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Ohlédnutí za 17. ročníkem Týdne knihoven
Letos v celé ČR proběhl již 17. ročník Týdne knihoven (30.9. – 5.9.).
Krajská knihovna v Pardubicích se jako každoročně zapojila do této celostátní akce.
Již v pondělí 30.9. od 9 hod. všechny dětské návštěvníky knihovny čekalo milé překvapení,
tím bylo slavnostní otevření a uvedení do provozu dětské klubovny. Je to prostor pro
volnočasové aktivity, vzdělávací pořady a hlavně tolik chybějící prostor pro relaxaci.
Školám jsme nabídli autorské čtení s interaktivními prvky se začínající spisovatelkou
Kateřinou Pojkarovou z fantasy novely Zapomnění.
Velmi pěknou akcí byla přednáška pro širokou veřejnost Mgr. Karly Jaré na téma Nejstarší
literatura na našem území z cyklu Povídání o knihách. Skvělý přednes citovaných ukázek, a
to jak v jazyce českém, tak staročeském podtrhla vybraná dobová hudba, přednášející svůj
přednes okořenila osobitým humorem.
Všeobecná studovna nabídla a nadále nabízí možnost vyhledávání informací v domácích i
zahraničních databázích.
Ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů jsme zahájili Východočeského
uměleckého maratónu a nabídli prodejní výstavku knih.
Vernisáž pardubických fotografů k výstavě Můj osobní prostor zajímavě a nově propojila
život knihovny, návštěvníci se mohli přesunout z jedné akce do druhé a být tak svědky, že
knihovna je místem, kde to žije i díky atmosféře, kterou příjemně doplnil hudební doprovod
svižné kapely „Semtamtext“.
Týden knihoven jsme završili besedou s Irenou Fuchsovou, kde v naplněném sále zazněly
historky i fejetony autorky 30 knih, po chvilkách smíchu následovaly chvilky zamyšlení a
bilancování nad prožitým, následně prodej knih a autogramiáda.
Co připravujeme – pozvánky posílám v příloze:
Výtvarná a literární soutěž pro děti „Kde končí svět“
Cykly přednášek Akademie volného času
Cyklus literárních přednášek Hezky česky a Studánky
30.11. Den pro dětskou knihu - celodenní akce pro děti a jejich rodiče, kterou vyhlašuje
SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků)
Další zajímavé informace z knihovny:
Krajskou knihovnou v Pardubicích projde denně 700 lidí. Počet čtenářů nám mírně roste a
z čeho máme radost je to, že se zvýšil počet v kategorii dětských čtenářů. Zatím nemáme s
úbytkem čtenářů problém.
Knihovna je také místem setkávání. Snažíme se oslovit další zájemce o četbu, krásné knihy a
návštěvu příjemného prostředí knihovny propojit s účastí na kulturních akcích, kde kromě
zajímavého obsahu cílíme i na osobní prožitek. Zaměřujeme se na všechny věkové kategorie.
Zásadním způsobem se rozšířila nabídka služeb. Kromě těch tradičních, jako je půjčování
knih, časopisů a hudebních nosičů, poskytujeme přístupy do různých databází včetně
zahraničních, digitalizujeme a zpřístupňujeme digitalizované dokumenty našim uživatelům,
pořádáme vzdělávací aktivity, včetně Akademie volného času, besedy, soutěže, přehlídky a to
i s krajským přesahem, stále nabízíme pořady, kde zazní krásná čeština.Věnujeme se

handicapovaným, jimž nabízíme zvukové knihy, čtecí zařízení. Svou pozornost a podporu též
věnujeme knihovnám a knihovním v Pardubickém kraji.
Přidávám informace z průzkumu, který připravily Národní knihovna a Ústav pro
českou literaturu Akademie věd:
Češi jsou velkými čtenáři, ale knihy málo kupují Aspoň jednu knihu za rok přečte 84
procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který připravily Národní knihovna a Ústav pro
českou literaturu Akademie věd. Podle jeho výsledků si aspoň jednu knihu ročně koupí 48
procent Čechů v roce 2007 to bylo 71 procent lidí. Veřejnou knihovnu aspoň jednou ročně
navštíví 32 procent dotázaných. Průzkum ukázal, že více čteme, více chodíme do
knihoven, ale ve srovnání se západní Evropou méně knihy nakupujeme.
Při srovnání věku čtenářů a počtu přečtených knih vedou senioři nad 65 let. Nejméně
čtou lidé kolem čtyřicítky. Každý obyvatel starší 15 let v průměru za rok přečte 13,2 knihy;
čtení denně věnuje 33 minut; za rok nakoupí průměrně 2,3 knihy a vydá za ně 691 korun;
doma máme v průměru 250 vlastních knih. Ženy čtou výrazně více než muži. Knihy si lidé
vybírají nejvíce podle žánru a kupují si je kvůli zábavě, potěšení a relaxaci; ti, kdo knihy
nekupují, uvádějí jako hlavní důvod, že jsou příliš drahé. Pokud jde o digitální prostředí,
nejčastěji čtou lidé na osobním počítači nebo notebooku (na druhém místě je takzvaný chytrý
telefon) na některém z přístrojů čte skoro polovina dotázaných. Tři čtvrtiny Čechů si
nedokážou představit, že by četli pouze v digitálním prostředí.
Zdroj:
http://www.ucl.cas.cz/cs/aktuality/1536-ctenari-a-cteni-v-ceske-republice-2013-tiskovazprava
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