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Týden knihoven v našem 
regionu           

Božena Blažková           
 

     Z přehledu na http://www.stk.cz/skip/TK/TK.html  
 
      Celkem bylo přihlášeno 444 knihoven. Z našeho regionu se jich zaregistrovalo 36.  
 
      Přehled knihoven podle regionů a data přihlášení:  
 
      Hradecko – Obecní knihovna Libčany, MěK Nechanice, MěK Smiřice, SK Smidary, 
MěK a IS Nový Bydžov, Obecní knihovna Stěžírky, Knihovna města Hradce Králové, 
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, MěK Chlumec nad Cidlinou, Obecní 
knihovna Žíželeves, Obecní knihovna Obědovice, Obecní knihovna Stěžery, Heldova 
MěK Třebechovice pod Orebem. 
 
      Jičínsko – MěK Fráni Šrámka Sobotka, MěK v Jičíně, Místní knihovna Miletín, Obecní 
knihovna Eduarda Štorcha Ostroměř, MěK Lázně Bělohrad. 
 
      Náchodsko – MěK Jaroměř, Obecní knihovna Velichovky, MěK Egona Hostovského 
Hronov, MěK Červený Kostelec, Knihovna města Police nad Metují, Obecní knihovna 
Velká Jesenice, MěK Česká Skalice, MěK Náchod. 
 
      Rychnovsko a Kostelecko – MěK Týniště nad Orlicí a MěK Dobruška. 
 
      Trutnovsko – MěK Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, MěK Svoboda nad Úpou, 
MěK Úpice, MěK Rtyně v Podkrkonoší, MěK s regionálními funkcemi Trutnov a Místní 
knihovna Kohoutov. 
 
      Podrobnější informace a inspiraci na Týden knihoven 2006 můžete získat na výše 
uvedené webové stránce a v rubrice Knihovny v tisku na webové stránce SVK Hradec 
Králové ( http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp ). 
 
      Je potěšitelné, že počet přihlášených knihoven každým rokem narůstá, a v letošním 
roce nás nejvíce těší, že se k celostátní akci připojuje stále více menších knihoven, které 
se většinou inspirovaly mottem letošního Týdne knihoven – Velcí a malí Čechové 
(Libčany, Žíželeves, Předměřice). Z dalších akcí je možné jmenovat např. Pohádkové 
kreslení na chodníku před knihovnou a výstavu dětských výtvarných prací (Stěžírky), 
Společné čtení čtenářů (Žíželeves, Kohoutov), Získej nového čtenáře (Obědovice), 
popularizace internetu (Obědovice, Stěžery, Ostroměř), akce pro děti a akce na podporu 
čtenářství (Miletín, Stěžery a další), setkání se zástupci státní správy a samosprávy 
(Velichovky), setkání mladých čtenářů - malých Čechů s první osobou obce - velkým 
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Čechem (Velká Jesenice), předání obecních kronik do knihovny (Velká Jesenice), 
vyrobení a odhalení bibliostromu v knihovně (Velká Jesenice).  
 
      Jak vypadá atmosféra Týdne knihoven v malé knihovně, se můžete dovědět v 
následující zprávě žáků osmé třídy ZŠ v Předměřicích nad Labem: 
 
      Týden knihoven v naší knihovně 
 
      Jan Mikolášek, David Ludvík, Leoš Albín a Filip Mozdík 
 
      Blížil se Týden knihoven. S paní učitelkou a zároveň jednou z knihovnic naší Obecní a 
školní knihovny v Předměřicích nad Labem Janou Kopřivovou jsme přemýšleli, co 
připravíme pro naše čtenáře letos.  
 
      Nejprve jsme se vydali na literární exkurzi do Litomyšle. Byl nás plný autobus osmáků 
a deváťáků. V Litomyšli jsme se prošli po náměstí a u pamětních desek jsme si 
připomněli, kteří spisovatelé a hudebníci zde žili, tvořili a působili. Potom jsme si prohlédli 
zámek, kde každého něco zaujalo – malby na stěnách, nábytek, barokní saně, zámecké 
divadlo a také možnost slyšet a zblízka vidět hru na varhany v zámecké kapli s pěkným 
vypravováním paní varhanice. 
 
      Téměř všichni žáci naší školy se zapojili do soutěže věnované 150. výročí prvního 
vydání Babičky Boženy Němcové. Nejdříve jsme si v knihovně povídali o Boženě 
Němcové, prohlédli jsme si některá vydání nejen Babičky, ale i jejích pohádkových a 
povídkových knih. V soutěži jsme pak představovali babičky svoje. Starší děti o svých 
babičkách napsaly, menší děti své babičky nakreslily.  
 
      Nás kluky z 8. B nejvíce zaujala soutěž Největší a nejmenší Čech v naší knihovně. 
Připravili jsme si dobrý metr a v počítači tabulku, abychom mohli vše řádně zaznamenat. 
Návštěvníky jsme si rozdělili do pěti kategorií: dětští čtenáři, dětské čtenářky, dospělí 
čtenáři, dospělé čtenářky a všichni návštěvníci knihovny. Celkem se zúčastnilo 83 
návštěvníků, převahu měly dětské čtenářky. Měřeni byli všichni, kteří v otvírací dny v 
tomto týdnu přišli do knihovny. Vůbec nikdo neprotestoval, třetí otvírací den, ve čtvrtek, 
přišlo dokonce návštěvníků nejvíce. Někteří návštěvníci byli tak vysocí, že se náš měřič 
musel postavit na židli. Měřeni byli i někteří naši učitelé včetně paní ředitelky. Vše máme 
důkladně zdokumentováno na fotografiích. Pro účastníky soutěže jsme připravili diplomy a 
po závěrečném vyhodnocení jsme je vítězům jednotlivých kategorií předali. 
 
      Byli jsme potěšeni zájmem o soutěž. Byli bychom rádi, kdybychom se do podobných 
soutěží mohli zapojit zase co nejdříve. 
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