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OKNA 2013

Kateřina Andrlová

První přehlídky OKNA jsem se zúčastnila jako divák. Letos jsem jela jako asistentka nevidomého kolegy Lukáše 

Tremla. S touto tendencí bych měla příští rok jet soutěžit, ale to zatím nechme stranou.

Letos se přehlídka konala v Brně. Organizovala ji Knihovna Jiřího Mahena ve spolupráci se Základní školou a 

Mateřskou školou Brno v Husově ulici. Obě budovy jsou od sebe kousek, tak jsme neměli žádné velké přebíhání. 

Ubytovaní jsme byli v hostelu U Minoritů v Minoritské ulici, což je od knihovny tak pět minut velice loudavé chůze. 

Pokud jedete do Brna a nevíte, kde složit hlavu, tohle můžu doporučit.

Soutěžní přehlídky se konaly ve škole. Na jednu stranu bylo fajn, že děti byly prakticky hned k ruce, na druhou 

stranu bylo mrzuté, že se ani na dva dny o přestávkách nebyly schopné utišit. Když se k tomu přidá hluk z ulice, 

ze soutěžních přehlídek prvního dne jsem toho moc neměla. Neprozřetelně jsme si totiž sedli do zadní řady. A 

musím prohlásit, ač jsem jednou z nich, že knihovnice jsou to nejukecanější povolání!

Druhý den jsme byli poučení, takže jsme si vše užívali z první lavice. Na řadu jsme přišli jako poslední. Všechno 

jsme si pěkně připravili, vyzkoušeli, ale bohužel v pěti minutách od přípravy k použití si technika řekla, že je 

unavená, a zabalila to. Bylo to mrzuté, ale zvládli jsme to. Abych byla upřímná, časový limit taky nebyl na naší 

straně. Když mluvíte s někým, o kom víte, že je nějakým způsobem jiný než vy, tak vám chvilku trvá, než se 

uvolníte a mluvíte s ním normálně. Stejné je to na besedách. Když vede besedu někdo "normální", je to v pohodě 

po pár minutách. Když ale vede besedu někdo odlišný, trvá to déle. V knihovně na běžných besedách nejsme 

časově omezeni. Pamatuju besedu s panem Tremlem, která trvala tři hodiny, a děti ani pak nechtěly odejít. Tady 

jsme měli jen 45 minut. Děti se nestihly uvolnit a bylo to celkově takové nepříjemné. Chvílemi jsem se musela 

držet, abych pár chlapců nevykázala za dveře. Být to u mne, už by byli venku, ale takhle jsem se styděla. Ke konci 

bylo cítit zlepšení, ale na nic víc nebyl čas. Myslím, že je to škoda, protože vím, že jinak je tahle beseda velice 

oblíbená. Nevyhráli jsme, ale dostali jsme cenu za přínosné uvedení do problematiky. Nebo něco v tom smyslu. 

Prostě letos nikdo neodešel bez ocenění.

Celkově musím říct, že to byla povedená a příjemná akce. Po soutěžních přehlídkách jsme měli obědy ve školní 

jídelně a první den přichystané akce. Přednášky o literatuře, exkurzi knihovnou a městem a večerní posezení v 

knihovně. Vždycky se najde něco, co je nepříjemné a nějakým způsobem to ruší, ale tomu se člověk nemůže 

vyhnout. Ať už jde o počasí nebo o nepříjemného souseda. Za takové věci ale nemůžou organizátoři, kterým bych 

touto cestou chtěla poděkovat za organizaci a popřát pevné nervy do dalších akcí.

            Další informace naleznete na webových stránkách Klubu dětských knihoven SKIP v sekci Projekty: 

http://www.kdk.munovapaka.cz/ .
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