INFORMACE PRO POŘADATELE

CELONÁRODNÍ
ČTENÍ BIBLE
MANUÁL PRO VŠECHNY, KDO BUDOU
ZAJIŠŤOVAT PROGRAM A PRŮBĚH
CELONÁRODNÍHO ČTENÍ BIBLE 2012
Toto je pouze podpůrný dokument, jehož doporučeními
se pořadatelé mohou (nikoli musí) řídit

Dostupný také na www.ctenibible.cz

Děkujeme za váš zájem podílet se na organizaci
Celonárodního čtení Bible v roce 2012. Vážíme si toho,
že do společného úsilí vkládáte dobrovolně svůj čas
i námahu a těšíme se na spolupráci s vámi!
Touto akcí chceme připomenout smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní
dědictví. Čtení probíhá většinou na náměstích, v knihovnách apod. Koordinátorem akce je Nadační fond Bible21,
již tradičními partnery jsou veřejné knihovny, Český
Rozhlas 6, Židovské muzeum Praha a Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR. Konkrétní podoba průběh akce v daném městě či obci vždy závisí na místních
pořadatelích.

CÍLE A VÝZNAM CELONÁRODNÍHO ČTENÍ BIBLE
Hlavním cílem je upozornit co nejvíce našich spoluobčanů
na Bibli a její nadčasové poselství, nikoli pouze uspořádat
jen další „velikonoční program“. Čtení je mediálně velmi
přitažlivé a podle zkušeností z předchozích ročníků je
i vřele přijímáno lidmi v našich městech a obcích.
Veřejné čtení je organizačně i finančně nenáročnou akcí.
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ DOSAH
Dalším z cílů je vzbudit zájem o společenský a kulturní
význam hodnot Bible. Celonárodní čtení Bible prezentuje
Písmo jako součást kulturního života obyvatel a poukazuje také na jeho společenskou hodnotu ve formě morálních a etických základů moderní společnosti.
PROSTOR SETKÁNÍ
Celonárodní čtení Bible vytváří prostor pro setkání.
V atmosféře, kterou Celonárodní čtení Bible vytváří, mají
zúčastnění možnost setkat se s Biblí a jejími hodnotami či
se sebou samými, ať již prostřednictvím čtení samotného
či rozhovoru, hudby, umění, zážitku … každý si může sám
zvolit, do jaké míry se přiblíží.

ZÁKLADNÍ TEZE
NÍZKOPRAHOVĚ
Celonárodní čtení Bible je určeno pro co nejširší
veřejnost. Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku
k setkání pro lidi, ať již věřící či nevěřící. Kulturní pozadí
programu Celonárodního čtení Bible dává příležitost
oslovit co nejširší veřejnost. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat
zájemcům i náhodným kolemjdoucím pozitivní zkušenost
v souvislosti s Biblí.
ZDARMA
Není-li předem dohodnuto jinak, jsou veškeré nabízené
programy včetně doprovodných akcí Celonárodního
čtení Bible pro všechny zúčastněné zdarma.
DOBROVOLNĚ
Celonárodní čtení Bible je založeno na dobrovolné
spolupráci církví, společenství a dalších organizací,
institucí i jednotlivců (dále jen „pořadatel“).

ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIT
Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých
pořadatelů. To zaručuje tvořivost a zároveň prezentuje
celou šíři biblické zkušenosti a kultury, neboť programy
vždy odpovídají charakteru jednotlivých pořádajících
subjektů:
 d
 oporučujeme program postavit tak, aby byl
„kulturně relevantní“ tak, aby forma prezentace
byla co nejkvalitnější ve vztahu k co nejširší veřejnosti.
Pokud z jakéhokoli důvodu není k dispozici dostatek
možností k uspořádání kvalitního doprovodného
programu, je lépe tento omezen na minimum.
 v případě nedostatku obslužného personálu či lidí,
kteří by předčítali v průběhu čtení lze použít alternativní metody prezentace – např. přehrání určitých
pasáží na CD. K tomuto účelu můžeme poskytnout
profesionálně zpracovanou audio nahrávku celého
nového zákona ve formátu MP3 či kvalitní hudební
zpracování Žalmů na CD. Ke stažení
KOORDINACE
Celonárodní čtení Bible je propojeno jednotným vizuálním stylem a termínem v České republice. Organizační
tým Nadačního fondu Bible21 je koordinátorem
Celonárodního čtení Bible. V součinnosti se zapojenými
pořadateli zajišťuje společnou propagaci akce (zejména
prostřednictvím webu a facebooku) a pokud možno
i vzájemnou návaznost jednotlivých programů.

