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Hra KNIHOVNA GO v Heldově městské knihovně Třebechovice 
pod Orebem

Monika Malá 

Ke vzniku hry KNIHOVNA GO mne zčásti inspirovala hra POKÉMON GO. Líbilo se mi, že zvedne lidi ze židlí a 

donutí je rozhlížet se kolem sebe.

Mým cílem bylo zviditelnit knihovnu, přitáhnout do knihovny nečtenáře, zatraktivnit čtení, naučit děti pracovat s 

knihou (resp. vyhledávat o ní údaje) a navázat spolupráci s jinými organizacemi města. Zároveň jsem chtěla 

dětem ukázat, že v knihovně nemusí jít jen o čtení.

Zahájení jsem naplánovala na říjen 2016 v Týdnu knihoven. Hra trvala půl roku a jejím vyvrcholením byl trh 

konaný v sobotu 1. dubna 2017. Cílem hry bylo nasbírat co nejvíc grošů, za které si potom účastníci na trhu mohli 

nakoupit různé zboží.

Groše účastníci získávali třemi možnými způsoby. Prvním z nich bylo najít znak ukrytý ve městě. Děti měly za úkol 

překreslit znak z karty na tabulku, kterou dostaly v knihovně. Karta se znakem byla v průběhu hry vystavena na 

různých místech: v Třebechovickém muzeu betlémů, ve vitríně knihovny, v informačním centru, domě dětí, 

základní škole a základní umělecké škole. Karta zůstávala na stanovišti po dobu jednoho měsíce a o jejím 

umístění se hráči dozvěděli na nástěnce knihovny. To znamená, že alespoň jednou za měsíc museli přijít do 

knihovny. Za tento úkol hráči získali pět grošů.

Dalším způsobem, jak získat groše, bylo zapsat základní údaje o knize. Podmínkou ale bylo, že se musí jednat o 

knihu půjčenou u nás v knihovně. Mírně se nám tak zvýšil počet registrovaných čtenářů. Požadované údaje byly 

opravdu jen ty základní: jméno autora, ilustrátora, počet stran, žánr a odpověď na otázku, zda se knížka hráčům 

líbila nebo ne. Nešlo mi o obsah knihy ani o nutnost ji přečíst. Kontrola tohoto úkolu zabrala asi nejvíc času, ale 

bylo příjemné si s dětmi o knížkách povídat. Hráči takto mohli zpracovat dvě knihy za měsíc a za každou získali 

dva groše.

Posledním způsobem získání grošů bylo vyplnění vědomostního kvízu, který byl připraven na každý měsíc. Tento 

úkol byl ohodnocen jedním grošem.

Hra by určitě nebyla tak atraktivní, kdyby odměnou nebyly pravé keramické groše, které vypadají velmi autenticky. 

Používaly se jednogroše, dvougroše a pětigroše. Celkově jsem vydala groše v nominální hodnotě 3 000. Za 

výrobu velmi děkuji firmě Hrnčířství Zadražil z Třebechovic.

Hra vzbudila mezi dětmi velký zájem. Zapojil se do ní pro mne překvapivě vysoký počet účastníků. Celkem se 

registrovalo 125 dětí.

Na závěr musím neskromně říct, že se mi hra fakt povedla, :-) a vyjádřit velké díky všem, kteří mi pomohli.

Kontakt na autorku: mala@hmk.cz

Web knihovny: http://hmk.webk.cz/
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