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Lovná sezóna pokračuje

Michaela Sehnalová

Na podzim roku 2016 zahájila Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně lovnou sezónu. Zapojila se do celostátního 

projektu Hledači knih. Projekt je inspirován hrou Pokémon GO, v níž lidé skrze mobilní aplikaci loví v reálném 

světě virtuální pokémony. Ve hře Hledači knih loví hráči skutečné knihy, které jiní hráči umístili na turisticky 

frekventovaná místa. Myšlenka této literární hry se zrodila v Belgii, kde si získala velikou oblibu a zapojilo se do ní 

už přes 40 000 lidí. Literární nadšenci přenesli tuto hru i do České republiky.

V rámci Týdne knihoven jsme rozmístili celkem pět knih určených k odlovu. Jednalo se o vyřazené publikace či 

dary, které knihovně věnovali čtenáři. Výběr literatury byl různorodý – lovci mohli najít detektivku, historický román, 

dětskou pohádkovou knihu, paranormální romanci či ženský román. Dle pravidel projektu jsme vložili informace o 

hře přímo do knih, vyfotili místa i s publikacemi a vystavili fotografie na facebookovou stránku Hledači knih. 

Propagace probíhala na webu a facebookovém profilu knihovny a v místním novinovém tisku. Zároveň knihovnice 

roznesly letáčky do škol a plakátky s pozvánkou umístily v prostorách knihovny.

Podzimní várka knih byla pravděpodobně odlovena čtenáři, kteří neužívají Facebook, neboť na internetové 

stránce facebookové skupiny Hledači knih[1] se neobjevila zpětná reakce. Nicméně kontrola míst ukázala, že tituly 

byly čtenáři skutečně rozebrány a jsou čteny.

V novém roce jsme umístili další knihy k odlovu. Tentokrát jsme však narazili na jinou facebookovou skupinu, 

jejíž název je Lovci knih – Přečti je všechny![2] Tato skupina pracuje na stejném principu jako Hledači knih, je 

však o něco propracovanější. Hráči k informaci o názvu a autorovi přidávají i údaje o druhu a formě dané literatury, 

např. román, 19. století, Liberecko. Vznikla také beta verze aplikace k vyhledávání knih, jejíž pomocí hráči 

informace o publikaci nahrávají na web. V současnosti se v této aplikaci nachází 32 registrovaných titulů. Knih 

k odlovu je však mnohem více, ne všechny jsou ale zaregistrovány prostřednictvím aplikace, další se nacházejí ve 

facebookové skupině Hledačů knih. Odlov jsme tedy iniciovali v obou skupinách. Lednová várka knih má 

v současnosti již své čtenáře, kteří nás prostřednictvím Facebooku kontaktovali a oznámili, že knihu našli.

Tvůrci skupiny Lovci knih – Přečti je všechny! by se rádi propojili se skupinou Hledači knih. Roztříštěnost je 

v tomto projektu na škodu. Ačkoliv nemá knižní hra na hledání knih masivní popularitu pokémonů, je 

pravděpodobné, že bude mít mnohem delší životnost a nestane se pouhým módním výstřelkem. Širší zapojení 

knihoven by přispělo k rozšíření povědomí o hře. Do oběhu by se také dostalo větší množství titulů a šanci 

účastnit se by využilo více čtenářů. Knihovny se snaží neustále přispívat něčím novým a neokoukaným. Tato 

iniciativa vzešla od samotných čtenářů, proto si zaslouží pozornost a péči knihoven, které tak mohou nastartovat 

turisticko-čtenářské aktivity. Samozřejmostí je komunikace se čtenáři a lovci prostřednictvím propagačních 

materiálů, upoutávek na Facebooku, novinových článků či společných výletů za hledáním/lovením knih.

V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně bychom rádi v lovu knih pokračovali. I nadále budeme umisťovat již vyřazené 

knihy na zajímavá místa ve městě. Doufáme, že si hru postupně oblíbí stále větší počet lidí a třeba i sami začnou 

umisťovat další knihy k odchytu.

Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/ 

[1] https://www.facebook.com/groups/614515622050616/?fref=ts

[2] https://www.facebook.com/groups/lovciknih/?fref=ts
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