Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 14. 6. 2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 2
Sekce: Nové trendy
Název článku: Na vlně booktuberů
Autor: Vanda Vaníčková
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180208

Na vlně booktuberů
Vanda Vaníčková
Každý má nějaký koníček. Někdo rád sportuje, vaří, loví pokémony, přátele na facebooku nebo třeba cestuje. Mou
zálibou posledních let je fandit serveru YouTube jako využitelnému zdroji při vzdělávání.[1] Samozřejmě nemám
zalíbení ve všech videích, která jsou zveřejněna. Pokud se ale objeví něco zajímavého a přínosného, radost je namístě.
Jako u myšlenky booktubingu.
Kdo je booktuber a co natáčí
Spojení dvou v dnešní době zcela běžných anglických výrazů BOOK a YOUTUBE dává vzniknout slovu booktuber,
které má na rozdíl od facebooku co do činění s opravdovými knihami. Booktuber je osoba, která natáčí videa o
knížkách a zveřejňuje je na YouTube. Jak prosté, milý Watsone. Tvorba booktuberů není samozřejmě univerzální. Mezi
tři základní typy vlogů, které booktubeři točí, patří wrap up (vyprávění o knížkách, které člověk přečetl), book haul
(videa o knížkách, které si člověk koupil) a unboxing (booktuber rozbaluje ve videu krabici s knihami, které mu byly
zaslány; tento typ videa bývá obecně velice častou formou komerčního využití potenciálu youtuberů).
V zahraničí i v Čechách se točí čím dál více videí o knihách. Mohlo by se zdát, že základem takového počinu musí být
zajímavá knížka. Nezapomínejte však, že se pořád pohybujeme v podněty přesyceném virtuálním světě, kde lákavý
obsah k úspěchu nestačí. Aby booktuber uspěl, musí zvážit technické provedení a formát videa, zapojení efektů
a samozřejmě i svou image, pomocí níž se snaží najít cestu k vašemu srdci. Mnohdy se jedná i o promyšlenou cestu
knihkupectví a nakladatelství k vašim peněženkám, na druhou stranu komerční tlaky na YouTube by neměly být ničím,
co nás v roce 2018 překvapí. Střízlivý náhled na videa a kritický odstup patří i k booktuberům.
Česká a zahraniční inspirace
Poznávání světa booktuberů nechám samozřejmě na každém čtenáři, i přesto nabízím malou inspiraci, čí kanály
můžete sledovat. Molly v knize (od 2015) se věnuje recenzování knih, kterým uděluje procentuální hodnocení.
Fanoušci často oceňují dobrý výběr titulů a příjemný projev. Svět podle Marille (od 2011) je kanál Markéty natáčející
videa o (podle jejího názoru) nejlepších a nejhorších knížkách. V loňském roce začala točit sérii videí věnovanou plánu
napsat svou knihu. Booktubering samozřejmě není jenom pro dívky, což dokazuje kupříkladu kanál EclecticReader (od
2015). Vojta Hamerský se věnuje knihám různých žánrů, do tvorby zapojuje i hosty, jako například členy své rodiny.
Městská knihovna v Praze vyzpovídala Vojtu v březnu, aktuální rozhovor s booktuberem si můžete přečíst na webových
stránkách knihovny.[2] Dalším mužem na české scéně je Kuba z kanálu Book´s calling (od 2015), jenž bývá fanoušky
chválen za to, že vždy doplňuje kontext knížky, jeho projev je profesionální a vlogy jsou nabité zajímavými informacemi.
Zahraniční scéna se mi zdá trochu akčnější, minimálně dle projevů booktuberů, mezi něž patří například Američanka
Christine z kanálu PolandBananasBooks (od 2010). Sama o sobě říká, že má ráda komedie, což se přenáší i do jejích
hereckých etud ve videích. Zase trochu jiné procvičení angličtiny ve spojení s knížkami si můžete dopřát se Sarah
z kanálu Abookutopia (od 2013), která natočila například video ze svého „readathonu“, kdy četla knížku 24 hodin, což
samozřejmě natáčela.
V počtu fanoušků jsou na tom samozřejmě anglicky natáčející booktubeři lépe, odběratelů mají zhruba na tři sta tisíc,
zhlédnutí videí pak desítky milionů.
Jak jsem naznačila v úvodu, propagaci knih na YouTube považuji za dobrou myšlenku, která těží z dnešní popularity
nejen virtuálního světa, ale hlavně serveru YouTube. Co takhle vyzkoušet v knihovně s kolegy nebo čtenáři vlastní
booktuberské vlogy? Připojte se k iniciativě připomínající světu, že knížky a čtení nejsou z módy. Naopak, když se
podíváte na některá videa, uvidíte, že zalíbení v knihách je i dnes trendy a intelektuálním, až hipsterským způsobem
sexy.
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[1] Pokud se chcete dozvědět víc, doporučuji přečíst článek Vzdělávání dětí a mládeže na síti (U nás, číslo 2, ročník 26,
2016; https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160206.pdf) a Jak na mediální výchovu v knihovně (U nás,
číslo 3, ročník 27, 2017; https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170315.pdf).
[2] BookTuber Vojta Hamerský. Městská knihovna v Praze [online]. [Cit. 2018-03-12]. Dostupné z:
https://www.mlp.cz/cz/novinky/1981-booktuber-vojta-hamersky/?knihovna=
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