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Nekonference s potiskem aneb První Knihovnický Barcamp

Lucie Jirků

Desátého dubna se v prostorách Národní technické knihovny konal první 
Knihovnický Barcamp. Akci, zaměřenou na nové trendy a dobrou praxi v knihovnách, 
uspořádala pod velením Olgy Biernátové Sekce experimentálního knihovnictví, 
spolupořadatelem byla NTK. Kapacita se naplnila pár dní po spuštění registrace a ani po 
navýšení nestačila pokrýt zájem všech knihovníků a neknihovníků. A vcelku nezvykle (na 
knihovnickou akci) převažovaly mladší ročníky (především studenti). 

Program probíhal souběžně ve třech sálech. Zajímavé příspěvky se střídaly s méně 
zajímavými, přednášející, kteří uměli hravě zaujmout publikum, s těmi, kteří to uměli méně, 
příspěvky ryze knihovnické s příspěvky, které neměly s knihovnami moc společného. Velmi 
příjemná byla uvolněnost celé akce, účastníci přecházeli mezi sály – zaujal příspěvek, 
nezaujal, tak zkusím jiný. I když většinou měl člověk spíše opačný problém, nejraději by byl 
na dvou místech zároveň. Účastníci poslouchali, diskutovali, nechávali se nakazit 
nadšením přednášejících, sbírali tipy na to, co by se dalo, kdyby… Jednotlivé prezentace[1]
si můžete prohlédnout v repozitáři NTK, asi nejvíce mě nadchla prezentace P. Ludwiga 
Osobní wiki = Mozek 2.0[2], ale zajímavých příspěvků bylo více než dost, ať už se týkaly 
sociálních sítí, public relations, průzkumů či (sebe)vzdělávání.

A nejen prezentace stojí za zmínku. Všichni účastníci dostali placku s logem akce od 
fy Bad Gees (její čtenářské placky znáte z některých knihoven), kupony na stažení 
elektronických časopisů z nabídky Publero, ale úplně největším hitem byla – trička! Každý 
si mohl koupit a potisknout triko či tašku, a to motivy kreseb Dana Perjovschiho, které zdobí 
interiér NTK. Přehrabat trička, najít správnou barvu, velikost a střih (ukořistit odpoledne 
růžové dámské triko bylo téměř nemožné, naopak nabídka pánských trik s výstřihem 
převyšovala poptávku), přehrabat fólie a najít motiv ve správné barvě a velikosti, nalézt 
v hromadě nůžky, vystřihnout obrázek, vystát frontu na potisk - a pak hned ještě teplé triko 
obléknout, vyfotit se a nasdílet.

Že jste se z tohoto článku nedozvěděli téměř nic odborného? Máte pravdu. Ale o to 
asi nešlo primárně ani na samotné akci. Každopádně první Knihovnický Barcamp[3] stál za 
to – a večerní afterparty (podle ohlasů) určitě také.

[1] Pro výpis prezentací zadejte na http://repozitar.techlib.cz/ do vyhledávání heslo "Knihovnický barcamp 

2013".
[2] http://repozitar.techlib.cz/record/608?ln=cs
[3] http://barcamp.knihovna.cz/
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