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Jak uniknout do knihovny

Marta Pešková Staníková

Únikové hry, při kterých postupným řešením různých logických hádanek a hlavolamů získávají účastníci hry indicie a stopy, díky nimž 

se dostanou k zadanému cíli, se v posledních letech staly velmi populární záležitostí.

S pořádáním těchto dobrodružných her se začalo také v knihovnách. Pro inspiraci jsme si v roce 2019 pozvali na setkání Klubu 

dětských knihoven našeho regionu zástupce dvou knihoven, kteří pro členky připravili jakousi „kuchařku únikovky“.

Romana Dubjáková s Ivou Pekníkovou z Městské knihovny v Litomyšli nás na jarním setkání v Knihovně města Hradce Králové 

seznámily s únikovou hrou, která byla součástí 4. ročníku Litomyšlské univerzity pro prarodiče a vnoučata. Úkolem zúčastněných 

bylo uniknout ze zamčené studovny, což se bez problémů povedlo. Svůj počin kolegyně ohodnotily několika plusy, ale padly i nějaké 

minusy. Kladné body přičetly různorodosti, spolupráci, podpoře logického a kreativního myšlení, motivaci ke čtení a v neposlední 

řadě nenásilnému způsobu, jak děti naučit orientaci v knihovně. Ty minusové patřily velkému věkovému rozpětí účastníků a jejich 

hodně velké znalosti prostoru.

  Na podzimní setkání do hradeckých Kuklen byl pozván pan Míla Linc z Městské knihovny v Praze.  „Při rozvíjení služeb se nebojíme 

experimentovat. Knihovnu vnímáme i jako místo zážitků, emoce jsou pro nás stejně důležité jako racionalita. Snažíme se své čtenáře 

vždy překvapit něčím novým, podporujeme hravost a kreativitu, kterou vnímáme jako důležitý zdroj inovací a nových přístupů,“ tak 

zněla jeho úvodní slova, která potvrzovala snahu současných knihoven o pestrobarevnou nabídku služeb a aktivit pro uživatele. Na 

rozdíl od většiny únikových her se pražská knihovnická liší především tím, že hráči neunikají ze zamčené místnosti. Hra zde probíhá 

po celé knihovně za běžného provozu a účastníci tak mají možnost při svém luštění využít knihovníků ve službách, kteří jsou tam 

k dispozici. Samozřejmě jsou o hře dobře informováni a mají své instrukce, jaké informace mohou, případně mají zakázáno prozradit. 

Říjnové setkání probíhalo těsně před akcí BOokCon (24 hodin ve světě příběhů sci-fi a fantasy). Díky tomu jsme mohli na vlastní kůži 

zkusit únikovou hru, kterou měla knihovnice Markéta Dubnová připravenou právě pro tento účel. Ze zamčeného sklepa jsme se 

dostali před uplynutím určené doby především díky kolegyním, které už mají únikové zkušenosti.

Věřím, že se po těchto inspiracích setkáme s únikovými hrami i v jiných městech a že tak našim uživatelům nabídneme další důvod 

k návštěvě knihovny.

Na závěr mi dovolte malou ochutnávku. Další setkání klubka se uskuteční při vyhodnocení regionálního kola projektu Kde končí svět 

v úterý 12. 5. 2020 v knihovně, která sídlí ve městě „OBIPE“. Správnou odpověď najdete na facebooku KDK SKIP – region 08 v sekci 

Události.
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