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OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 2014 z pohledu organizátora

Markéta Poživilová

Motto:

Povíme si spolu hezky,

láryfáry, třesky plesky.

 Jiří Žáček

Třetí ročník přehlídky pořádal Klub dětských knihoven SKIP ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové a 

SKIPem Východní Čechy za finanční podpory MK ČR pod vedením Ivety Novotné. Tolik tedy na začátek, abyste 

věděli, kdo všechno měl v letošních „básnických“ OKNECH prsty. Konala se 15. a 16. dubna 2014 v nově 

otevřené Knihovně města Hradce Králové na téma Poezie pro děti (1. stupeň základních škol) a byla nabitá 

nápady, besedami, získáváním zkušeností i zábavou.

Ale určitě znáte z vlastní zkušenosti, že v okamžiku, kdy dlouho očekávaný dýchánek začíná, jsou organizátoři 

téměř u konce s vlastními silami. Jak by také ne, když slavnostnímu zahájení předcházejí hodiny domlouvání, 

korespondence, příprav, objednávání, počítání peněz, shánění tříd, hledání soutěžících, spousta změn a 

požadavků a znovu domlouvání, znovu změny. Pak nastane den D. Dlouho do noci pečete buchty, děláte

pomazánky atd. Vstávat se ale musí brzy, natočit (nebo v mém případě narovnat) vlasy, vysrknout kafe a 

pospíchat připravit sál, vody, nakrájet buchty, vychytávat poslední chybky, vítat soutěžící, porotu, vybírat peníze,

atd. A pak vše propukne – na jevišti se střídají třídy, soutěžící a krátké přestávky. Vy se celou dobu potíte 

zoufalstvím, aby každá třída přišla přesně a byla aktivní. Aby nechyběly pomůcky a fungovala technika. Pak ještě 

vezmete foťák a každou třídu a každého soutěžícího se snažíte vyfotit v té nejlichotivější pozici s oslnivým 

úsměvem. Mezitím se vybírají peníze, připravují obědy a pití. Během dvou dnů tak dokážete připravit snad 

hektolitry kávy, čaje a vody. K tomu se musíte ještě hodně snažit, aby nikdo z cca sta přítomných nepoznal, že po 

půldni na podpatcích neuděláte snad už ani krok. Všichni organizátoři kmitají a plní své úkoly.

Ale pozor, rychlojízda pokračuje – v přestávce na oběd se připraví malé sálky a mohou začít workshopy pro 

občerstvené účastníky. Tentokrát na téma:

1. Hercem na vlastní kůži – přednášející: herci divadla DRAK – Labyrint Hradec Králové

2. I. Poezie + kritické myšlení a informační vzdělávání = Jde to dohromady – přednášející: Mgr. Veronika 

Peslerová (Krajská knihovna Vysočiny)

3. Databanka praxí – přednášející: Mgr. Helena Hubatková Selucká, Bc. Lucie Dymáčková (Knihovna Jiřího 

Mahena v Brně)

Po inspirativních dílnách se jdou účastníci ubytovat, organizátoři se přesouvají do kavárny, kde se začíná 

připravovat večerní pohoštění. Objednaný teplý raut, který byl avizován během dopoledne, je nečekaně zrušen. 

Firma, u které byl domluven, byla zcela vytížena obsluhou pana prezidenta, který právě 15. dubna navštívil 

Hradec Králové. A tak se společnými silami snaží všichni vykouzlit za málo peněz hodně muziky. Snad všem 

chutnalo. Příjemné posezení v kavárně pak zpestřily francouzské šansony a noční prohlídka knihovny. V jedenáct

hodin odcházejí poslední hosté.

Takže raz dva poklidíme, ukradneme pár hodin spánku a již vítáme nový den. Během dopoledne se dokončí 

samotná přehlídka – máme tu tedy již známé kolečko – třídy, soutěžící, jídlo, pití, fotografie, k tomu se nově 

přidává hodnocení poroty, přípravy diplomů, chvíle napětí a čekání.

Konečně zní pomyslné fanfáry, přichází porota se svým verdiktem.

Hlavní cenu a Cenu diváků získala:



Městská knihovna Sedlčany, kterou reprezentovala Jana Vyskočilová s programem „Poezie v povětří“.

Porota ještě udělila tato čestná uznání:

Kateřině Šildrové z Městské knihovny Český Těšín (Sherly Holmesová aneb Případ ztracené básničky) za 

vytvoření originální literární postavy a rozmanitost aktivit;

Mgr. Marice Zadembské z Městské knihovny Třinec (Poezie. Ohrožený druh?) za efektní využití multimediálních

prostředků;

PhDr. Haně Holubkovové z Městské knihovny Praha (Krutá panna Krahulena) za zprostředkování emocionálního 

prožitku poezie a práci se zvukomalbou;

Lindě Novotné z Městské knihovny Semily (Mozkohrátky s poezií) za netradiční využití poezie k procvičování 

paměti;

Evě Kordové z Městské knihovny Antonína Marka Turnov (Nebe, peklo ráj, s básničkou si hraj aneb Hra na 

básníky) za vynikající schopnost improvizace s využitím dlouholetých knihovnických zkušeností;

Marcele Kořínkové z Knihovny Kroměřížska (Poezii, tu mám rád) za perfektní kontakt s dětmi, 100% zapojení 

všech dětí a skutečné propojení tématu poezie s knihou a knihovnou.

Diplomy i ceny byly předány, sláva vítězům a milá slova díků hlavní organizátorce Ivetě Novotné, ředitelce 

Knihovny města Hradce Králové Barboře Čižinské, báječné moderátorce Zlatě Houškové, milé porotě atd. …

Zdá se, že všichni jsou spokojeni a třetí ročník OKEN se vydařil. Na závěr nezbývá než uklidit sál, umýt nádobí, 

vše vyúčtovat a pozvat vás na čtvrtý ročník této soutěžní přehlídky do Městské knihovny v Třinci. Příštím 

tématem bude první a druhá světová válka, tentokráte pro druhý stupeň základních škol.

Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz

Web KDK SKIP: http://www.kdk.munovapaka.cz/
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