V pátek 1. dubna 2011 se trmická
knihovna
poosmé
přidala
k celorepublikovému projektu „Noc
s Andersenem“. Tento projekt pro děti
tradičně ukončil aktivity
v rámci
„Března měsíce
čtenářů“ - spojený
s oslavou knih a autorským čtením. Četlo
se v Polsku, Slovinsku, na Slovensku,
v Drážďanech, Ženevě, Paříži, Londýně,
v Baltimore ve státě Maryland a Kodani.
Poprvé se četlo v australském Sydney.

Samozřejmě
i
v malé
Městské
knihovně
v Trmicích. Z úvodních slov
knihovnice byl červený Šáša
trochu zmatený. Nemohl
pochopit, proč jsme se zde
sešli. Přijdou za dětmi hosté? Kdo? Pátek , Čtvrtek, Andersen? Nebo
je to vše jen Apríl? Paní knihovnice Šášu napomenula, aby děti nepletl
a vysvětlila, že jsme tu proto, abychom dokázali, že „obyčejné“, ale
„krásné“ čtení, které v dnešní přetechnizované době upadá, může
dobře pobavit. Za dětmi
nepřišel ani Pátek ani
Čtvrtek – známý dětský
pohádkář, který letos slaví
sté výročí narození, - ale
přišel sám pan Andersen,
Sněhurka a královna Eliška.
Bylo dobře, že pohádkové
bytosti z pohádkové říše do
naší knihovny dorazily. Pomohly
dětem
číst
dramatizaci parodie pohádky

Sůl nad zlato. Pohádka změnila název na Čtení
nad zlato. Ano čtete dobře - Čtení nad zlato.
Děti se v pohádce dozvěděly, že s knihami to
dříve nebylo tak jednoduché jako dnes. Knihy se
netiskly, ale museli je opisovat písaři. Knihy
vlastnili jen bohatí lidé a prostí lidé číst neuměli.
V naší pohádce se král na Marušku velmi rozhněval. Ona ho má ráda pouze jako obyčejné
čtení, jako obyčejné knihy. Ne jako zlato, perly
a démanty, tak, jak řekla starší sestra Krasomila.
Marušku nechal král
vyhnat, přestože mu Maruška opakovala, že
moudrost, chytrost, vědění, které načerpáme
čtením z knih, je přece největší bohatství,
které člověk má – a které ho činí moudrým –
a také jediné bohatství, které mu nemůže
nikdo vzít. Královna se velmi zlobila, že král
nepoznal, jak upřímně ho dcera miluje. Řekla
mu, že udělal velkou chybu, a vzkázala mu:
„TEN,
KDO
NEMILUJE
KNIHU,
NEMILUJE MOUDROST. TEN, KDO
NEMILUJE MOUDROST, STÁVÁ SE HLUPÁKEM. NEZAPOMEŇ NA TO!!“

Pohádka by nebyla pohádkou, kdyby
nechala ublížit dobré duši a kdyby v ní zlo
nebylo napraveno. Marušky se ujala hodná
babička a řekla, že pan král bude
potrestán. Celé jeho království bude
popletené a nenajde se jedna duše, která
bude umět číst. Babička ale Marušce poradila, aby hledala děti, které budou chtít
čtením zachránit království krále Jaromíra
před hloupostí. Pokud takové děti najde,
bude vyhráno. Bude se moci vrátit domů a
pan král pochopí, že chyboval. Našla Maruška takové děti? Co
myslíte?
Našla.
V trmické knihovně
jich naštěstí bylo ten
večer 53. Bohoušek
Bartoš,
Veronika
Šímová,
Nina
Brambaški, Kačenka
Zemanová – možná
budoucí
pomocníci
paní knihovnice - ti
nečetli, protože ještě
chodí do mateřské školky. Ale ti ostatní – od první
do deváté třídy - se snažili básničkami a čtením
pohádek
popletené
království
zachránit.
Zachránili? Ano zachránili. Šašek je sice přitom
rozptyloval, ale malé děti se žertovnými kousky
dobře bavily. Za odměnu jim pohádkové bytosti
rozdaly sladkou odměnu. V Kamenném sále na ně
čekal fakír, který za dětmi přicestoval z daleké
orientální země. Předvedl jim své kousky. Polykal
hořící meče, lehal si na hřebíky, kouzlil. Dokonce
s ním v košících přicestovali hadi. Děti se nebojácně nechaly vyfotit
s hady kolem krku. Děti jsem raději přepočítala. Naštěstí žádné
nechybělo. Asi byli hadi dobře nakrmení. Večer pokračoval tanečními
kreacemi, které si připravila šikovná děvčata a po noční diskotéce

hajdy do připravených pelíšků. Ráno se
rozdaly pamětní listy s dárečky a čas
před příchodem rodičů nám zkrátila
Klárka Šponarová hraním na klavír.
Nechyběl čtenářský maratón, který se
už do večerního programu nevešel.
Děti se měly celý večer jako na zámku.
Jídla a pití bylo dost. Přičinily se o to
pilné maminky, které nám napekly.
Radost mi pouze kalila okolnost, že
patronka „Noci s Andersenem 2010“
paní spisovatelka Iva Hlaváčková těžce onemocněla a nemohla se
zúčastnit letošního ročníku. Celý večer jsem na ni myslela a prosila
pohádkové bytosti, víly, prince, hastrmánky a kouzelníky, ať udělají
pohádkový zázrak a uzdraví ji. Rádi bychom ji mezi sebou opět
přivítali. Na dálku jsme jí poslali všechnu energii, která v nás ještě po
tak náročné noci zbyla, se slovy: „ Milá Ivo, uzdrav se!!!“
Vážené maminky, tatínkové a babičky, pokud se chcete podívat, jak
se vaše milé děti v noci bavily, můžete si prohlédnout fotografie a video na veřejném portálu Noci s Andersenem www.nocsandersenem.cz
(klikni Ústecký kraj, napiš knihovna Trmice), na webových stránkách
naší knihovny a velmi pěknou reportáž pořídila regionální televize
TV-Ústí nad Labem.
Noc s Andersenem 2011 skončila ! Bude Noc s Andersenem 2012?
Najdou se opět ochotní pomocníci z řad studentů a maminek ?
Vaše knihovnice – Vlasta Součková
Další fotografie z Noci s Andersenem naleznete zde.

