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Burza nápadů v náchodské knihovně 

Markéta Maršíková

Již poněkolikáté uspořádala Městská knihovna Náchod pro knihovníky z regionu kreativní setkání, jehož název 

přesně vystihuje náplň celé akce. Naposledy jsme se sešli v pátek 24. února 2017. Akci zahájila velmi zajímavým 

příspěvkem Mgr. Kateřina Pechová, ředitelka Městské knihovny v Dobříši a letošní čestný host. Podělila se 

s námi o tipy, jak s malými finančními prostředky a v omezených, ne zcela vyhovujících prostorech vykouzlit 

krásnou, útulnou knihovnu. Téměř jediné, co bylo zapotřebí, bylo hodně starých vyřazených knih a mnoho hodin 

dobrovolnické práce nejen zaměstnanců, ale i všech přátel knihovny. Výsledek ale stojí za to. Prostory, nasazení 

knihovníků a různé doprovodné akce, to vše dnes dělá knihovnu atraktivní. Z mnoha aktivit dobříšské knihovny 

jistě stojí za pozornost pravidelné čtení s dětmi z azylového domu, pro něž je předčítání příjemnou změnou. 

Každoročně také vyhlašují literárně-výtvarnou soutěž, což je běžné i v jiných knihovnách, ale originální nápad 

spočívá v tom, že soutěžní obrázky nakonec putují do oblíbené veřejné dražby. A třešničkou na dortu je jistě 

originální práce s mládeží, která v Dobříši funguje. Fantasy víkend BOoK!con, pravidelné vtipné pořady na 

YouTube a další moderní přístupy mládež prostě táhnou.

V druhé polovině programu pak dostaly prostor jednotlivé knihovny z Královéhradeckého kraje, aby se podělily o 

nápady na akce, besedy a jiné aktivity, které u nich měly v uplynulém roce úspěch. Nápadů bylo opravdu hodně; 

ráda bych zde zmínila ty, které mě zaujaly nejvíce…

Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem vymyslela pro děti velmi zajímavou celoroční hru 

Knihovna GO. Hra je inspirovaná mezi dětmi a mládeží oblíbenou hrou Pokémon GO; princip je podobný, ale 

nevyužívají se při ní chytré telefony. Během roku se na různých významných místech města objevují speciální 

znaky, které děti hledají a sbírají. Přínosem jistě je, že se děti podívají i na místa, kam by třeba samy nezašly 

(městské muzeum), nebo si přečtou knihy, které by si jinak nepřečetly. Více informací na: 

http://hmk.webk.cz/pages/knihovna-go.html.[1]

Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec měla perfektní zkušenost s putovní výstavou To je svět Miroslava 

Šaška, kterou u nich v září loňského roku navštívila řada tříd z místních škol, a dokonce se nechaly inspirovat 

k celoročnímu projektu To je naše město. Více informací na: http://www.sasekfoundation.eu/.

Obecní knihovna v Batňovicích zase originálně zapojila děti a seniory do společné akce. V rámci Dne poezie

uspořádala pro děti recitační soutěž, kde v porotě zasedli místní babičky a dědečkové, a vzniklo tak úspěšné 

mezigenerační setkání (http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/).

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem se letos pouští do velké akce Proveďte nás městem 

právě vaším questem. Jejím cílem je dětem připomenout významné 200. výročí nalezení Rukopisu 

královédvorského Václavem Hankou. Knihovna také připravuje jeden vzorový quest a další již budou vznikat podle 

fantazie všech zájemců a soutěžících. Více informací na: http://www.slavoj.cz/akce-knihovny/219-provedte-nas-

mestem-prave-vasim-questem.html?den=2017-03-15.

Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově se v uplynulém roce zapojila do několika akcí a projektů, 

které se osvědčily, a proto je doporučila i ostatním knihovnám. Velký úspěch mělo srpnové Hronovské stopování – 

rodinný quest zaměřený na poznávání známých i méně známých koutů města. Akce probíhala pouze jeden den a 

zúčastnilo se jí neuvěřitelných 130 dětí (dospělé v doprovodu nepočítaje); letos proběhne druhý ročník. Dobrou 

zkušenost také mají se zapojením do mezinárodní akce Food Revolution Day, jejímž cílem je osvěta ve zdravém 

stravování dětí (https://www.facebook.com/foodrevolutioncz). Všem zapojeným organizacím byly poskytnuty 

obsáhlé materiály, recepty, zdravé suroviny a nápady na činnosti s dětmi (v rámci besed či odpoledních kroužků). 

V Hronově k tomu ještě uspořádali pro maminky s dětmi dopolední Zdravou svačinu v trávě. Závěrem upozornili 



na Noc bez Andersena na téma Harry Potter GO, o niž starší děti a mládež projevily velký zájem. Více info na: 

https://www.facebook.com/knihovna.eh.hronov/.

Závěrem celé burzy nápadů se s námi knihovnice ze Dvora Králové a z Dobříše podělily o zkušenosti s Virtuální 

univerzitou třetího věku (https://e-senior.czu.cz/). Nápadů samozřejmě zaznělo mnohem více, ale snažila jsem se 

vybrat jen ty nejoriginálnější. Pokud chcete získat více inspirace, doporučuji se příští rok zúčastnit. Věřím, že 

stejně jako já budete odjíždět nabiti nadšením, s hlavou plnou nápadů a novým elánem do dalšího roku.

Kontakt na autorku: marsikova@knihovnahronov.cz

Web knihovny: http://www.mknachod.cz/ 

[1] Pozn. redakce: více o hře Knihovna GO se také máte možnost dozvědět v tomto čísle zpravodaje v článku od 

M. Malé. 
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