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Vypravěči o přehlídce OKNA

Lenka Macháčková a Stanislava Najmanová

Jako účastnice nultého ročníku jsme dostaly za úkol napsat článek o letošním prvním 
ročníku. Vznikl tento rozhovor mezi Lenkou Macháčkovou a Stáňou Najmanovou a –
knihovnicemi z Nové Paky a z Hořic v Podkrkonoší.

Milá Stáňo, v loňském roce ses účastnila nultého ročníku přehlídky OKNA /O 
KNihovnických Aktivitách/. Jaký je podle tebe účel této soutěžní přehlídky? 

Přehlídka je skvělý nápad. Myslím, že je to jeden z nejlepších způsobů, jak si 
navzájem předávat zkušenosti a nápady pro práci z dětí. Praktická ukázka je nad všechny 
metodické příručky a návody. Moc si vážím svých kolegyň a kolegů (letos dokonce i dva 
soutěžili), protože je na nich vidět, že se snaží udělat maximum pro to, aby přivedli děti ke 
čtení. S některými se na různých seminářích setkáváme už řadu let, pokaždé však přibývají 
i nové tváře a všichni mají možnost odnést si z přehlídky cenné nápady a zkušenosti. Kéž 
by něco podobného fungovalo v době, kdy jsem s děckařinou začínala.

Porota loni oprávněně uznala, že jsi byla nejlepší. Jaké to bylo, vystupovat před tolika 
knihovnicemi, cizí neznámou třídou a ještě studentkami střední pedagogické školy? 

Předpokládám, že si dobře pamatuješ, jak jsme se navzájem ujišťovaly, že nejsme 
nervózní a že vlastně o nic nejde. Jenom prostě předvedeme přede všemi besedu, jak ji 
běžně děláme ve své knihovně. Sliby chyby... Když na mě došla řada, klepaly se mi ruce. 
Rozhodně to není stejné jako běžná beseda v domácím prostředí. Byla to však ohromná 
zkušenost a jsem ráda, že jsem do toho šla.

Letos jsi byla v porotě. Kdo byl členem poroty? Byly vaše názory při hodnocení podobné, 
nebo jste se hodně dohadovali? Loni porota při hodnocení tvrdila, že to nebylo jednoduché 
vybrat, jak to bylo letos? 

Letošní porota byla složena z pětice žen. Předsedkyní poroty byla Mgr. Helena 
Šlesingerová, jejími dalšími členkami Mgr. Gabriela Futová, PhDr. Vladimíra Neužilová, 
Nikoleta Zdražilová a moje maličkost. Na vítězce jsme se shodly jednoznačně a divácké 
hlasování ukázalo, že diváci to cítili stejně. Jitka Jílková z MěK Most mě svou besedou 
natolik zaujala, že jsem si povídku Burácení hromu hned po návratu do Hořic vyhledala a 
přečetla. A to by podle mě měl být hlavní cíl literárních besed. Vtáhnout posluchače do děje 
knížky natolik, aby je to přimělo vzít knihu do ruky a začíst se.

Letos soutěžilo 7 odvážných soutěžících a mně se osobně moc líbí ty programy, kde jde 
hlavně o děti a jejich zapojování do celého programu. Jak by podle tebe měl vypadat dobrý 
program pro žáky a studenty v knihovně? 

Všichni soutěžící si určitě zaslouží obdiv za odvahu a kvalitní přípravu. Za sebe 
můžu říct, že každá beseda pro mě byla v určitém směru inspirací. Na každé bylo co 
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pochválit. Což porota v závěru také učinila. Osobně mám ráda takové pořady, kde je dětem 
ponechán prostor, aby mohly přemýšlet a diskutovat o tématech, která v knihách objevíme. 
Nezapomínat na to, že informace nám často jen tak proletí hlavou, pokud s ní není spojený 
prožitek.

