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     Podrobné informace o celostátním pr�b�hu Týdne knihoven m�žete získat na adrese: 
http://skip.nkp.cz/akcTyden04.htm . Ve svém p�ísp�vku se zam��ím na akce organizované 
knihovnami v našem regionu, jak se nám je poda�ilo zjistit z novinových �lánk� a p�ehledu 
akcí k Týdnu knihoven, který je sestavován na základ� p�ihlášek jednotlivých knihoven. 
Z našeho regionu se zaregistrovaly následující knihovny: M�K �ervený Kostelec, M�K Dv�r 
Králové nad Labem, M�K Ho�ice, Obecní knihovna Ho�in�ves, Knihovna m�sta Hradce 
Králové, Studijní a v�decká knihovna v Hradci Králové, M�K Hronov, M�K Ji�ín, Místní 
knihovna Kohoutov, M�K Libá�, Obecní knihovna Lib�any, M�K Police nad Metují, Místní 
knihovna Praska�ka, St�edisková knihovna Smidary, M�K Smi�ice, M�K Fráni Šrámka 
Sobotka, Obecní knihovna Stará Paka, M�K Trutnov, Heldova M�K T�ebechovice pod 
Orebem a M�K Týništ� nad Orlicí. 
Týden knihoven odstartoval již tradi�ní knihovnický happening, který se letos konal ve 
dnech 1. – 2. �íjna v Semilech ( http://www.mksemily.cz ). Ú�ast i p�ípravu sout�žního 
družstva (p�edvedení královédvorské pov�sti a pln�ní dalších úkol�) zorganizovalo v 
letošním roce Klubko KDK SKIP pod aktivním vedením p�edsedkyn� Marty Staníkové.  
Mezi úsp�šné akce lze za�adit i již druhý ro�ník Velkého �íjnového spole�ného �tení, v 
rámci kterého se v letošním roce vyhlašovalo vyhodnocení ankety o nejoblíben�jší knihu 
�eských �tená�� – Moje kniha. Spole�né �tení hodnotí nap�. �editelka M�K v Náchod� 
následujícím zp�sobem: „…�etlo se v odd�lení pro dosp�lé od 9 do 16 hodin. Celkem bylo 
30 vystupujících. �tení zahajoval starosta m�sta Ing. �tvrte�ka, hned po n�m vystoupili i oba 
místostarostové. Všichni byli výborn� p�ipravení a z úst pana starosty nap�. zazn�lo 
nádherné vyznání francouzské literatu�e a Pa�íži. Dv� t�etiny ukázek byly knihy od �eských 
autor� a pot�šitelné bylo, že se �etla i poezie.“  
Do ankety Moje kniha se zapojilo p�es 93 000 obyvatel �eské republiky, což je pouze cca 1 
% veškerého obyvatelstva. Tento po�et však snese srovnání s ú�astí ve�ejnosti v obdobných 
zahrani�ních anketách, které byly organizovány televizními stanicemi – britskou anketu „The 
Big Read“ organizovala BBC (viz http://www.bbc.co.uk/arts/bigread ), n�meckou anketu „Das 
grosse Lesen“ iniciovala televizní stanice ZDF (viz 
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/7/0,1872,2181735,00.html ).V �eské anket� se objevilo více 
než 12 000 titul� knih. První 204 tituly, které tvo�í jádro nejoblíben�jších knih, získaly 47 000 
hlas�. To sou�asn� znamená, že druhá polovina hlasujících dává p�ednost jiné knize, zcela 
mimo tuto skupinu nejoblíben�jších. Celkem 6 748 titul� (tj. více než 50 %) se v anket� 
objevilo pouze s jedním hlasem. Anketa tedy potvrdila, že vedle intenzivního zájmu populace 
o ur�ité knižní tituly jsou �tená�ské zájmy neoby�ejn� pestré – asi tak, jako je literatura sama. 



Svaz knihovník� a informa�ních pracovník� zpracoval podrobnou zprávu, ze které �erpáme i 
uvedené informace. Výsledky a podrobné informace m�žete zjistit na adrese 
http://skip.nkp.cz nebo si je vyžádat u své pov��ené knihovny. Získané materiály lze dále 
využít nejen k informování �tená��, kte�í v knihovnách anketu vypl�ovali, ale m�že sloužit i 
jako zajímavá informace pro širší ve�ejnost.  
Další z pravidelných akcí je Provázkiáda (navázání provázku p�átelství s knihovnou), které 
se nap�. velmi úsp�šn� zú�astnila knihovna v Praska�ce – viz �lánek Jak p�ežít knihovnu. 