PŘIHLÁŠENÍ DO CELONÁRODNÍHO
ČTENÍ BIBLE
JE TŘEBA:
 respektovat CÍLE a TEZE (viz výše)
 vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM, který je
postaven na čtení Bible (nemusí být náročný)
 co nejdříve se nahlásit koordinátorovi Celonárodního
čtení Bible (e-mail: lukas@bible21.cz, tel: 724 925 735)
NÁZEV OBCE a KONTAKTNÍ OSOBU
Tato kontaktní osoba bude pak zodpovědná za
účelnou komunikaci s koordinátory tak, aby na webu
www.ctenibible.cz byl včas dostatek aktuálních informací o konkrétním místě čtení a programu na něm. Je tedy
potřeba, aby tato kontaktní osoba měla přístup k internetu a základní uživatelské znalosti práce s počítačem.

PROPAGACE
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Pořadatelům nabízíme k propagaci
a šíření následující materiály:
 plakáty různých velikostí ke stažení
(www.ctenibible.cz)
 Nový zákon zdarma ke stažení (MP3)
 Bible a audio CD Nový zákon (MP3)
za zvýhodněné ceny
 další materiály dle individuální dohody
 je vhodné oslovit místní redakce různých
regionálních periodik či rádií

 velmi dobře funguje také šíření prostřednictvím facebooku (http://www.facebook.com/
groups/324927872280).
Prosíme, během Celonárodního čtení Bible poskytněte
návštěvníkům k dispozici všechny materiály (včetně
Biblí za sníženou cenu, pokud máte možnost).
K tomu je vhodný stolek nebo stojan, kde budou
k dispozici. Nezapomeňte je průběžně doplňovat.
PLAKÁTY KE STAŽENÍ NA WEBU
Plakáty můžete vyvěsit v místě vašeho působení – např.
v kostele, knihovně, čekárnách, dále též ve školkách, školách, na studentských kolejích, obchodech, restauracích
a dalších provozovnách či kulturních institucích podle
vašich možností. Lze si pronajmout i oficiální plakátovací
plochy ve vašem okolí. V žádném případě nedoporučujeme tzv. „černý výlep“.
Na plakáty je možné do střední části dotisknout
(či dopsat):
 informace o vašem programu,
 označení míst, kde probíhá program,
 směrovky a navigační údaje pro návštěvníky,
 jakékoliv další informace související s Celonárodní
čtením Bible
Prosíme, nezakrývejte informacemi části plakátů,
které obsahují texty nebo loga.
BIBLE ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
Pro organizátory Celonárodního čtení Bible jsme
připraveni poskytnout Bible, Nové zákony (v překladu
B21; možno i dvojjazyčně – česky a anglicky) včetně audio
verze ve formátu MP3 či další tematickou literaturu za
neziskové ceny. Veškeré další informace naleznete na:
www.ctenibible.cz

PÉČE O NÁVŠTĚVNÍKY
Během Celonárodního čtení Bible přijdou různí návštěvníci. Některé přivede pouhá zvědavost, jiné touha po
poznání další může zaujmout například některý z doprovodných programů. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak přiblížit Písmo, víru, mystiku – a každý si
může sám zvolit, do jaké míry se tomu všemu přiblíží. Na
to by měl pamatovat také tým organizátorů a snažit se o:
 o
 sobní uvítání a přijetí a poskytnutí informací
o smyslu a významu akce (lze využít i tento manuál)
 poskytnutí nezávazné možnosti rozhovoru,
pokud o něj návštěvník stojí.
Několik dalších bodů pro organizátory, kteří budou při
jednotlivých akcích přítomni:
ROZHOVOR
 C
 elonárodní čtení Bible je „nízkoprahové“ – je proto
důležité neklást žádné podmínky kromě slušného
chování. Dialog lze vést takřka s každým.
 Je potřeba ctít soukromí a právo volby každého
příchozího!
BEZPEČNOST A CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
 Je nutno rovněž pamatovat na bezpečnost – na některé akce se rádi nabalí podvodníci nebo bezdomovci – ty druhé lze přijmout, ale být na to připraven.
 Pokud akce probíhá uvnitř, je dobré, aby byl je někdo
z pořadatelů také venku nebo u vchodu připravený
uvítat příchozí a pohotový pomoci do schodů starším
lidem, mamince s kočárkem či informovat o dění...
OZNAČENÍ MÍSTA

