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Malé „opáčko“ aneb O soutěžní přehlídce OKnA

Iveta Novotná

Pojem OKnA (O Knihovnických Aktivitách) je v knihovnickém světě už dávno známý a tato soutěžní přehlídka si 

našla své místo nejen mezi knihovníky. Letos se uskutečnil již pátý ročník a zapomínat nesmíme ani na nultý 

ročník, který se konal v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

O knihovnické přehlídce se již napsalo mnoho. Informace o posledním ročníku, který proběhl ve dnech 13.-14. 

dubna 2016 v Městské knihovně v Sedlčanech, naleznete v letošním třetím čísle časopisu Impulsy,[1] jež vydává 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Přemýšlím tedy, co vlastně ještě o přehlídce napsat, abych se neopakovala. 

Ačkoliv opakování je matka moudrosti.

Co si tedy pod zkratkou OKnA máme představit? Jedná se o celostátní soutěžní přehlídku zajímavých a 

originálních knihovnických besed a pořadů. Název je symbolický a měl by otevírat okna novým možnostem v práci 

s literaturou a dětským čtenářem. Přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP ČR s cílem prezentovat a 

ocenit nejlepší programy a besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro 

ostatní knihovnice a knihovníky. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit knihovny a jejich zástupci, kteří je 

reprezentují, a to především pracovníci dětských oddělení. Akce je dvoudenní a kromě samotné soutěžní části 

jsou připraveny pro diváky i soutěžící odborné semináře a dílny. Nechybí ani kulturní program, který připravuje 

knihovna, kde se přehlídka koná.

Porota, která má pět členů, se skládá z vítěze předchozího ročníku, předsedkyně KDK SKIP ČR, pedagoga se 

zaměřením na dramatickou výchovu a český jazyk a garantů slovenské a české přehlídky. Kromě dětí a poroty se 

přehlídky zúčastňují také diváci z řad knihovníků, kteří pak tajným hlasováním přidělí Cenu diváků.

Jaká jsou pravidla? Každý rok je zvoleno nějaké téma, které je věnováno významným spisovatelům, literárním 

dílům, žánrům atd. Téma je určeno buď prvnímu, nebo druhému stupni ZŠ, soutěžící si může vybrat ročník, s 

kterým bude pracovat. Dále pořádající knihovna připraví pomůcky a rekvizity, které ke svému příspěvku soutěžící 

potřebuje. Letošní rok byla upravena pravidla a celková délka soutěžního příspěvku se posunula na maximálně 60 

minut. (Dříve byl časový limit 45 minut.)

V uplynulých ročnících byla zvolena tato témata a hostitelské knihovny: 

• Moderní autorská pohádka (Městská knihovna Sedlčany, 2016),

• 1. a 2. světová válka v literatuře pro děti a mládež (Městská knihovna Třinec, 2015),

• Poezie pro děti a mládež (Knihovna města Hradce Králové, 2014),

• Handicap v literatuře pro děti a mládež (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2013),

• Sci-fi a fantasy (Městská knihovna Chrudim, 2012),

• Václav Čtvrtek (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2011).

Ve dnech 16. a 17. října 2013 také uspořádal Klub dětských knihoven SKIP ČR ve spolupráci s Masarykovou 

veřejnou knihovnou Vsetín první mezinárodní česko-slovenskou přehlídku OKnA. Vystoupili zde vítězové a ti 

nejlepší z předchozích ročníků v České republice a na Slovensku.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem soutěžícím, kteří reprezentovali své knihovny v předchozích ročnících. 

Skláním se před jejich odvahou předstoupit před ostatní, ukázat to nejlepší, co umějí, a zároveň být inspirací pro 

další kolegy. Děkuji porotcům, kteří to mnohdy také neměli lehké, museli ocenit soutěžící a vybrat celkového 



vítěze. Nemalý dík patří i hostitelským knihovnám, které vždy vytvořily vynikající zázemí pro účastníky přehlídky. 

V neposlední řadě si poděkování zaslouží Ministerstvo kultury ČR a SKIP ČR, bez jejichž finanční podpory by se 

akce neobešla, a nakladatelství Host, které se stalo od roku 2015 partnerem přehlídky.

A jaká budou příští OKnA? Přehlídka se bude konat 25. a 26 dubna 2017 v Knihovně Bedřicha Beneše 

Buchlovana v Uherském Hradišti. Téma „hrdina – hrdinství“ je určeno pro žáky druhého stupně ZŠ. Těším se na 

vás na šestém ročníku knihovnické přehlídky OKnA v roce 2017.

Kontakt na autorku: novotna@knihovna-cr.cz

Informace o jednotlivých ročnících soutěžní přehlídky OKnA, včetně textů besed, jsou k dispozici na: 

http://www.kdk.munovapaka.cz/okna3.html 

[1] K dispozici na: http://impulsy.kjm.cz/.
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