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U kávy s Tomášem Pipotou, držitelem hlavní ceny přehlídky OKNA 2016

Impulsy u kávy
Odvážné rozhovory s odvážnými soutěžícími i porotou knihovnické přehlídky OKNA, která proběhla
v Městské knihovně v Sedlčanech v dubnu 2016 (více).

Tomáš Pipota
Hlavní cena – Městská knihovna Dobříš
Co pro vás znamenala účast na přehlídce OKNA?
Myslím, že pro mě je to určitě jedna z příležitostí, kdy se můžu setkat s kolegyněmi a kolegy z celé
republiky. Většinou si vyměníme spoustu nových nápadů, upečeme hromadu nových projektů a akcí,
něco popijeme a skvěle se bavíme. A právě předávání nápadů a know-how je asi to nejpodstatnější.
Právě díky této akci můžeme čerpat inspiraci, učit se a zjišťovat, že každý pořad pro děti má milion
různých způsobů a je jen na nás, který si vybereme a který zkusíme.
Uveďte tři vlastnosti, bez kterých se ve vaší práci neobejdete?
Schopnost neohlížet se na pracovní dobu (stejně jsme tam, dokud je třeba :D), kreativita a
„bezpultové" uvažování.
Co z vaší práce vás nejvíce baví?
Mimo katalogizaci a půjčování (což je strašný žrout času – stačilo by pomalu přestoupit na systém,
kdy si čtenáři načítají knihy sami) asi všechno :).
Existuje literární postava, kterou byste nechtěl(a) potkat a proč?
Samuel Elánius – Ankh-Morporkská městská hlídka à spojuje nás velmi kladný vztah k bezbřehému
cynismu.
Kdo je vaší největší inspiraci?
Všichni knihovníci a knihovnice :)
Jaké plány máte pro rok 2016?
Pořádně v listopadu rozvířit vody s BOoK conem. A konečně vymyslet systém, jak půjčovat
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elektronické audioknihy.
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