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KNIHOVNY
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Soutěž
knihovny

o to ale uteklo. Je to již pět let, co MěstT
ská knihovna v Praze vybudovala ve
spolupráci s městskou částí Praha 11 a se

NOC S ANDERSENEM
v knihovnách Prahy 11

oc z 31. března na 1. dubna
N
2006 byla pro přibližně třicet
dětí a několik knihovnic zvláštní.

Proč? Protože nocovaly v knihovně.
Taková příležitost se naskytne pouze
jednou za rok, při akci, která se jmenuje Noc s Andersenem. Letos se
uskutečnila asi na 500 místech, nejen
v knihovnách, ale také ve školách,
školních družinách a v dětských
domovech po celé České republice
i na několika místech za hranicemi
(Slovensko, Polsko). Kořeny má tato
akce v knihovně Bedřicha Buchlovana v Uherském Hradišti, kde se
v roce 2000 konala poprvé. Jejím
cílem je ukázat dětem knihovnu
a knihovnice z jiné, té pohádkové,
stránky a umožnit jim pohrát si s písmeny a slovy v úplně jiném prostředí. I letos se k této akci připojily obě
pobočky Městské knihovny v Praze,
sídlící v Praze 11 – na Opatově a na
Jírovcově náměstí.

Co všechno na děti
v knihovnách čekalo?

Noc s Andersenem v knihovně na
Jírovcově náměstí byla ve znamení
pohádek H. Ch. Andersena, od jehož
narození loni uplynulo 200 let. Po
nástupu a úvodním zahřívacím luštění názvu pohádkového stromu, loni
zasazeného pohádkovníku Andersenova (Fabularis anderseni), začal v půl
osmé hlavní program. Řídila ho profesionální divadelnice Marka Míková, ta
v Praze 11 bydlí, a tak to ani v noci
nemá do knihovny daleko. V tajemné
atmosféře zšeřelé knihovny se k dramatizaci pohádek H. Ch. Andersena
děti rády přidaly a kouzlu okamžiku
zcela podlehly. Zahráli jsme si tři příběhy – Princeznu na hrášku, Křesadlo
a Slavíka. Divadlo to bylo jak se patří,

se skvělou výpravou, režisérem, herci
a hudbou, kterou obstarával noční
skřítek. Po pohádkách následovaly
soutěže, malé občerstvení a v půl dvanácté děti zalehly do spacáků. Okolo
jedné hodiny se klížily oči i posledním
nespavcům.
V knihovně na Opatově si pro
změnu daly sraz čarodějnice
a o jejich kouzelnické síle se děti
mohly samy přesvědčit. Mezi regály
v potemnělé knihovně na ně čekaly
čarodějné dámy Čáryčára, Lektvarína, Zlenice a Hádkotlačka. Na děti
měly nachystané nejen lopaty a košťata, ale také nelehké úkoly, například zapamatovat si jídelníček
výtečné kuchařky Lektvaríny, mezi
jejíž vyhlášené speciality patří
„komáří nožičky obložené roštím“,
určitě nebylo snadné. Své výtvarné
cítění mohly děti uplatnit u Čáryčáry, kde malovaly dle vlastní fantazie
příbuzné čarodějné dámy. Zlenice
vyzkoušela literární cítění dětí, když
měly svými slovy popsat obsah slova
„láska“, a Hádkotlačka provětrala
jejich mozkové závity zapeklitou
hádankou. Po splnění všech úkolů
a vyluštění tajenky se na děti vysypala odměna z kouzelného klobouku.
Po všech zážitcích se ani spát nechtělo, ale únava a čtení na dobrou noc
vykonaly své. Děti druhý den odcházely s rodiči plny zážitků a s vlastnoručně vyrobenými čarodějnickými
předměty (figurky čarodějnic, amulety) v ruce a nás hřálo vědomí, že se
jim u nás líbilo.
Fotodokumentaci z nocí v obou
knihovnách bude možné zhlédnout
na www.mlp.cz.
Lenka Hanzlíková,
Iva Vohrnová a Věra Ryšavá
Foto: Věra Ryšavá

Základní školou Campanus svou novou
pobočku. Ptáte se kde? Na Jírovcově
náměstí, v sousedství Kulturního centra
Zahrada, v budově Základní školy Campanus. Děti i dospělí z blízkého okolí o ní
dobře vědí, půjčují si tu knihy, časopisy,
čtou si noviny, vysedávají u internetu.
Výročí oslavíme spolu s vámi v pondělí
12. června 2006 od 15 hodin přímo v knihovně na Jírovcově náměstí. K dobré náladě všech přispěje soubor Sextet svým
repertoárem od spirituálu po klasiku.
Vystoupí i mladí umělci ze Základní umělecké školy Jižní Město v Křtinské ulici.
Toto odpoledne se knihovna stane více než
jindy místem setkání čtenářů, přátel knihovny, obyvatel Jižního Města a knihovnic.
Při této příležitosti vyhlásíme a odměníme vítěze výtvarné soutěže pro děti „Já
a knihovna“, kterou jsme vám představili
v březnovém čísle Klíče. Dále vyhlásíme
vítěze vědomostní soutěže pro každého.
A jak můžete dosáhnout na ceny? Stačí
správně zodpovědět níže uvedených sedm
otázek, jednou si tipnout a víkendový
pobyt pro dvě osoby v hodnotě 6 000
korun nebo večeře pro dva za 1 000 korun
či vstupenky do Kulturního centra Zahrada mohou být vaše!
Soutěž potrvá celý květen. Odpovědi
posílejte na adresu MKP – pobočka, Jírovcovo nám. 1782, 148 00 Praha 4, nebo
e-mailem na jirovcovo@mlp.cz. Také je
můžete odevzdat přímo v knihovně.

Soutěžní otázky

Co má ve svém znaku Praha 11?
Který autobus vás doveze ke knihovně
na Jírovcově náměstí?
■ Co je to piktogram?
■ Ve kterém roce se nastěhovali první
nájemníci do paneláků v Jižním Městě?
■ V kolika automatizovaných pobočkách
vám platí čtenářská legitimace MKP?
■ Na které webové stránce najdete informace Úřadu městské části Prahy 11?
■ Jak se jmenuje pravidelná prázdninová
soutěž knihovny na Jírovcově náměstí
o nejpilnějšího dětského čtenáře?
Pobočka na Jírovcově náměstí při svém
otevření v červnu 2001 měla 22 000 knih,
map a časopisů. Tipněte si, kolik jich měla
o pět let později, a to k 31. 3. 2006.
■
■

Anketa (nesoutěžní otázky)

Jak vypadá knihovna vašich snů?
Co se vám líbí, a co naopak postrádáte
v naší knihovně?
Za finanční podporu akce děkujeme především MČ Praha 11 a také agentuře Fly
United, spol. s r. o.
Vaše knihovnice

■
■

