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Dobývání knihoven po České republice
Jana Šimková
Na začátku léta loňského roku jsme pro čtenáře Městské knihovny v Úpici vyhlásili hru pro děti i dospělé s názvem
Dobývání knihoven po České republice. Nebojte se. Nechtěli jsme po nich skalpy tamních knihovnic či některý
z knihovních pokladů. I když možná drobná krveprolití by k účasti přilákala více zájemců. Nám stačilo pouze razítko
knihovny, kterou dobyvatel navštívil, jako potvrzení skutečné návštěvy a vyřízení srdečných pozdravů knihovnicím.
Dalším bonusem mohla být pořízená fotografie či postřehy, které dobyvatelé zapisovali do cestovatelské knihy.
V některých knihovnách byli překvapeni neobvyklým požadavkem na razítko, ale téměř všude se dobyvatelé setkali
s příjemnými, veselými a ochotnými knihovnicemi, které pochopily, že někde jinde prostě zase „blbnou“. Však to znají
všude. Vymýšlet, jak zaujmout a nalákat čtenáře...
Naším cílem bylo prostřednictvím hráčů-dobyvatelů navštívit co nejvíce knihoven v naší republice, podívat se do nich,
zjistit, jak to tam chodí, co chystají, a tak vůbec. Prázdniny jsou k tomu jako stvořené, ale je to přece jen poměrně krátká
doba, takže jsme celou hru naplánovali do března letošního roku.
V knihovně na dobře viditelném místě visela mapa republiky, kam jsme zapichovali vlaječky na místa „dobytých“
knihoven a společně sledovali, jak se zaplňuje. Čtenáři přicházeli a vyprávěli, kterou knihovnu navštívili, co se jim tam
líbilo, co nového viděli, a to přesně bylo naším cílem. Poznat a vlastně také porovnat knihovny v jiných městech či
obcích. „A snad pak ti naši čtenáři ocení, jakou mají pěknou knihovnu i u nás,“ říkali jsme si. Navíc nějaký nový nápad
se také hodí.
Letos v rámci Března – měsíce čtenářů jsme hru vyhodnotili. Pozvali jsme všechny zúčastněné (ne všichni bohužel
mohli přijít), připravili jsme dobré občerstvení, a hlavně prezentaci s místy – tedy knihovnami, které byly dobyty. Přitom
jsme zjistili, že není vůbec jednoduché sehnat fotografie interiérů knihoven, abychom si je alespoň virtuálně mohli
prohlédnout. Samotní hráči pak přidali své komentáře a postřehy a rozvinula se příjemná beseda mezi přítomnými.
Ocenili jsme nejpilnější dobyvatelku, která navštívila celkem 7 knihoven. Zkrátka nepřišli ani ti, kdo navštívili tu
nejvzdálenější knihovnu. V našem případě to byla knihovna v Luhačovicích a Rožnově pod Radhoštěm (obě zhruba
260 km od Úpice). Dobyto bylo celkem 23 knihoven, některé i 2x. Není to opravdu moc, když pomyslíme, kolik knihoven
v naší republice existuje. Ani počet dobyvatelů nebyl veliký. Ale my jsme i přesto byli spokojeni. Bylo to něco nového,
něco, co zaujalo alespoň pár lidí v naší poměrně malé městské knihovně, a třeba to nebylo naposledy, kdy jsme
„dobývali“ knihovny.
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