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Informační vzdělávání v Předměřicích nad Labem

Vanda Vaníčková

Informační vzdělávání uživatelů, zejména těch z dětských řad, je na denním pořádku všech knihoven. Ukázky 

práce s knížkami, katalogem, informacemi. Situace je o poznání jednodušší, pokud sídlí knihovna nedaleko školy 

a knihovník má blízko mimo jiné i ke školské hantýrce, klíčové kompetence pro něj nejsou španělskou vesnicí. 

Stav, kdy sídlí knihovna přímo ve škole a knihovnice v ní pracuje jako učitelka, se zdá ideální. Pro okolí může být i

inspirující. Vítejte v Obecní knihovně v Předměřicích nad Labem.

Mgr. Jana Kopřivová, knihovnice, učitelka a výchovná poradkyně základní školy v obci, přizpůsobuje lekce 

informačního vzdělávání zaměřené na knihovnickou tematiku věku a zkušenostem malých návštěvníků. 

S prvňáčky se v rámci lekcí oťukávají a vymezují základy, jako například, že knihovna není knihkupectví. 

Postupem let zvyšuje knihovnice náročnost, přidává orientaci v katalogu, na webu, v tiráži, a dokonce i přímo 

v terénu – v královéhradeckých knihovnách (exkurze do KMHK, SVK HK). Samozřejmostí nabídky jsou i literárně 

orientované lekce dle aktuální potřeby v jednotlivých ročnících. Jako cenný zdroj nápadů a tipů doporučuje paní 

Kopřivová webové stránky Centra pro školní knihovny (csk.npmk.cz), které jsou rozhodně prospěšné i jiným 

druhům knihoven. Začátečníci v tvorbě lekcí informačního vzdělávání uvítají ukázky, ostřílení matadoři mohou

polemizovat, co lze dělat jinak (a lépe).

Výhodou knihovnice-učitelky je bezpochyby orientace v pojmech, které přinesla do českých luhů a hájů školská 

reforma, nejvýrazněji pak v rámcových vzdělávacích programech. I když kvalitní práce probíhá ve většině 

knihoven, přesvědčivý popis rozvíjených kompetencí a zapojených průřezových témat v papírové verzi najdeme u 

slabé poloviny z nich. V této záležitosti je administrativa v Předměřicích příkladná a zkušenost se nezapře. (Pozn. 

Více o terminologii dnešních škol a povinných součástech školních dokumentů najdete ve volné příloze tohoto

čísla.)

Strategicky výhodná poloha knihovny, přímo „v centru dění“, by jí měla zaručit aktivní a častou spolupráci s učiteli 

a družinou. Na druhou stranu velice důležitou částí, jež vytváří výsledný obraz, jsou i lidé na obou stranách. 

Z pohledu ochoty zapojit se do akcí knihovny je aktuální situace v Předměřicích příznivá, ba dokonce ukázková. 

Jeden příklad za všechny: 1. 11. 2013 se v knihovně konal druhý ročník počeštěné halloweenské akce s názvem 

Strašidelná noc aneb Strašidel se nebojíme. Organizace se chopila paní knihovnice a učitelky prvních tříd Mgr. Iva 

Němečková, také knihovnice, a Mgr. Jitka Samková za pomoci žákyň z deváté třídy. Téměř všichni prvňáčci 

prověřili svou odvahu. Vyzkoušeli, jaké to je přespat v knihovně, která je plná nejen knížek, ale i strašidel. Paní 

učitelky se s dětmi celý týden připravovaly na velký večer teoreticky v lavicích, v knihovně se pak nebojsové pustili 

do plnění různě orientovaných úkolů, zdolání stezky odvahy a v závěru se oddali pohádkovým snům. Nač čekat až 

do jarní Noci s Andersenem, když je touha nocovat v knihovně už v listopadu.
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