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Čtením proti nudě

Ilona Salajková, Jana Sikorová, Eva Vojtíšková 

Jsme tři knihovnice, které neustále něco vymýšlejí, a tak jsme se snažily propojit neporovnatelné knihovny z různých měst – MěK 

Mikulov, MěK Znojmo a KJM Brno – nějakým projektem, který zde ještě nebyl, a hlavně který by bavil nejen nás, ale i publikum. 

Pracovaly jsme na květnovém programu, ale nouzový stav v době boje s koronavirem nás nasměroval někam jinam.

Projekt „Čtením proti nudě“ je veřejná FB skupina, kterou jsme založily 26. března 2020. Vznikl v době, kdy knihovny přestaly 

poskytovat svoje služby a děti zůstaly doma. Chtěly jsme přispět ke smysluplnému trávení volného času všech věkových kategorií a 

pomoci rodičům, jak přežít karanténu a odlehčit jim programem pro děti.

Projekt vznikal v situaci, která byla pro všechny nová a nebyl na ni nikdo připraven. Prvotním problémem, který jsme řešily, byla 

autorská práva. Nikdo z nás neměl zkušenosti s publikováním veřejného čtení v těchto médiích (FB, youtube), proto jsme se  obrátily 

na PhDr. Víta Richtera z NKP, prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, JUDr. Soňu Dresslerovou z MZK a RSDr. Zdeňka Matušíka z NKP a 

požádaly je o vyjádření. Ze získaných informací vyplývalo, že nekomerční čtení ukázek z díla, pokud je uveden název a autor, není 

prohřeškem proti autorskému právu, i když výklad byl nejednotný.

Po uveřejnění informací o projektu v konferenci SKIP jsme začaly dostávat postupné souhlasy autorů i nakladatelství k veřejnému 

čtení a doufáme, že rozšiřováním projektu budeme dostávat další.

Výzva pro širokou veřejnost zněla: Chceme bojovat čtením proti nudě, stereotypům, povzbudit a rozveselit ostatní. Přispějte i vy ke 

zlepšení nálady a přečtěte svoji oblíbenou pohádku, příběh, ukázku ze své oblíbené knihy. Je potřeba však respektovat pravidla: 

uveď název a autora knihy – ukázka by neměla být delší než 10 minut – čti zřetelně a srozumitelně – na závěr polož 2–3 otázky pro 

ostatní (klidně i do popisu), které se týkají textu – do popisu k videu uveď, pro jakou věkovou skupinu je text určený – připoj hashtag 

#ctenimprotinude. Rodiče zodpovídají za nahrávky svých dětí.

Tato videa měla sloužit i pro prarodiče, spolužáky, známé, v úzké komunitě a jako pozitivní příklad povzbudit další ke čtení. Původní 

záměr se však úplně nezdařil. Jen velmi málo dětí šlo s kůží na trh a veřejně četlo. Podle zjištění hrálo velkou roli také to, že mají 

velké množství školních úkolů.

Vzhledem k tomu, že jsme pořád měly obavy a některé informace byly protichůdné a nejednoznačné, nechtěly jsme porušovat práva 

autorů. Proto jsme přeformulovaly výzvu. Začaly jsme oslovovat přímo autory, aby četli svoje texty, což se ukázalo jako dobrá 

studnice nápadů pro ostatní, například pro pozvání na autorská čtení či besedy. Jako jedni z prvních se zapojili Klára Smolíková, 

Petra Dvořáčková, Markéta Harassimová, Zuzana Pospíšilová

a Petr Kukal. Autoři díky tomuto projektu mohou dát o sobě vědět, představit jak sebe, tak své dílo široké veřejnosti. Myslíme si, že 

má tento portál veliký potenciál právě v tom, že je nekomerční, ale poskytuje i odborné veřejnosti širokou nabídku. Tímto počinem 

upozorňujeme na kvalitní literaturu, dokonce i s přesahem na aktuální dění. Marta Šmejkalová představila Doktorskou pohádku ze 

současnosti od Milady Bobkové a výtvarnice Evy Rémišové. Vytvořily prstové divadlo s figurkami virů, bacilů, lékařů a mýdla, které si 

děti mohou vystřihnout a zahrát.

