůsobené dětem, jsou zaplněné přibližně 30 000 knihami. Pravidelně je 

odebíráno 12 časopisů pro mládež a k vypůjčení jsou také dětské audioknihy. Počítačový koutek nabízí čtyři PC 

zařízení, která jsou hojně využívána všemi věkovými skupinami.

Toto příjemné prostředí nabízíme místním a okolním školám, školkám i „speciálkám“, se kterými úzce 

spolupracujeme a připravujeme pro ně programy, ať už na základě vlastních nápadů nebo dle zadání a požadavků 

pedagogů. Také pořádáme besedy se spisovateli a ilustrátory, divadelní představení a workshopy. Oblíbené jsou i 

měsíční soutěže s drobnými odměnami. V neposlední řadě dáváme příležitost mladým návštěvníkům knihovny 

k představení vlastní originální tvorby. Výstavy budoucích „umělců“ lákají mnoho diváků.

Dětské oddělení má úspěšně za sebou již jedenáct ročníků Pasování čtenářů na rytíře krásného slova. Prvňáčci 

složí slib za přítomnosti zakladatele Nového Města nad Metují Jana Černčického z Kácova a princezny Abecedy. 

Novopečení rytíři obdrží dárky a registraci do knihovny na rok zdarma.

Každým rokem se velmi rádi zapojujeme do celosvětové akce Noc s Andersenem a využíváme velký prostor celé 

budovy k nezapomenutelným zážitkům této ojedinělé noci.

Pyšníme se prostornou zahradou za budovou knihovny, a proto každý rok pořádáme spoustu venkovních akcí. 

Mezi ty dětské patří především Slet čarodějnic a čarodějů s literárními soutěžemi a Loučení s létem s divadelním 

představením.

Každé tři roky je vyhlašována Národní knihovnou České republiky soutěž Kamarádka knihovna. Nedávnou 

odměnou pro nás bylo umístění na prvním místě (v kategorii od 5 001 do 10 000 obyvatel) této soutěže. Knihovnu 

hodnotily samy děti prostřednictvím komiksového formuláře, kde odpovídaly na různé otázky týkající se kvality 

služeb. Velmi si vážíme našich dětských čtenářů za jejich hodnocení a věříme, že budou i na dále spokojeni 

a budou se k nám rádi vracet.
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