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Knihovnická burza nápadů 

Marta Lelková a Antonín Šimek

Vzdělávání knihovníků asi nikdy nekončí. Se změnami potřeb uživatelů rostou nároky na knihovníka a i na jím poskytované 

služby. Někdy pracovník knihovny potřebuje růst v odbornosti, někdy potřebuje spíše inspiraci, rady a sdílení. A právě

především sdílení bylo cílem již druhého ročníku akce nazvané Burza nápadů, kterou pořádá Městská knihovna v Náchodě 

pro profesionální i neprofesionální knihovníky z Náchodska, ale i okolí. Na naší burze se zadarmo nabízejí ověřené 

zkušenosti knihovníků, které stojí za vyzkoušení i v jiných knihovnách. Akce tohoto typu je užitečná pro každého knihovníka, 

ale věřím, že speciální význam má pro „nováčky“. Jedním z nich je i Antonín Šimek, který nastoupil na pozici vedoucího 

knihovny ve Velkém Poříčí. Blíže vám tohoto mladého ambiciózního muže představím v některém dalším čísle našeho 

časopisu. Níže se s námi podělil o svoje dojmy a přínos z poslední Burzy nápadů. (Aut.: M. Lelková.)

U středy 29. října 2014 v mém kalendáři stála poznámka: „Burza nápadů – náchodská knihovna“. V knihovně ve Velkém 

Poříčí pracuji teprve od dubna loňského roku, proto jsem přesně nevěděl, co mě čeká.

V dětském oddělení náchodské knihovny se nás u kulatého stolu sešlo okolo patnácti knihovníků (spíše knihovnic) z celého 

náchodského okresu a v jednom případě i z Trutnovska. Cílem setkání bylo praktické sdílení zkušeností z akcí 

uskutečněných či iniciovaných v knihovnách. Slovo „zkušenosti“ bych zde vyzdvihl, je velice důležité, protože podnětů k 

akcím dnes není nedostatek, ale spíše přebytek. Zaujalo mě, jak velkou roli při plánování a organizování akcí hraje vedle 

zřizovatele i spolupráce s okolními institucemi. Pro některé jsou těmito partnery střední, základní či mateřské školy, pro jiné 

základní umělecké školy a ještě pro jiné například ochotnický divadelní soubor.

Z mnoha zajímavých námětů vzpomenu jen některé:

Celorepublikovou akci Den poezie představila paní knihovnice z malé knihovny v Batňovicích. I přes krátkou otevírací dobu 

a omezené finanční možnosti se jí účastnila nápaditou formou - na barevné papíry vystříhané do tvaru podzimních listů 

opsala krátké básně a dávala je příchozím jako dárek.

Akce s názvem Oživlá historie se odehrála v Polici nad Metují. Divadelní ochotníci se vydali do různých částí města, aby 

sehráli důležité momenty z polické historie. Tato akce mě zaujala zejména prvkem dramatizace, který má podle mého 

názoru vyšší potenciál zaujmout, než je to u prostého textu.

Knihovnice z Nového Města nad Metují popsaly zajímavou a nenásilnou formu, jak sdílet radost z četby. Pravidelně pořádají 

tzv. Bábovku, kdy děti ze základních škol přinesou své oblíbené knížky a mohou z nich svým spolužákům úryvek přečíst. 

„Bábovky“ organizují také pro veřejnost, ale oproti akcím pro děti se liší předem stanoveným tématem.

Z aktivit naší knihovny jsem zmínil nově vytvořený výstavní prostor s názvem Galerie 102. Poněvadž začínáme, a tak

nemáme dostatek kontaktů na kvalitní umělce z regionu, požádal jsem kolegyně knihovnice o zveřejnění této informace u 

nich v knihovně. Už po několika dnech se mi dostalo první reakce. Ozvala se talentovaná malířka Nina Urbanová, se kterou 

jsem se předběžně domluvil na výstavě v únoru.

Ačkoli bylo zřejmé, že každý z nás má ve své knihovně a na své pozici jiné možnosti, bylo naslouchání a debata velice

inspirativní. Věřím, že některé podněty využiji při přípravě akcí u nás v knihovně. (Aut.: A. Šimek.)

Kontakt na autora: lelkova@mknachod.cz, knihovna@velkeporici.cz

Weby knihoven: http://www.mknachod.cz/, http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/, http://www.knihovna-police.cz/, 

http://www.knihovnanm.cz/, http://knihovnavelkeporici.webk.cz/
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