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Odvážné rozhovory s odvážnými soutěžícími i porotou knihovnické přehlídky OKNA, která proběhla
v Městské knihovně v Sedlčanech v dubnu 2016.

Impulsy u kávy
Knihovnická profese by jistě nepatřila mezi desítku těch, ve kterých je potřeba největší odvaha. O
tom není potřeba diskutovat. Přesto, podíváte-li se na každoroční přehlídku O knihovnických
aktivitách, která střídá místo konání pravidelně mezi knihovnami na Moravě a v Čechách, je
knihovnictví zejména o odvaze. Vystoupit před cizími dětmi, v cizím prostředí a ještě před publikem
složeným z knihovníků a knihovnic, kteří vás sledují ostřížím zrakem. Obdivuhodné výkony. Každý
rok zvolí autorka projektu Bc. Iveta Novotná spolu s Klubem dětských knihoven téma a cílovou
skupinu a každý zájemce se může přihlásit a předvést svůj program s dětmi z Moravy nebo Čech
podle toho, kde se přehlídka zrovna koná. Odborná porota složená z učitelů, knihovníků a loňského
vítěze přehlídky, pak hodnotí jednotlivé programy.

A tak zahajujeme novou rubriku Impulsy u kávy právě rozhovory s odvážnými
soutěžícími, odvážnou porotou a odvážnou autorkou programu do Databanky
vzdělávacích programů.
Oslovili jsme všechny zúčastněné s prosbou o zodpovězení několika otázek a zaslání fotografie, která
je vystihuje. Co se podařilo sesbírat, je tu pro vás, abyste se seznámili a třeba i nechali inspirovat
k dalšímu ročníku přehlídky, ať už jako soutěžící nebo diváci (příští ročník přehlídky bude tematicky
věnován hrdinům a hrdinství, cílovou skupinou budou žáci II. stupně ZŠ).

Přehled oceněných
Hlavní cena – Městská knihovna Dobříš – Tomáš Pipota
Cena za citlivé propojení příběhu s dětským světem – Městská knihovna Chrudim – Marcela
Fidlerová
Cena za hravé, radostné, energické setkání s knížkou a dětmi – Městská knihovna Šumperk –
Jitka Sopperová
Cena za promyšlený scénář a partnerský přístup k dětem – Městská knihovna Slavoj ve Dvoře
Králové nad Labem – Martina Voňková
Cena za odvážný výběr tématu a divadelní dovednosti – Knihovna města Plzně – Zuzana
Mišterová
Cena za partnerskou souhru knihovnic při vedení pořadu – Městská knihovna Písek – Lucie
Hrdličková, Radka Nováková
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Cena za přiblížení každodenního života starověkého Egypta s využitím audiovizuálních
materiálů – Knihovna města Olomouce – Petra Mazáčová
Ocenění za nejstahovanější a nejlépe hodnocený programu vložený do Databanky vzdělávacích
programů – Knihovna města Ostravy – Jana Kubíková

Otázky
Co pro vás znamenala účast na přehlídce OKNA?
Uveďte tři vlastnosti, bez kterých se ve vaší práci neobejdete?
Co z vaší práce vás nejvíce baví?
Existuje literární postava, kterou byste nechtěl(a) potkat a proč?
Kdo je vaší největší inspiraci?
Jaké plány máte pro rok 2016?

Soutěžící – U kávy s...
Tomášem Pipotou
Marcelou Fidlerovou
Jitkou Sopperovou
Martinou Voňkovou
Zuzanou Mišterovou
Lucií Hrdličkovou a Radkou Novákovou
Petrou Mazáčovou
Janou Kubíkovou

Přehled porotkyň
Eva Sedláčková – předsedkyně poroty, vedoucí sekce literatury pro děti a mládež
nakladatelství Host
Alena Budková – vítězka loňské přehlídky OKNA (Městská knihovna Sedlčany)
Hana Paroubková – 1. základní škola Sedlčany
Helena Šlesingerová – předsedkyně KDK SKIP ČR
Hana Kasíková – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Otázky
Co pro vás znamenala účast v porotě na přehlídce OKNA?
Uveďte tři vlastnosti, bez kterých se ve vaší práci neobejdete?
Co z vaší práce vás nejvíce baví?
Existuje literární postava, kterou byste nechtěl(a) potkat a proč?
Kdo je vaší největší inspiraci?
Jaké plány máte pro rok 2016?

Porota – U kávy s...
Evou Sedláčkovou
Alenou Budkovou
Hanou Paroubkovou
Hanou Kasíkovou
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