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Řemesla v pohádkách a Jičín 
město pohádky           

Alena Pospíšilová           
 

     Za velké účasti knihovnic z celé republiky se v září (12.-14.9.) konala v Jičíně již 12. 
knihovnická dílna. Motto letošního festivalu Jičín město pohádky znělo: Řemesla v 
pohádkách aneb Ten dělá to a ten zas tohle. 
 
      V úterý byla v obřadní síni jičínského zámku zahájena již šestá prodejní knižní výstava 
Rosteme s knihou aneb Svět knihy dětem. Při té příležitosti bylo slavnostně otevřeno 
pohádkové nádraží, na které přijel rychlovlak JIKAFI s novou knížkou Pohádky o 
mašinkách. Beseda a autogramiáda s autory Jiřím Kahounem a Jiřím Fixlem potěšila 
všechny přítomné. Zaujala i výstava barevných ilustrací a loutek strašidýlek a skřítků z 
knihy Pohádky dědečka Fábulína. Odpoledne se konal již tradiční pohádkový průvod a 
festival Jičín město pohádky byl zahájen 
 
      Již 12. knihovnická dílna byla slavnostně zahájena o den později v hudebním oddělení 
knihovny. Milým hostem byla spisovatelka paní Marie Kubátová. Její krásné vyprávění 
spojené s uvedením dvou nových knih - Pohádky z Měsíčkova stříbrného zámku a 
Lékárnické pohádky - se stalo pro všechny účastníky nezapomenutelným zážitkem. Paní 
spisovatelka se také stala kmotrou CD Jakuba Kazdy, který se svým tatínkem přispěl ke 
slavnostní atmosféře celého dopoledne svým hudebním a pěveckým dárkem. 
 
      Odpoledne se v Porotním sále jičínského zámku konalo odborné kolokvium na téma: 
Volnočasové aktivity jako příprava na budoucí profesi. Zájemci se také mohli zúčastnit 
slavnostního křtu nové knihy Lucie Seifertové: Český ráj a jeho tajemství. 
 
      Na večer připravil Literární spolek autorů z Jičínska, který již řadu let při jičínské 
knihovně působí, pro přítomné knihovnice autorské čtení Václava France. 
 
      Čtvrteční program začal na pobočce na Novém Městě čtením z rukopisu Zbyňka 
Boháče, který je autorem polopohádek o řemeslech. Následovalo představení projektu 
Rosteme s knihou. Inspirativní dopoledne uzavřela beseda a tvůrčí dílna s Evou 
Bouchnerovou, autorkou nové pohádkové knížky Ze světa strašidýlek a skřítků. K této 
knížce byla také připravena výstavka v Galerii radosti. 
 
      Po obědě následovala cesta autobusem do Rožďalovic, kde účastníci navštívili 
knihovnu a muzeum klasického knihařství. Při cestě zpět byla ještě zastávka v Bukvici, 
kde byla představena nová knížka učitelek z Kopidlna Ilony Pluhařové a Jaroslavy 
Velartové O skřítku Stulíkovi. 
 
      V pátek byla možnost navštívit perníkářskou dílnu, na kterou navazovala beseda s 
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Františkem Řečickým, autorem nové dětské knížky Drak Kalvác. V odpoledních hodinách 
byly vyhlášeny výsledky literární soutěže festivalu Jičín město pohádky a národního kola 
soutěže Safer internet. Jako host vystoupila Jana Koubková. 
 
      Všechno krásné má svůj konec a nezbývá než se těšit na nový začátek, v tomto 
případě již 13. knihovnickou dílnu v kouzelném městě pohádek Jičíně. Pokud se chcete 
osobně seznámit s novými dětskými knihami a jejich autory, neváhejte a už nyní si zapište 
do diářů termín: 9.-14. 9. 2008. A přijeďte se osobně přesvědčit, že Jičín je nejen město 
pohádkové, ale že je to i město plné knihovnic a čertů. 
 
      Ukončení soutěže Kde končí svět společně s pasováním rytířů Řádu krásného slova 
se v příštím roce bude též konat v Jičíně, a to v pátek 12. září, a tento den je zároveň v 
rámci festivalu koncipován jako DEN KNIHOVEN.  
 
      Srdečně zveme všechny knihovníky, knihovnice i čtenáře. 
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