
O Knihovnických Aktivitách, Liberec 2022
Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP po dvouleté přestávce 
hostila ve dnech 21. a 22. dubna celostátní soutěžní přehlídku O Knihovnických Aktivitách (OKnA). Téma 
letošního ročníku bylo zaměřeno enviromentálně, soutěžící si připravili programy pro děti z prvního stupně 
ZŠ na téma „Příroda potřebuje i Tebe“.  Cílem akce, na kterou se sjíždějí knihovníci z celé České republiky, je 
prezentovat a ocenit nejlepší programy pro děti a mládež, které se mohou stát zdrojem inspirace pro ostatní
knihovny. Letošní přehlídky se zúčastnili soutěžící šest knihoven a více než 60 diváků, knihovníků z celé 
republiky.
Odpolední čas soutěžní přehlídky byla věnována různorodým workshopům pro odbornou veřejnost. Ti 
nejodvážnější zkusili vyzrát na únikovou hru – Případ ztracené knihy, kreativci mohli pracovat s knihou jako 
výtvarným objektem na workshopu pod vedením Mgr. Jitky Mrázkové a skvělá knihovnice Radka Vojáčková 
provedla účastníky svým programem nad knihou Brumla a Remcík. I přes to, že se jednalo o soutěž, 
atmosféra byla přátelská a uvolněná. Součástí společného večera bylo překvapení v podobě módní přehlídky
Střední průmyslové školy textilní. Při dobrém jídle, o které se postarala Střední škola gastronomie a služeb, 
se pak diskutovalo dlouho do večera.
Velké díky patří zapojeným žákům a učitelům z libereckých škol, všem soutěžícím, kteří přijeli s velkou 
odvahou a odhodláním a poskytli inspiraci nám ostatním a především týmu Krajské vědecké knihovny 
v Liberci v čele s ředitelkou Danou Petrýdesovou a vedoucí dětského oddělení Kateřinou Vítkovou.
Výsledky přehlídky OKnA 2022
Hlavní cenu, cenu poroty i diváků, získala Helena Kovalová z hostující knihovny, Krajské vědecké knihovny 
v Liberci. Její program Ze starého nové dokázal krásně propojit práci s knihou a také téma udržitelného 
rozvoje.
Další ocenění si odvezli:
Míša Sehnalová (Městská knihovna Jičín) za příkladné partnerství knihovnice a dětského čtenáře. Míša si 
připravila program ke knize Začarovaný hvozd Kláry Smolíkové.
Zuzana Mišterová (Knihovna města Plzně) za zábavné představení závažného tématu. Na její program 
s názvem Bruno Banán děti ještě dlouho nezapomenou.
Jana Vartová (Městská knihovna Milovice) za komplexní představení významu regionálního tématu 
v celosvětovém kontextu. Nejen děti, ale i my už nyní víme, které zvíře je vzácnější než panda.
Jindřiška Soudková (Městská knihovna ve Svitavách) za vhodné propojení práce s krásnou a odbornou 
literaturou. Jindřiška pracovala s knihou Pohádka o Ipsíkovi v lekci nazvané Les a jeho nepřátelé.
Kristýna Havlová a Matty Čechovský (Knihovna Jiřího Mahena v Brně) za využití neotřelých informačních 
zdrojů při besedě. Tento skvěle se doplňující knihovní tandem připravil pro děti zajímavou enviromentální 
lekci s názvem Po nás potopa?
 
Téma i místo konání pro příští rok oznámíme v brzké době!
S pozdravem
Marika Zadembská / garant přehlídky OKnA