Mezi další tradi�ní akce pat�í i slavnostní vyhlášení Ceny Ministerstva kultury �R „Knihovna 
roku 2004“, které se konalo v pátek 8. �íjna v Zrcadlové kapli Klementina v Národní 
knihovn�. Z našeho regionu byla v kategorii A – základní knihovna - nominována Obecní 
knihovna Sk�ivany. V kategorii B – významný po�in v oblasti poskytování ve�ejných 
knihovnických a informa�ních služeb - byly z našeho kraje nominovány dv� knihovny – M�K 
Slavoj ze Dvora Králové nad Labem (realizace kulturn� výchovných aktivit – projekt 
reedukace dyslektik� „Z handicapu p�ednost“; multikulturní dílny, vydání publikace Pov�sti 
Královédvorska na základ� literární a výtvarné sout�že Hlas minulosti; výtvarné dílny, 
otev�ení hudebního odd�lení apod.) a M�K Náchod (modernizace a rozší�ení prostor� sídla 
knihovny – památkový objekt). Podrobné informace jsou op�t zve�ejn�ny na adrese 
http://skip.nkp.cz a budou zve�ejn�ny i v listopadovém �ísle �asopisu �tená�.  
Ze zajímavých a netradi�ních akcí knihoven vybírám n�kolik ukázek, které by mohly 
inspirovat k následování.  
M�K �ervený Kostelec zorganizovala slavnostní posezení knihovník� minulých i 
sou�asných. Setkání knihovník� se zástupci vedení m�sta a �tená�i bylo zam��eno na historii 
a budoucnost knihovny. P�ítomní uvid�li p�esn� po 105 letech cennou historickou plaketu, 
která byla objevena p�i úklidu p�dy a vypovídá o vzniku �tená�ské besedy v �erveném 
Kostelci v listopadu 1899. Knihovna m�sta Hradce Králové ve spolupráci s Tyflocentrem 
uspo�ádala prezentaci pom�cek pro zrakov� postižené. V rámci celé �ady dalších aktivit pro 
ve�ejnost byla v�nována pozornost i d�tem – na pobo�kách byla zorganizována celom�stská 
sout�ž K�ížem krážem po EU a pobo�ka Nový Hradec po�ádala již tradi�ní Ptá�koviny – 
literárn� sportovní sout�ž, tentokrát s pohádkovými postavami. M�K Egona Hostovského v 
Hronov� v�novala zase pozornost Roku rodiny a uspo�ádala v penzionu Justynka besedu na 
téma rodina d�íve a nyní. M�K ve Smi�ících po�ádala krom� literárních a výtvarných sout�ží 
nap�. i anketu o nejsympati�t�jšího �tená�e. Obecní knihovna Stará Paka uspo�ádala 
výstavu pohled� Staré Paky. Knihovna m�sta Police nad Metují vyhlásila sout�ž a 
následn� z vít�zných prací p�ipravila i výstavku sout�žních hra�ek ze známé stavebnice. 
Akce se jmenovala Kluci, tátové a d�dové – mít Merkur je sv�tové. Výstavu knižních vazeb, 
ilustrací a ukázek z literárního díla herce a výtvarníka Borise Šlechty pod názvem Mé 
nev�rné lásky zorganizovala Heldova m�stská knihovna T�ebechovice pod Orebem. Pro 
seniory p�ipravila Obecní knihovna v Ho�in�vsi p�átelské posezení a pobesedování nad 
kronikou obce a starými fotografiemi. V M�K Týništ� nad Orlicí s nejv�tší pravd�podobností 
za�ali novou tradici – Listování pod dubem (název je odvozen od místa �tvrti, kde se 
knihovna nachází). První setkání volného cyklu besed m�lo téma: Týništ� minulé a dnešní. V 
M�K v Ji�ín� se konal slavnostní k�est nové regionální publikace PhDr. Evy Bílkové: Pod 
Valdickou bránou, kterou vydal M�stský ú�ad v Ji�ín�. M�K Nový Bydžov p�ipravila náro�ný 
program pro d�ti pod souhrnným názvem „Koniny“. Program uvád�la písni�ka Zde�ka 
Sv�ráka Když se zamiluje k��. Po �tení ko�ských p�íb�h� a básni�ek následovaly sout�že, 
malování, modelování a další aktivity. P�ekvapením byl živý k�� v zahrad�, kterého si mohly 
d�ti nejen zblízka prohlédnout, ale i pohladit. Nejv�tší úsp�ch však m�l povoz se 
zap�aženými oslíky. D�ti se projely po m�st�, povozily na oslících a všem se p�ipravený 
program velice líbil.  
Celou �adu dalších akcí, které nejsou zahrnuty v celostátním p�ehledu p�ihlášených knihoven 



nebo jste nám o nich nenapsali, si m�žete pro zajímavost vyhledat v rubrice Knihovny v tisku 
na webové stránce SVK Hradec Králové (viz �lánek Ivany Novotné v minulém �ísle 
zpravodaje).  