Je jisté, že stát před publikem a soutěžit, nebo sedět v porotě jsou naprosto rozdílné věci, 

ty tu zkušenost máš. Co pro tebe  bylo zábavnější?
Soutěžení je v podstatě adrenalinová záležitost. Když dobře dopadne, může nám 

přinést radost i uspokojení. To rozhodně není k zahození. Práce v porotě se může zdát 
poklidnější, tedy v případě, že se její členové shodnou na hodnocení. Určité napětí a 
zvědavost jsem cítila s každým soutěžícím a samozřejmě jsem se snažila být velmi 
pozorným posluchačem, abych mohla spravedlivě hodnotit.

            Tak a teď chvíli obráceně.

Milá Lenko, myslíš si, že se dá jednoznačně říci, že téma letošní přehlídky bylo těžší než to loňské? Původně 

jsem si to myslela, říkala jsem si, že nultý ročník byl s tématem Václav Čtvrtek pro první stupeň trochu jednodušší, 

ale když jsem pak začala přemýšlet nad tím, co by se dalo pro žáky druhého stupně připravit, tak mě napadalo 

hodně témat. Mám raději fantasy, i když mně osobně letos inspirovala kniha sci-fi Erebos od Ursuly Poznanski / 

Fragment 2011/ k programu pro 7. ročník. Jedná se v ní o záludnosti počítačových her. Letošní soutěžící mě 

přesvědčili, že téma bylo velmi dobře zvoleno. 

Z loňského ročníku mi mimo jiné zůstal v hlavě tvůj vypravěčský koncert, ze kterého jsem se snažila vzít při své 

další práci příklad. Inspirovala tě nějaká aktivita při besedách natolik, že už se těšíš, že ji sama s dětmi vyzkoušíš?

Ano, vyzkouším a už se na to moc těším. Hned po příjezdu jsem si v práci zarezervovala knihu Čerpadlo 6, 

o které jsem se na přehlídce dozvěděla, a musím si ji nutně přečíst a rozhodně něco připravit pro 2. stupeň. 

Z každého programu na přehlídce si odnáším inspiraci, která výborně působila na posluchače, a mě by ani 

nenapadla. A také jsem si potvrdila, že každý z nás knihovníků má jiný přístup k dětem, a ta různorodost mě moc 

baví. 

Při hodnocení soutěžících je vždycky třeba vyzdvihnout to, co se nám na pořadu líbilo. Na tom se jistě shodneme. 

Co kritika? Měla by také zaznít?

Chvála je pro každého z nás důležitá a letošní soutěžící bylo rozhodně za co pochválit. Sama víš, že s 

kritikou je to složité, neboť to, co se líbí jednomu, se nemusí líbit druhému. Z kritiky se člověk poučí, ale musí být 

řečena s citem. Jsem přesvědčena, že kritika by neměla převládat nad výčtem kladů. 

Chrudimská knihovna byla naším skvělým hostitelem již mnohokrát na „Loutkárně“ nebo různých seminářích. Jak 

ses tam cítila tentokrát?

Chrudimská knihovna je výborným hostitelem a věřím, že nejen já jsem se cítila po celou dobu přehlídky 

skvěle. Poděkování patří vedení knihovny a všem knihovnicím, které se o nás celou dobu velmi pěkně staraly. Za 

přípravou celé akce je jistě hodně času, nervů a starostí. Výsledek ale vypadá, jako když to vše plyne samo – to je 

kouzlo důkladné přípravy akce. Děkujeme.

Je už téměř jisté, že příští rok bude mít přehlídka svůj druhý ročník. Je něco, co bys ráda sdělila těm, kteří najdou 

odvahu a přihlásí se jako soutěžící?

Že se na ně moc těším. Předávání si zkušeností je důležité. Krásně to večer hodnotila jedna z porotkyň, 

když řekla, že ji jako učitelku překvapilo, jak jsou k sobě knihovnice a knihovníci vlídní a chtějí si předávat 

zkušenosti. Ona prý tohle z prostředí učitelského moc nezná.   To jistě potěší každého v naší profesi a tato 

pochvala přiláká další soutěžící do příštího ročníku. Už teď se jistě všichni moc těšíme na další téma a cenné 

postřehy pro práci v knihovnách.
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