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Veršostroj je hrací skříňka plná poezie…

Marta Lelková

Stisknete tlačítko a skříňka vám přehraje báseň. Která báseň to bude? To je pokaždé překvapení. Líbilo by se vám 

mít takovou kouzelnou skříňku v knihovně? Že to není až tak velký problém, zjistíte po přečtení těchto řádků.

Skupina studentů z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se 

rozhodla propagovat poezii inovativním a velmi inspirativním způsobem. Svoje vize a dovednosti přetavili do 

projektu nazvaného „veršostroj“. Nápad to není sice úplně originální, o něco podobného se už pokoušeli autoři 

projektu „Poeziomat“,[1] mezi projekty veršostroj a poeziomat je však několik celkem zásadních rozdílů.

Poeziomat tvořil tým profesionálů (vidět a vyzkoušet ho můžete v Praze na náměstí Míru), náklady na jeho výrobu 

se vyšplhaly ke 200 tisícům korun, autorské nahrávky undergroundových tvůrců poskytl Český rozhlas, posluchač 

si vybírá z předem daného seznamu nahrávek, vyrobit stejný poeziomat si sami nemůžete.[2]

Veršostroj (vidět a vyzkoušet ho můžete v chodbách Kabinetu informačních studií a knihovnictví, v Městské 

knihovně Tábor nebo Městské knihovně Humpolec) tvořil tým nadšených studentů, náklady na výrobu svépomocí 

jsou přibližně 1 500 Kč, programový kód je otevřený a přístupný všem na GitHubu,[3] můžete si ho nechat vyrobit 

u tvůrců veršostroje, nebo když máte šikovného IT specialistu, může vám ho podle návodu vytvořit sám. Grafický 

design zůstává na fantazii tvůrce. Další výhodou je, že obsah veršostroje tvoříte vy. Nahrávky úryvků básní 

můžete průběžně měnit, doplňovat, načíst je mohou knihovníci či čtenáři. Jedna nahrávka by se měla vejít do 

minuty, na konci je nutno uvést autora. Všechny potřebné informace naleznete na webu projektu: 

http://versostroj.cz/.

Kam by se takový veršostroj mohl umístit? Bude to na vás, jestli ho necháte sloužit všem kolemjdoucím, nebo 

jenom návštěvníkům knihovny na místě, kde by jeho provoz nerušil ostatní uživatele knihovny.

Pokud jste vy a vaše rodina milovníci poezie nebo se jimi chcete stát, můžete si zhotovit „rodinný veršostroj“, který 

bude zajímavým doplňkem vaší domácnosti. Radost může dělat dětem i dospělým. Jako krásný příklad domácího 

veršostroje může posloužit veršostroj Petra Škyříka. Tady tvůrce designu přivedl veršostroj k dokonalosti. Pět 

členů rodiny, pět tlačítek, pět okruhů básní – poezie si užívá celá rodina. Poličky s knihami poezie dodávají 

veršostroji ještě větší šmrnc. Věřím, že nejeden z nás by takový „bytový doplněk“ uvítal. Můžeme se inspirovat a 

popustit uzdu fantazii.

Svou službu udělá i veršostroj s jednodušším designem, jaký můžete vidět například v Městské knihovně Tábor. 

Když se v knihovně vhodně umístí, určitě přinese radost nejednomu milovníkovi poezie a mohl by ji přinášet i 

vašim čtenářům. Nezkusíte to taky?

Kontakt na autorku: knihovna@broumov.net

Web projektu: http://versostroj.cz/ 
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