Projekt má mimo jiné také edukační část. Ve výzvě žádáme autory ukázky, aby formulovali 2 otázky k přečtenému textu. Děti mohou 

také nakreslit obrázek a zveřejnit jej. Musíme však přiznat, že až na 2 rodiny, které se při jedné ukázce dobře pobavily a splnily úkoly, 

nemáme jinou zpětnou odezvu.

Další rozměr projektu je sociologický – pohled do světa knihovníků. Utvrdily jsme se, že práce v knihovnách je posláním a nemusí být 

vše nutně zastřešené institucí. Sdílením videí knihovnic, které čtou ukázky ze svých domovů, z vlastní iniciativy, pokládáme za velký 

vklad. Veřejnost si tak může udělat obrázek o práci knihovníků, jejich osobnosti i o osobní odvaze. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušely, 

že je to velmi odvážné a těžké, číst veřejně, přitom se natáčet, dobře u toho vypadat, a ještě zaujmout. Vedení knihoven tak může 

z této osobní iniciativy knihovníků získat také podklady pro zhodnocení potenciálu svých pracovníků.

Ze statistiky po 28 dnech od založení:

• skupina Čtením proti nudě má téměř 400 členů,

• obsahuje přes 90 příspěvků,

• 953 reakcí a komentářů; sledování příspěvků na youtube.com nemůžeme evidovat,

• kromě České republiky sledují skupinu lidé ze Slovenska, Německa, Rakouska, Španělska, Itálie a Nového Zélandu,



• 86 % přispěvatelů jsou ženy ve věku mezi 33 až 44 lety,

• nejčastěji se ukázky poslouchají na gauči při jiné práci, jsou uklidňující ve vaně a při vaření, v pauze v zaměstnání (velmi úzký 

vzorek – my tři).

Co říci závěrem? Jde o iniciativu jednotlivců, a ne knihoven, ale pod taktovkou ředitelky knihovny v Mikulově. Vznikla v době, jakou 

předtím nikdo nezažil. Chtěly jsme propojit milovníky knih, příběhů a autory v době, kdy se lidé nemohou navštěvovat, jak jsou zvyklí. 

Nevíme jak ostatní, ale v projektu Čtením proti nudě se nenudíme hlavně my, i když to nebyl úplně náš cíl. Naučily jsme se pracovat 

s médiem FB skupina a vytěžit z ní co nejvíce. Ani jedna z nás neměla valné zkušenosti. Projekt vznikal původně pro děti, ale celkem 

brzy byl rozšířen pro všechny i pro veřejnost odbornou. Nebojíme se sdílet ani videa ostatních, aktivně vyhledáváme příspěvky, které 

jsou shodné s filozofií našeho projektu. Nejde primárně o propagaci knihoven, ale čtení.  Tvoříme tak pestrý obsah pro děti i pro 

dospělé, vždyť čtení nahlas pro ostatní nejlépe procvičuje mozek. Je to skvělá služba autorům, kteří se zde mohou prezentovat. 

Rodiče i knihovníci díky autorským vstupům získají představu o obsahu díla, a ještě poznají autora osobně.

Pro knihovníky je tento projekt nedocenitelným nástrojem pro výběr autorských besed. Odpadá tímto „kupování zajíce v pytli“. Vidíme 

autora přímo v akci. Nejen jak vypadá, ale jak působí, jak se zhostil úkolu, jak umí zaujmout, a z toho si mohou knihovníci docela 

dobře udělat úsudek. Z těchto důvodů chceme v tomto projektu pokračovat a vytvořit na tomto místě portál, který bude sloužit jak 

rodičům při výběru knih pro děti, tak dětem, které se budou chtít prezentovat, ale především knihovníkům, kteří si mohou z ukázek 

vybrat autora na besedy či pořídit knihy do fondu.

Tento projekt vznikal v nezvyklé době, z osobní iniciativy „nespoutaných knihovnic“. Neustále se vyvíjí a mění. Za každý podmět ke 

zlepšení budeme rády.

Děkujeme všem, kteří se na obsahu podílejí. Ať již svými příspěvky, sdílením, ale

i posloucháním.

Kontakt na autorky: knihovna@mikulov.cz, sikorova@knihovnazn.cz, projekty@kjm.cz

Facebooková skupina Čtením proti nudě: https://www.facebook.com/groups/241336787266830/
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