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Označte místa, kde probíhá program. Můžete použít plakáty, na které dolepíte směrovky, nápisy a jiná důležitá
sdělení.

OHLÁŠENÍ AKCE

MODEROVÁNÍ

Celonárodní čtení je potřeba předem OHLÁSIT na
příslušném obecním či městském úřadě. Kromě ohlášky
není třeba žádných dalších povolení, pokud vám by vám
někdo tvrdil opak, obraťte se na náš kontaktní e-mail
či telefon.

Moderátor může krátce pohovořit o částech vašeho
programu, atd. Způsob provázení celé akce je klíčový pro
její celkové vyznění, proto je důležité, aby se jednalo
o člověka co nejzkušenějšího.

OZNAČENÍ POŘADATELŮ

Šetřete síly – je lepší mít větší tým organizátorů, kteří se
v průběhu akce během prostřídají, aby také získali možnost si Celonárodního čtení Bible alespoň trochu užít.

Označte pořadatele, aby návštěvníci věděli, na koho se
obrátit. Nejjednodušší možností je vsunout natištěné
označení „POŘADATEL“. v grafickém stylu Celonárodního čtení Bible do předem zakoupené plastové visačky,
kterou připevníte na oděv. Šablonu naleznete na webu
www.ctenibible.cz.
ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ
Zahájení a ukončení Celonárodního čtení Bible probíhá
zcela dle dispozic a možností místního pořadatele.
O zahájení i ukončení je potřeba včas a co nejpřesněji
informovat okolí.

PÉČE O ORGANIZÁTORY

PÉČE O TECHNIKU
Podle programů zajistěte zavčas potřebnou techniku.
A dobře vše překontrolujte – náhradní baterie do mikrofonů, prodlužovací kabely, osvětlení atd. U diaprojektorů
a notebooků mějte vždy zodpovědného člověka, který
dohlédne na správné fungování a především také na
bezpečnost.

DOKUMENTACE BĚHEM
A PO CELONÁRODNÍM ČTENÍ BIBLE
ZPĚTNÁ VAZBA – INFORMACE S FOTODOKUMENTACÍ
(do 30.4. 2012)
Po skončení Celonárodního čtení vás prosíme o zaslání
zprávy, jak akce proběhla, kolik návštěvníků se zhruba
čtení zúčastnilo, které body programu byly obzvláště navštěvované, ale také zda se v vyskytly nějaké problémy.
Protože bychom měli rádi podklady pro přípravu propagace na příští rok, těšíme se také na vaše fotografie
a články o vašem programu. Proto prosíme o fotodokumentaci, která od vás bude k dispozici pro další využití.

 T
ext: cca1500 znaků
 Fotografie: pokud možno ve formátu JPG nebo TIF,
očíslované a opatřené popisky a místem konání
(např. Plzeň 1, Plzeň 2...). Případné popisky
k obrázkům doplňte v textovém dokumentu.
Prosíme, pošlete fotografie a články do 30.4. 2012
e-mailem na adresu koordinátora projektu:
lukas@bible21.cz nebo na CD poštou na adresu
Lukáš Hradil, Nadační fond Bible21, P.O. Box 6,
Dětmarovice, 735 71.
Tip: Pokud máte k dispozici vhodné volné místo, můžete
ho také použít pro dokumentaci. Tam pak stačí umístit pár
fotografií a informace z akce.

Děkujeme za Vaši spolupráci a aktivní přístup!
Kontakt na koordinátory Celonárodního čtení Bible:
Lukáš Hradil tel. 724 925 735, lukas@bible21.cz
Petra Hradilová tel. 776 116 880, petra@bible21.cz
web: www.ctenibible.cz
facebook: http://www.facebook.com/groups/324927872280

