INSPIRACE Z KNIHOVEN: Jak jsme slavili
Knihofest
IVA STLUKOVÁ
Město Beroun letos slavilo Rok berounského medvěda –
750. výročí od první písemné zmínky o městě. I my
v knihovně jsme se rozhodli k celoročnímu programu
přispět velkolepou akcí, kterou jsme nazvali Knihofest,
s podtitulem „festival zaměřený nejen na regionální
literaturu“. Tato akce u nás byla rovněž vyvrcholením
Týdne knihoven.
Inspiraci jsme načerpali z fotografického festivalu
Fotoblázinec, který v naší knihovně každoročně organizuje
místní fotoklub a kdy je celý den zasvěcen fotografům a jejich tvorbě.
Proč tedy neudělat podobný „blázinec“ s knihami?
Nabídli jsme spolupráci místním knihkupcům a nakladatelům, kteří měli prostor se prezentovat
a seznámit zájemce především s regionální literaturou, ale i se svou produkcí. To vše v rámci
celodenního programu, ve kterém vystoupili regionální autoři a umělci.
Slavnostní zahájení, které obstaral dechový orchestr Základní umělecké školy Václava Talicha
Oddechovka, spustilo lavinu přednášek a vystoupení rozdělených do několika sekcí – dětské,
odborné, poetické a hudební. Kromě bohatého programu čekaly na návštěvníky prodejní stánky
umístěné po budově knihovny – převažovaly ty s knihami. Občerstvení zajistila kavárna a terapeutická dílna Jiná káva, sídlící naproti naší knihovně, a také zástupci food festivalu Restaurant
Day. Věrná čtenářka a držitelka titulu „mistr tradiční rukodělné výroby“, paní Miluše Šímová, zase
po celý den učila příchozí kouzlům s vizovickým těstem.
Ohromný úspěch měl dopolední program pro děti. V něm
dětem četl a vyprávěl Jiří Kahoun (po jeho knihách se pak
u stánku jen zaprášilo). Farní charita Beroun připravila
výtvarné dílny, které zaujaly i maminky, a paní Andrea
Borovská, která dětem malovala na obličej, musela kvůli
velkému zájmu svůj pobyt v knihovně prodloužit.
Dospělé návštěvníky čekala odpoledne přednáška o tom,
jak si vydat vlastní knihu, dále povídání s ilustrátorem
a nakladatelem Kameelem Machartem či setkání
s básníkem Petrem Petříčkem. Nechyběly dva slavnostní křty nových knih místních autorů –
Rudolfa Kadeřábka a Hany Hrabákové. Vystoupil písničkář Vladimír Čáp, pěvecký sbor
Matematicko-fyzikální fakulty UK Sebranka a berounský pěvecký sbor Bonbón.
Po počátečních obavách, jak takovou velkou akci v našich skromných podmínkách zvládneme
a v jakém světle se jako organizace ukážeme, jsme skončili na vlnách euforie. Ohlasy na Knihofest
byly jen kladné, slova chvály hřála u srdce a my, přestože jsme se na poslední chvíli museli
„poprat“ s řadou komplikací, jsme na sebe mohli být pyšní. Získali jsme cenné zkušenosti do
budoucna a první Knihofest zcela jistě nebyl naší poslední větší akcí.
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