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Učení není "mu čení" aneb 
Knihovníci knihovník ům 

II.           

Danuše Kolá řová           
 

     Knihovníci mikroregionu Urbanická brázda se v únoru sešli v Obecní knihovně v 
Syrovátce a zahájili tak již třetí rok vzájemné spolupráce. Po krátkém zhodnocení 
uplynulého roku společně připravili plán akcí pro letošní rok. Své aktivity již tradičně 
směrují nejen na čtenáře, ale i do svých knihovnických řad.  
 
      První akcí byla přednášku o historii a nálezech s detektorem kovů z okolí Roudnice, 
která se konala v roudnické knihovně a "lektorem" byl žák 9. třídy základní školy Jan 
Skála. Dále proběhl sběr dioptrických brýlí pro Afriku. K dobřenické knihovně se přidaly 
knihovny v Roudnici a Obědovicích a celkem shromáždily 50 kusů brýlí. 
 
      Inspirací k názvu článku "učení není mučení" byl seminář, který se v rámci projektu 
"Vzděláváním k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje" konal v březnu na Obecním 
úřadě v Praskačce. Byl určen nejen představitelům obcí do 2000 obyvatel, ale i dalším 
zájemcům. Z celkového počtu 15 žen (žádný muž) bylo 6 knihovnic (z Roudnice, 
Obědovic a Dobřenic). Lektorka PhDr. Alena Bauerová-Reitschmiedová rozdělila seminář 
do dvou bloků: Jak komunikovat a Jak úspěšně prezentovat. Formou testů i různých 
cvičení účastníci zjišťovali, jaké mají nedostatky a co chybí k efektivní komunikaci. O 
překvapení nebyla nouze a nad některými výsledky jen nevěřícně kroutili hlavou! Po 
úvodním slovu ke druhé části dostali přítomní za úkol připravit si vlastní krátkou 
prezentaci a přednést ji současně na kameru i publiku. Po ústním zhodnocení prezentace 
měl každý možnost vidět na videu svůj výkon. Po této konfrontaci s realitou si jistě ze 
všeho nejvíc bude každý z účastníků pamatovat zejména doporučení lektorky - vyzkoušet 
si prezentaci nanečisto! Celý den probíhal v uvolněné atmosféře a na závěr účastníci 
obdrželi certifikát o absolvování semináře. Získané poznatky bohatě využijeme i my 
knihovnice ve styku s lidmi při každodenní knihovnické práci. Budete-li mít možnost 
přihlásit se na seminář s obdobným zaměřením, určitě se přihlaste. 
 
      Druhá část názvu článku "knihovníci knihovníkům" byla inspirována dubnovým 
počítačovým kurzem, který se konal v ZŠ Libčany. V době, kdy se ani v malých 
knihovnách bez počítačové techniky neobejdeme a kdy je nových informací stále víc a 
víc, rozhodli jsme se využít vlastních zdrojů a předat si zkušenosti navzájem. Protože 
máme mezi sebou knihovnici Ing. Martinu Klapkovou, pro kterou práce s počítačem 
neznamená žádný problém, připravila pro nás méně zkušené školení MS WORD. Na 
školení se sešlo celkem deset zájemců a kromě knihovnic se zúčastnily i čtenářky 
mikroregionu Nechanicko. Paní Klapková se zaměřila zejména na praktické potřeby 
účastníků, a tak si na závěr každý samostatně vytvořil pozvánku na akci. Vzhledem k 
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tomu, že všechny účastnice projevily zájem o pokračování kurzu, budou následovat další 
"minikurzy".  
 
      Druhé letošní společné setkání se konalo začátkem května v Dobřenicích. Na 
programu byla zejména příprava cyklovýletu, schválení loga a program na druhé pololetí. 
 
      Srdečně zveme všechny milovníky kol na druhý společný ročník našeho cyklovýletu. 
Konkrétní informace najdete na webové adrese mikroregionu Urbanická brázda: 
http://www.urbanicko.cz/ a na blogu: http://citarnicka.blog.cz/ , oddíl Mikroregion 
Urbanická brázda. 
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