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Sdílení knih, sdílení zážitků

Vanda Vaníčková

Podělit se o test nebo domácí úkoly se spolužáky bylo vždycky populární. V poslední době se ale čím dál většímu 

zájmu těší sdílení bytu či domu (fenomén Airbnb; www.airbnb.cz), speciálních věcí, které nepoužíváte denně 

(například party stan nebo sněhová fréza), ale třeba i knížek.

Půjčit kamarádovi pěknou knihu, kterou jsem přečetl, to jsme dělali už jako děti. Před třiceti lety to byl Vinnetou, 

před deseti Harry Potter, v roce 2016 Já, JůTuber. Současné možnosti skrze sdílení knížek propojují všechny 

generace, sousedy, ale i ty, již se osobně neznají.

Pár příkladů z praxe:

Výměna knihy na Facebooku. Sociální sítě dnes mají „prsty ve všem“. Zmíněná výzva Výměna knihy je jedna 

z mnoha takto zaměřených iniciativ. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že pocit vzrušení a očekávání, jenž 

doprovází rozbalování balíčku s knihou od někoho neznámého, je skvělý. Aktuálně mi na stole leží třeba kniha 

Nokturna (Kazuo Ishiguro) nebo Vlci (Nicholas Evans), které dorazily z Děčína a okolí Hradce Králové. Principem 

výzvy je řetězové zveřejňování statusu s nabídkou zapojení. Kdo z vašich facebookových přátel projeví zájem (dá 

lajk), obdrží adresu, kam má zaslat libovolnou knihu. Následně i on zveřejní na své zdi informaci o výzvě a 

zájemcům z řad svých přátel pošle vaši adresu.

Kus za kus je pracovní název pro veškeré výměny, jež počítají s tím, že si jednu knihu vezmete a jednu místo ní 

dáte. Kam či kde záleží pouze na fantazii tvůrců takových míst. Za příklad Hradce Králové uvedu kavárny (někde 

je „kurz vyšší“ a za dvě své knihy si můžete vybrat jednu ze stávajících) nebo designové knihobudky / krmítka pro 

ptáky (více na webu: http://ondrejlipensky.com/domains/ondrejlipensky.com/?portfolio=knihobudky-hradec-

kralove). Ano, místo s knížkami je konstruováno tak, aby uspokojilo i okřídlené Hradečany.

Na podobném principu fungují tzv. knihobudky, jež bývají spravovány knihovnami. Konkrétní příklady z našeho 

kraje naleznete v článku Knihobudka v Náchodě (pozn.: U nás, číslo 3, ročník 26, vyšlo 22. 9. 2016; 

http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160303) nebo na webu broumovského 

kláštera (http://www.klasterbroumov.cz/cs/v-klasternim-altanu-vznikla-). Obvykle si můžete vypůjčit knihu a po 

přečtení ji na stejné místo vrátit. Nikoli spálit, jak velí známý americký film s Georgem Clooneym a Bradem Pittem.

Obecně je sdílení knížek perfektní nápad a možnost, jak se dostat k novým titulům, rozšířit si obzory nebo jen 

někomu udělat radost. Já osobně si procházky k výše zmíněným krmítkům užívám a záměrně do nich nosím 

knížky, kterých by si mohli užít i ostatní. Mnohdy mám ale pocit, že takhle nepřemýšlí každý jejich návštěvník. 

Některé tituly jsou viditelně nejen z kategorie „retro“, ale i kategorie „ať se nám to doma neválí“. U veřejných míst, 

která spravujeme my, čtenáři laici, mávnu rukou a řeknu budiž. Vyberu si něco jiného. Ovšem u míst, jež jsou pod 

patronátem knihoven, profesionálů v oboru, je potřeba se takových motivací vyvarovat. Nechci nařknout žádnou 

knihovnu z toho, že si z knihobudek (a podobných míst) dělá odkládací prostor nebo sbírku nepůjčovaných relikvií. 

Jen chci jako vášnivý fanoušek podobných knižních stánků připomenout, že jen sdílení hodnotných (a to ne nutně 

finančně) a atraktivních titulů udrží knihobudky v povědomí lidí s pozitivní asociací. V neposlední řadě jim při 

každé návštěvě vykouzlí úsměv na tváři a chuť na čtenářský zážitek. A to přece chceme…  

Pro další inspiraci, co frčí ve světě zážitků s knihou, si prohlédněte následující odkazy: 



• Knižní variace na fenomén-hru Pokemon Go (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-belgii-roste-obliba-hry-v-

niz-se-misto-pokemonu-hledaji-knihy/1386138)

• Knihoběžník – projekt, jenž spojuje četbu, dobrodružství, ale i příběhy knih, které píší sami lidé 

(http://www.knihobeznik.cz/o-projekte)

• BookCrossing – celosvětový projekt - pošlete svou knížku do světa (http://www.bookcrossing.com/about)

• KnihoBudky – projekt, který změnil nefunkční telefonní budky na 

„knihovny“ (http://www.knihobudka.cz/)

• Kniha do vlaku – starší, ale o nic méně hodnotný projekt (http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/propagace-

cetby-a-knihoven/kniha-do-vlaku-projekt-mestske-knihovny-mikulov-a-cd-1)
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