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BMI a Noc s Andersenem           
Božena Blažková           

 
     Celkem 370 knihoven připravilo v letošním roce pro nejširší veřejnost 2 960 akcí k propagaci 
internetu a četby. Těchto akcí se zúčastnilo na 110 000 obyvatel České republiky – od dětí po 
seniory, ženy i muži, zdraví i handicapovaní, představitelé nejrůznějších profesí i nezaměstnaní. Ty 
všechny dokážou totiž knihovny svými službami oslovit. Účast knihoven v BMI je již tradiční a 
každoročně roste, stejně jako počet těch, kteří se právě jejich prostřednictvím s internetem 
seznamují. Knihovny jsou totiž (nejen) v této oblasti oceňovány pro přívětivé prostředí a vstřícný 
individuální přístup k jedincům i skupinám začínajících uživatelů internetu, které umožňují snadnější 
překonávání možných psychických bariér. Proto také byly jednotlivé aktivity velmi často orientovány 
na seniory, nezaměstnané, ženy v domácnosti nebo skupiny osob se specifickými potřebami (např. 
se zdravotním handicapem). 
 
      Přístup k veřejnému internetu nabízí obyvatelům ČR v současné době na 3 000 veřejných 
knihoven, všechny knihovny vysokoškolské, většina knihoven z oblasti výzkumu i další 
specializované knihovny (cca 400). Výrazný vliv na rozšíření veřejného internetu má "Projekt 
internetizace knihoven" realizovaný Ministerstvem informatiky ČR. Veřejný internet se tak 
prostřednictvím knihoven dostává i do nejmenších obcí (další informace k projektu na 
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=3076 ).  
 
      Knihovny se ovšem snaží vždy, i v rámci BMI, spojit virtuální prostor internetu se světem knih, 
literatury a tištěného i mluveného slova, tedy s podporou čtení a čtenářství. „Internetové“ aktivity 
doprovázely stovky dalších akcí, při nichž hrály počítače, elektronické služby a internet pouze 
„vedlejší“ roli. Nicméně služby internetu byly využity i tam k nejrůznějším prezentacím zdrojů, 
informací, zajímavostí a kontaktů.  
 
      Specifickou akcí, jíž se knihovny již 5 let připojují k BMI, je mezinárodní pohádková a jedinečná 
Noc s Andersenem, pořádaná Klubem dětských knihoven SKIP, jíž se v letošním roce zúčastnilo 
na rekordních 487 „spacích“ místech (knihovny, školy, domy dětí a mládeže, neziskové organizace 
aj.) v pěti evropských státech (ČR, Německo, Polsko, Slovensko a Slovinsko). Této jedinečné a 
společné akce se i přes velkou nepřízeň počasí účastnilo 14 669 dětí a 2 590 dospělých, tedy 
celkem 17 259 přátel dětských knížek a čtení. Kdyby se všichni sešli na jednom místě, můžeme 
hovořit o pěkně velkém městě, kde podpora dětského čtenářství není frází, ale reálnou skutečností.
 
      Během pohádkové noci nechaly děti odnést zimu větrem i místními rozbouřenými vodami, 
čarovaly za dobrou vodu, která neškodí, vybíraly na dětský hospic v Malejovicích, chatovaly a 
mailovaly, hrály divadlo, pochodovaly ztemnělými sklepy a dalšími tajemnými prostorami, 
rozmlouvaly s pohádkovými bytostmi a živými umělci či sportovci, soutěžily, zpívaly, tancovaly a 
hlavně si společně hrály, četly a měly dobrou náladu. Vzhledem k Roku Václava Čtvrtka se v hodně 
knihovnách objevily postavičky ze Čtvrtkových pohádek. Do lesa pohádkovníků Andersenových 
(Fabularius Anderseni), který byl založen v loňském roce, přibylo dalších 118 stromků, takže 
imaginární les či sad už má – pokud ho nebudou ničit vandalové - 504 stromků. 
 
      Z našeho regionu se zúčastňuje stále více knihoven. Nejvíce knihoven (profesionálních i 
dobrovolných) je tradičně z obvodu Hradec Králové. Nejméně přihlášených knihoven je na 
Trutnovsku a Rychnovsku. O zajímavých akcích našeho kraje pravidelně informujeme v našem 
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zpravodaji (v tomto čísle viz např. články Burza internetových zkušeností a Podruhé do téže řeky) a 
věříme, že v článcích naleznete inspiraci a počet přihlášených knihoven bude stoupat úměrně s 
internetizací knihoven.  
 
      Zpracováno na základě tiskových zpráv a novinových článků. 
Další informace a inspiraci pro přihlášení v roce 2007 naleznete na webových stránkách SKIPu 
( http://skip.nkp.cz/ ) a Knihovny B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti 
( http://www.knihovnabbb.cz ). 
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