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Pozor, v knihovně je kocour!

Jana Karlovská

Pozor, v knihovně je kocour! je nejnovější kniha Kláry Smolíkové s překrásnými ilustracemi Vojtěcha Šedy. Jedná se o volné 

pokračování titulu Spolkla mě knihovna, který obdržel cenu knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP v rámci soutěže Dětský 

knihomol 2017 / Suk – čteme všichni.

Pozor, v knihovně je kocour! vypráví příběh malého chlapce Davida, zapáleného čtenáře, jenž raději tráví volný čas mezi stránkami 

knih než čímkoli jiným, k veliké nelibosti jeho maminky. David jednoho dne spáchá závažný zločin – vědomě si odnese z knihovny 

výtisk, který je určen pouze pro prezenční půjčování. Knihu poničí, a co víc, jeho kocour Koniáš zmizí mezi regály s knihami. Co 

naplat, Davidovi nezbývá než se za nezbedným kocourem vydat a přivést ho zpátky. Na své cestě se David podívá do nejrůznějších 

knihoven v Čechách a na Moravě, cestuje časem a seznámí se se spoustou zajímavých osobností. Ladislav Jan Živný, významný 

český knihovník, vysílá chlapce na Velkou Moravu za biskupem Metodějem, dále se na Pražském hradě setkává s naším prvním 

kronikářem Kosmou, autorem Kroniky české, a v jižních Čechách s Petrem Vokem z Rožmberka, který mu s radostí představí svou 

rozsáhlou knihovnu, plány na utvoření veřejné knihovny a ideu, že nesmrtelnost tkví právě v knihách. V knize jsou čtenářům 

vysvětleny pojmy a události z knihovnické historie, počínaje prvním knihovnickým zákonem, který u nás vešel v platnost v roce 1919 

a díky němuž byla zřízena knihovna v každé obci, dojde i na mayské písmo, iluminace nebo práci kronikáře.

Kniha byla představena 11. 5. 2019 na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy v Praze. Na besedě byla 

kromě autorky a ilustrátora přítomna i knihovnice Lenka Hanzlíková z Městské knihovny v Praze. Děti, jež besedu navštívily, obdržely 

kvalitně zhotovené pracovní archy s úkoly – měly možnost rozluštit příběh z totemu, překládaly větu do starého uzlového písma, 

nakreslily si návrh vlastního knihomolského oblečení či šperků nebo vymýšlely nové zákony, které by pomohly knihovnám. Vojtěch 

Šeda se ukázal jako velmi talentovaný, a hlavně pohotový ilustrátor: přímo na pódiu se dal do kreslení iniciály, jeho písmeno H 

vyprávělo příběh o hradu v plamenech pod útokem obra, který mu děti vymyslely. Pozor, v knihovně je kocour! je ideální knihou pro 

čtenářské workshopy. Pro knihovny je též zdarma k dispozici putovní výstava, složená z 15 velkoformátových panelů s komiksy a 

ilustracemi.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Pozor, v knihovně je kocour!: od knihy na velkomoravském opasku ke knihovnám na každém rohu. První 

vydání. Praha: Mladá fronta, 2019. 93 s. ISBN 978-80-204-4910-8.

Kontakt na autorku: karlovska@slavoj.cz

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


