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Setkání ve Vyškově

Helena Vejvarová

Workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven

Už název mě zaujal: workshop, co to vlastně je. Internetový překladač mi oznámil „dílna“, aby to vylepšil, přidal 

seminář, kurz a provozovna. To mi nestačilo, proto jsem zkusila oblíbeného přítele na Wikipedii. Cituji:

„Základnímu významu anglického slova workshop odpovídá v češtině prostá dílna. Podobně jako v angličtině, 

česká dílna se užívá v přeneseném významu: od označení místnosti, kde se něco dělá, se přechází k tomu, co se 

tam dělá, tj. k činnosti samé. Pod takto přenesený význam je již možno schovat daleko více oborů činnosti, od 

tvořivé, vzdělávací až po akademickou.

Slovo workshop pro svoji expresivnost zní daleko zajímavěji a honosněji než prostá dílna, případně pracovní 

setkání. Pro zajímavost, v dobách budování rozvinutého a blahoslaveného socialismu existovaly na pracovištích 

tzv. údernické a zlepšovatelské koutky, což v podstatě nebylo nic jiného než dnešní workshopy, kde se předávaly 

nápady a zkušenosti.“

Ale mě uspokojil už první odstavec:

„Workshop je forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik 

(brainstorming, priorizace, mentální mapy, zpětná vazba aj.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli 

k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou v roli 

moderátora, facilitátora. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému tématu a cíli workshopu.“

Hned v úvodním příspěvku jsem pochopila, že název nebyl oříškem jen pro mě. I organizátorky přemýšlely, jak 

nazvat pokus o pravidelné setkávání metodiků.

Po únavné cestě z Řáholce do Vyškova jsem se ubytovala a prohlídkovou chůzí jsem se vydala po městě kolem 

knihovny na oběd. Při čekání ke mně dolétaly útržky rozhovorů od okolních stolů. Především jeden stůl mě zaujal, 

slova knihy, soubory, starostové… mi dodala odvahy zeptat se, jestli tři milé dámy náhodou nepřijely na setkání do 

knihovny. Rozesmály se, pozvaly mě ke stolu a od té chvíle plynul příjemný hovor.

Po příchodu do knihovny nás hostitelky, kolegyně z místní knihovny, přívětivě vítaly, zapisovaly si, kdo dorazil.

Úvodem nás Mgr. Gabriela Jarkulišová seznámila s programem, především se smutnou změnou v programu. 

Příspěvek Mgr. Ladislava Zoubka z MěK Děčín „ Dobrá praxe v oblasti doplňování knihovních fondů“ nebude, 

protože povodně bohužel postihly děčínskou knihovnu.

Ve třináct hodin začal cyklus příspěvků.

Mgr. Ladislava Zemánková začala svou přednášku slovy: „Budu stručná…“ Všechny nás rozesmála. Nejprve 

nám připomněla, co vše obnáší práce metodika. To se vlastně prolínalo všemi příspěvky po oba dny. Poté se 

„vrhla“ na svoji oblíbenou statistiku a předvedla nám mnoho srovnávacích grafů sestavených na základě výroční 

zprávy. Mgr. Gabriela Jarkulišová promluvila o Koncepci rozvoje knihoven ČR, na které se sama podílela. 

Především zdůraznila nutnost používat Koncepci jednotně a jako argument pro zřizovatele. Příspěvek Dany 

Wimmerové se dá shrnout do dvou vět: Metodik je zkušený odborník, musí umět prostě všechno. Jaroslava 

Starcová - „Metodik 2013 aneb Co má dělat správný metodik právě teď“ - zdůraznila nutnost stálého vzdělávání. 

Mgr. Monika Ambrožová nám ve své lekci „Efektivní komunikace se samosprávou“ poradila, jak přesvědčit 

starosty a zřizovatele o tom, aby chtěli to, co my. Nejdůležitější jsou argumenty. Nyní tedy víme, jak se na taková 

jednání připravit, obléknout a jak při nich mluvit. Středu jsme ukončili prohlídkou knihovny s milým průvodcem dr. 

Vladislavem Raškou, příjemným posezením a malou rozcvičkou s kolegyněmi.



Druhý den jsme zahájili filmem o cestě hodnotící komise, která vybírala vítěze soutěže „Dobrá knihovna“. 

Následovala velmi zajímavá panelová diskuse za účasti starostů několika krásných knihoven z okolí Vyškova. Jen 

škoda, že jsme se nemohli setkat zároveň se starosty, kteří knihovnám tolik nepomáhají. PhDr. Zuzana Hájková

povyprávěla o zkušenostech v jižních Čechách v oblasti regionálních funkcí. Tomáš Štefek z Městské knihovny 

Prostějov představil svoji vizi dobrovolné spolupráce studentů s malými knihovnami na zpracování jejich webových 

stránek. Velmi zajímavý nápad, kterému fandím, budu sledovat postup a ráda se i zapojím. Workshop uzavřel 

Mgr. Roman Giebisch příspěvkem o nutnosti všestranné spolupráce.

Doufám, že podobná setkání budou pokračovat. Poznala jsem osobně kolegyně metodičky, předaly jsme si svoje 

zkušenosti, nadšení i nové nápady.

Děkuji přednášejícím, hostům, organizátorkám a účastnicím za dva báječné dny, které byly pro nováčka, jako 

jsem já, nabité inspirací, poučením a pro mě i cennou lekcí v oboru.
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