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Když je knihovnický happening, je celá knihovna na nohou

Alena Součková

Podzimní akci Týden knihoven každoročně uvádí knihovnický happening. Není to odborný seminář, ale setkání 

knihovníků, respektive knihovnic, s bohatým soutěžním a zábavným i poučným programem. První dva ročníky happeningu se 

uskutečnily v Praze (ten úplně první na Staroměstském náměstí) a v dalších letech se v pořádání střídají různá místa ze všech 

oblastí Čech, Moravy a Slezska. K organizaci letošního ročníku s mottem 15. kraj – kraj knihoven se přihlásila Knihovna 

města Ostravy v rámci oslav 90. výročí svého vzniku.

            Pokud jste v centru Ostravy poslední zářijové dopoledne potkali nějakou skupinku lidí, tak to s velkou 

pravděpodobností byly knihovnice – a samozřejmě probíraly svoji práci. Ať už v pozitivním smyslu – jak výborné bylo 

vystoupení spisovatelky, jak hodně bylo pasováno prvňáčků na čtenáře, jak skvělá byla přednáška Mgr. Štěrbové –, tak ve 

smyslu negativním – to v příštím roce nakoupíme zase méně knížek, když se zvýší DPH, a jak čtenářům vysvětlíme, že si na 

žádanou novinku musí déle počkat, protože jsme koupili jen jeden exemplář.

Samotný happening začal shromážděním účastníků před budovou knihovny. Někteří se převlékli do kostýmů nebo si 

vzali jednotná trička, rozbalily se transparenty a za doprovodu kapely v hornických uniformách se průvod vydal od Sýkorova 

mostu. To vzbudilo zájem obyvatel… – „K čemu je ta demonstrace?“ „Co tady dávají?“ tak zněly dotazy – pro knihovníky sice 

udivené, ale pro lidi z této oblasti každodenní realita. Více než dvousetčlenný průvod prošel křižovatkou, na níž městská 

policie zastavila dopravu, a pokračoval pěší zónou na Masarykovo náměstí v centru města, a to se ještě prošlo nedalekým 

Jiráskovým náměstím, kterému nikdo neřekne jinak než Kuří rynek. Na náměstí bylo připraveno pódium a po dobu trvání akce 

byly vypnuty i vodotrysky, které v pravidelných intervalech tryskají přímo z dlažby. Akci moderoval pohotový a známý Aleš 

Juchelka. Po zdravici náměstkyně primátora statutárního města a představení ostatních členů odborné poroty začalo soutěžní 

klání přihlášených čtyřčlenných týmů. Prvním úkolem bylo stručné a zábavné představení týmu – většinou se neslo v duchu 

knihovna v proměnách času. To bylo teprve jakési naladění na další soutěžní disciplíny, které nebyly zrovna snadné.

Souvisí to i s následující skutečností: největší skupinu jak v soutěžních družstvech, tak v přihlížejících tvořili zástupci knihoven 

Moravskoslezského kraje z blízkého okolí (Opava, Karviná, Havířov, Třinec) – možná, že byli v určité výhodě. Další skupinu 

představovali knihovnice a knihovníci z dalších oblastí Moravy (Olomouc, Vsetín). Nadšení a odvahu prokázaly týmy, které to 

měly do Ostravy poněkud dále (Havlíčkův Brod, Semily, Slaný, soutěžní družstvo bylo také z jižních Čech a středních Čech), 

účastníci z Prahy a Středočeši dorazili ve velkém počtu autobusy, mezi přihlížejícími pak byli jednotlivci z plzeňského, 

karlovarského a královéhradeckého regionu.

A čím byl druhý soutěžní úkol tak těžký? O úvod se postarala reprodukovaná píseň Jarka Nohavici, mimochodem také 

knihovníka: …na Zarobku, v malem domku, žil tam chlopek s švarnu robku… A tím pro soutěžní týmy začal překlad 

z ostravštiny. Aleš Juchelka trpělivě opakoval věty a následně další slova a požadoval pokud možno přesný překlad. Ten, kdo 

úkol připravoval, si dal velmi záležet. Chcete si také zasoutěžit? – Co je to havirňa, kudlačky, dřistat, kipat, firhaňky, cukle?

            I další soutěžní klání souviselo s Ostravou: jeden ze členů družstva se musel převléci do hornického pracovního 

oděvu, nasadit si helmu, vzít si kyblíček a po slalomu mezi knihami z připraveného kbelíku malou lopatkou nabrat koks a zpět 

opět slalomem, vysypat obsah z kyblíčku do připraveného pytlíku. Čas byl omezen, helma padala, pracovní oděv spíše 

překážel a nabírání koksu dětskou lopatkou také nešlo. Někdo trasu zvládl pouze jednou, zdatnější vícekrát. Množství koksu 

bylo převáženo – záleželo na rychlosti i šikovnosti. Poslední úkol byl spíše na logické uvažování. Každý soutěžní tým měl 

napsat, jaká je vzdušná vzdálenost místa, odkud přijel do Ostravy, a zeměpisný směr. Nepomohla znalost tachometru, protože 

silniční a vzdušná vzdálenost se odlišují, šlo o nejpřesnější odhad.

            Odborná komise v závěru vyhodnotila a ocenila vítěze každé soutěžní disciplíny.

V rámci happeningu se na chvíli mikrofonu zmocnila Mgr. Zlata Houšková z Národní knihovny ČR v Praze, aby 

vyhlásila vítěze MARK – tedy mladého, ambiciózního, rozumného knihovníka do 35 let - za významný knihovnický počin. 

Nositelkou letošního ocenění se stala Bc. Helena Selucká z dětského oddělení Mahenovy knihovny v Brně za projekt 

Bezbariérová.knihovna.cz.

            Před závěrem, který byl v režii ředitelky Knihovny města Ostravy Mgr. Miroslavy Sabelové, došlo k předání štafety v 

konání happeningu v podobě obrovského malovaného džbánu. Příští happening se uskuteční v jihočeském Písku.



            Na úplný závěr byli přítomní vyzváni k vypuštění devadesáti balónků a ty se za reprodukované písně Jarka Nohavici 

Ostravo, Ostravo… vznesly do výše.

Happeningu přálo i počasí a Ostrava ukázala svoji vlídnou tvář. Poděkování patří organizátorům. S péčí a ochotou se 

pracovnice Knihovny města Ostravy staraly o účastníky, každého obdarovaly taškou s propagačními letáky, průběžně byly 

organizovány prohlídky knihovny, přípravu a energii vyžadoval samotný happening – to vše za běžného provozu knihovny pro 

veřejnost. Večer se knihovníci sešli k posezení ve známém Divadélku pod věží a poznávali i další ostravské zajímavosti. Mohli 

jsme si Ostravu prohlédnout z ochozu Nové radnice a v sobotu byly pro zájemce připraveny exkurze na místa spojená 

s hornictvím a hutnictvím.

            Ale o tom se více dočtete v elektronické verzi zpravodaje v článku Ostrava není jenom černá, kde také naleznete 

správné odpovědi na soutěžní otázky.
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