Záv�rem p�ísp�vku Vás ješt� chci seznámit s akcí naší Studijní a v�decké knihovny. Od roku 
2001 je m�síc �íjen vyhlášen M�sícem �eské a slovenské vzájemnosti. Na základ� 
dlouholetých p�átelských styk� byla v roce 2003 slavnostn� podepsána Dohoda o spolupráci 
mezi Banskobystrickým samosprávným krajem a Královéhradeckým krajem. O vzájemné 
vým�n� zkušeností a spolupráci mezi Státní v�deckou knihovnou v Banské Bystrici a 
Studijní a v�deckou knihovnou v Hradci Králové jsme Vás již v našem zpravodaji 
informovali.  
V letošním roce jsme využili navázaných kontakt� a spojili jsme Týden knihoven s M�sícem 
�eské a slovenské vzájemnosti. Pozvali jsme delegaci slovenských koleg� nejen do naší 
knihovny, ale i do zajímavých knihoven regionu. Slovenská delegace p�ijela ve složení: PhDr. 
Olga Lauková - �editelka Státní v�decké knihovny v Banské Bystrici, Lýdia Žá�iková - 
zástupkyn� �editelky SVK Banská Bystrica a p�edsedkyn� krajské pobo�ky Slovenského 
spolku knihovník� a PaedDr. Jana Borgulová – p�edsedkyn� krajské pobo�ky Slovenského 
spolku spisovatel� a místop�edsedkyn� Místního odboru Matice slovenské. Delegace byla 
slavnostn� p�ijata u hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka, kde byl p�ítomen i 
velvyslanec Slovenské republiky v Praze Mgr. Ladislav Ballek. Pan velvyslanec byl tak 
laskav, že se zú�astnil i akce pro ve�ejnost – Povídání o slovenské literatu�e, kde se uplatnil 
nejen jako významný politik, ale hlavn� jako výborný prozaik a esejista. Ve�er povídání o 
slovenské literatu�e doplnili svými vstupy PaedDr. Jana Borgulová z Literárn� hudebního 
muzea SVK Banská Bystrica a doc. PhDr. Jan Dvo�ák, spisovatel a vedoucí Ústavu �eského 
jazyka a literatury UHK.  
Následující den navštívila slovenská delegace M�stskou knihovnu v Náchod�. Hosté si se 
zájmem prohlédli nov� zrekonstruovanou knihovnu. Následovalo spole�né setkání �eských a 
slovenských knihovník� u kulatého stolu. Pr�b�h jednání byl zam��en na �innost a aktivitu 
knihovnických spolk� a informace o pr�b�hu Týdne knihoven v obou zemích. (O pr�b�hu 
Týdne knihoven v Banskobystrickém kraji si m�žete p�e�íst v �lánku kolegyn� Lýdie 
Žá�ikové.) Výsledkem jednání byla dohoda o spole�ném slovensko-�esko-polském setkání v 
Banské Bystrici v kv�tnu p�íštího roku s pracovním názvem: Knihovny v Evropské unii bez 
hranic. V odpoledních hodinách se slovenská delegace p�esunula do M�K Slavoj ve Dvo�e 
Králové nad Labem, kde se zú�astnila jedné ze zajímavých akcí Týdne knihoven - 
slavnostního k�tu publikace Pov�sti Královédvorska. Poslední den návšt�vy prožila delegace 
v M�K v Ji�ín�. Ji�ínská knihovna m�la v Týdnu knihoven na programu hudební po�ad o 
slovenské populární hudb� a výstavu Ji�ínské poetické jaro – ohlédnutí za setkáním 
literárních spolk� z �ech, Moravy a Slovenska.  
Organizáto�i i �lenové slovenské delegace d�kují všem knihovnám za milé p�ijetí a t�ší se na 
další spolupráci. Paní �editelka Lauková své pod�kování vyjád�ila následujícími slovy: „Som 
pov�a�ná aj s mojmi kolegy�ami za bohatý program, ve�kú starostlivos	 a získané množstvo 
podnetov pre našu prácu. Stretnutia boli priate�ské a fantastické. Ešt� raz �akujem všetkým, 
ktorí sa postarali o náš fantastický pobyt a prajem ve�a úspechov, osobnej pohody a zdravia.“ 
 
      Každá ze zú�astn�ných knihoven zorganizovala celou �adu akcí, které zde všechny 
nem�žeme vyjmenovat. V elektronické verzi zpravodaje zve�ejníme P�ehled akcí k Týdnu 
knihoven - výb�r za Královéhradecký kraj(soubor DOC, 57kB), který m�že být inspirací pro 
rok 2005 a zárove� by m�l sloužit i jako p�ipomínka, že zaregistrovat své akce znamená dát 
o nich v�d�t.  
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