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Knihovnice umí více a překvapují výstavou rukodělných výrobků 
 

 

Vitríny v 1. patře Studijní a vědecké knihovny PK zaplnily šperky, keramika, 
obrazy, textilní patchwork, papírové origami, háčkované a síťované výrobky, 
panenky typu Tilda, lampy Tiffany, ale také literární díla nebo fotografie. Akce 
chce knihovníky představit  nejen jako průvodce po knižních titulech, ale 
i nadané osobnosti v různých tvůrčích oblastech. Výstavu tvořivých knihovnic 
zorganizoval regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 
a potrvá do 4. 9. 2017. 

Spontánní nápad předvést knihovníky jinak než jako ochotné a sečtělé průvodce 
mezi regály a knižními tituly měl široký ohlas. „Zaplněné vitríny v 1. patře Studijní 
a vědecké knihovny PK představily nadané kolegy z různých západočeských 
knihoven, “ přibližuje akci Martina Kožíšek Ouřadová z Knihovny města Plzně. Sama 
je autorkou vzpomínek na putování šumavskou přírodou, poetického cestopisu 
doplněného vlastními fotografiemi. Z téže knihovny jsou i další dvě spisovatelky. 
První se literárně realizuje v oblasti science-fiction, na výstavě ukáže své poslední 
dílo, strhující příběh, který zavede do zcela nového světa čtení myšlenek 
a vyšetřování zločinu. Druhá nás ve své obsáhlé knize seznámí se světem 
plzeňských restaurací a hostinců od jejich počátků až po konec 30. let minulého 
století. Kromě prózy se tu objevuje i poezie, do knižní tvorby bychom zahrnuli obaly 
knih, záložky, ilustrace. Knihovna města Plzně je jednou z pořádajících organizací 
a zároveň zde má i největší počet vystavovatelů. Z nich nejvíce svými exponáty 
prezentuje výtvarné a rukodělné umění. Drobné papírové předměty z čajových 
sáčků, jemné filigránské šperky, glazovaná keramika, malba, patchwork, háčkování, 
lampy v Tiffany stylu. Odvážnější knihovnice si troufly i na prostorově větší objekty 
z powertextu a plastiky z papírmaše, často inspirované literární předlohou. 
Robustněji vypadají i panenky typu Tilda, které měly v Knihovně města Plzně 
nedávno (pro velký zájem prodlouženou) samostatnou výstavu doplněnou 
fotografiemi.   

„Je dobře, že v knihovnické komunitě existuje platforma, která osobité tvůrce 
přichyluje pod svou střechu, a to Klub tvořivých knihovníků (KTK), který vznikl jako 
nová sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky ke konci 
roku 2010,“ pochvaluje si M. Ouřadová Kožíšek. V současnosti má kolem sedmdesáti 
členů a sdružují se v něm především knihovníci s tvořivými koníčky zejména 
výtvarného zaměření. 
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Oddělení nákupu a zpracování knihovních fondů 
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