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Jedno po druhém

Božena Blažková

Prázdniny a dovolené rychle utekly a s příchodem září se vždy více hovoří o školství, učení a vzdělávání. I v našem 

zpravodaji vám předkládáme již třetí pokračování tématu Celoživotní vzdělávání. Tentokráte se věnujeme zejména zájmovému 

vzdělávání dospělých, které by mohlo nalézt větší uplatnění právě v knihovnách. Celá řada knihoven se mu v posledních 

letech začíná systematicky věnovat.

V tomto čísle kromě nezbytného mírně teoretického úvodu přinášíme několik konkrétních inspirací z našeho regionu –

Náchod, Police nad Metují, Jičín. Jsem ráda, že se chystají i další zajímavé akce – Městská knihovna v Novém Městě nad 

Metují se zaměřila na základní orientaci na internetu v rámci rozvíjení informační gramotnosti dospělých. Lekce s názvy 

"Internet - cenný zdroj informací aneb Na internetu jako ryba ve vodě" budou pravidelně probíhat v internetové studovně 

knihovny. Městská knihovna v Trutnově připravila pro zájemce kurz vhodný zejména pro budoucí (i dálkové) studenty 

vysokých škol. Pro účastníky kurzu je připravena praktická ukázka, kde a jak vyhledávat dokumenty a informace k tématům 

seminárních a dalších písemných prací, dále budou seznámeni s různými informačními zdroji a s vyhledáváním v nich a naučí 

se základní pravidla citování. Vzhledem k tomu, že se tématu celoživotního vzdělávání budeme věnovat i v posledním 

letošním čísle, uvítáme podrobnější informace o zajímavých kurzech a vzdělávacích akcích, které v knihovnách organizujete. 

Připravujeme i podrobnější informace o tom, jak organizují vzdělávání v knihovnách mimo náš region. Zajímavou aktivitou, 

která se v knihovnách stále častěji objevuje, je trénování paměti.

Z dalších článků tohoto čísla bych chtěla zejména upozornit na to, že v letošním roce se podařilo knihovně ve Velkém 

Poříčí a ve Stěžerách získat nové prostory. Obě knihovny mají podporu obecního úřadu, a tak získaly možnost dalšího rozvoje 

svých služeb. Tradičně píšeme o zajímavých akcích větších i menších knihoven a stále více se ukazuje, že v knihovnách 

neznáme „okurkovou sezonu“, naopak se stále více snažíme využít volného času dětí a organizujeme pro ně prázdninové 

aktivity. Hodně akcí se konalo i v Knihovně města Hradce Králové a můžete se těšit na zimní číslo, kde budou podrobněji 

popsány.

Pozornost věnujeme i regionální literatuře, které chceme v dalších číslech dát větší prostor. Více se také budeme 

věnovat medailonům a vzpomínkám dlouholetých knihovníků. Děkujeme paní Kopačkové z Radimi u Jičína za zaslání 

vlastních vzpomínek, které inspirovaly redakční radu ke „sběru“ podobných vzpomínek. Tématu se bude věnovat členka 

redakční rady a studentka hradecké univerzity Vanda Vaníčková.

Rok se přehoupl do své druhé půlky, a ta bývá vždy kratší. Čekají nás Knihovny současnosti v Českých Budějovicích, 

seminář k regionálním funkcím v Plzni a hlavně Týden knihoven a vyhlášení Knihovny roku. O všech akcích vás budeme 

v příštím čísle informovat. Zároveň se omlouváme, že podzimní číslo vychází až v říjnu, vzhledem k přípravě volné přílohy 

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času.

Možná že vás napadá otázka, proč jsem úvodník nazvala Jedno po druhém. Není to proto, že probírám jednotlivé 

články jeden po druhém, ale proto, že bychom se v knihovnách – bez ohledu na jejich velikost - měli více věnovat právě 

zájmovému vzdělávání dospělých. Vzděláváme nejen konkrétním akcemi – a zde je právě zapotřebí ono „jedno po druhém“. 

Zamyslet se nad tím, koho do knihovny pozvat, kdo dokáže upoutat. Nemusíme hned hledat osvědčená a zvučná jména, často 

stačí porozhlédnout se v nejbližším regionu a můžeme např. uspořádat sousedské posezení nad kronikou, zajímavými 

fotografiemi z místa i z cest. Pamětníci mohou vyprávět a mladá generace může jejich vyprávění zaznamenat a učit se z jejich 

životních zkušeností. Námětů je spousta, ale není dobré zahltit sebe i účastníky přemírou aktivit. Je dobré najít 

spolupracovníky, promyslet si, jaké máme v místě podmínky, udělat si plán, koho oslovit a jakou akci zorganizovat. A od jedné 

první akce můžeme postupně dospět až k akademii zájmového vzděláváníJ. A pokud si někdo netroufá z různých důvodů 

zorganizovat akci pro veřejnost, může využít a aktualizovat své webové stránky. I v této oblasti se nabízí mnoho možností. A 

nezapomeňte se o své zkušenosti podělit s ostatními prostřednictvím našeho zpravodaje.
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