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Workshop metodiků v Děčíně

Andrea Součková

Ve dnech 9. a 10. dubna 2014 se uskutečnil již druhý workshop metodiků určený pro pracovníky zabývající se 

výkonem regionálních funkcí. (O prvním workshopu, který proběhl ve Vyškově, jste se mohli dočíst v jednom 

z loňských čísel zpravodaje U nás.[1]) Metodici se tentokrát sešli v Děčíně, i když s menším časovým zpožděním, 

neboť uspořádání akce v loňském roce překazila nepřízeň počasí. Městská knihovna v Děčíně byla spolu se Sekcí 

veřejných knihoven SKIP hlavním organizátorem akce. To, že je o podobná setkání určená pro předávání a 

výměnu zkušeností skutečně obrovský zájem, dokládá skutečnost, že hned druhý den po vyhlášení možnosti 

přihlašování byla kapacita workshopu zcela naplněna. Charakter akce umožňuje účast pouze omezeného počtu 

zájemců, a tak se bohužel mnozí na workshop vůbec nedostali.  

Program v Děčíně byl obsahově velmi podobný setkání ve Vyškově. Po zahájení workshopu vystoupila se svým 

příspěvkem „Efektivní komunikace se samosprávou“ Mgr. Monika Ambrožová, koučka, lektorka a konzultantka 

v oblasti komunikace. Hlavním cílem lekce bylo seznámit účastníky se zásadami přesvědčivé komunikace a také 

poradit, jak postupovat v  obtížných situacích. Mgr. Ambrožová poukázala na to, že je důležité nejen CO říkáme, 

ale také JAK, a že naše nonverbální projevy zásadní měrou ovlivňují to, jak nás vnímají druzí lidé. Mgr. Ladislava 

Zemánková z KI NK ČR pomocí statistických údajů obsažených v prezentaci zhodnotila činnost metodiků za 

uplynulý rok. Pomocí grafů došlo ke srovnání vývoje v oblasti výkonu regionálních funkcí v posledních více než

deseti letech. Další příspěvek, Mgr. Gabriely Jarkulišové z MěK v Kutné Hoře, bohužel nemohl být z časových 

důvodů odpřednášen. Někteří z přítomných však měli možnost vyslechnout přednášku již na prvním workshopu ve 

Vyškově a pro zájemce je prezentace k dispozici na webových stránkách SKIP.[2]J První den oficiální části 

programu byl ukončen příspěvkem ředitele Městské knihovny v Děčíně Mgr. Ladislava Zoubka. Přítomnézasvětil 

do problematiky řešení výkonu regionálních funkcí v okrese Děčín. Zájemci také mohli dále využít možnost 

neformálního posezení v prostorách knihovny - a co se probíralo v neoficiální části programu? Pravděpodobně 

některé z vás zklamu, neboť zvítězila opět metodika.

Druhý den zahájila ředitelka Knihovny města Olomouce RNDr. Lenka Prucková prezentací, ve které představila 

vítěze soutěže Knihovna roku 2013. Prostřednictvím poutavého vyprávění a fotografií se metodici měli možnost 

seznámit nejen s úspěšnými knihovnami, ale také s prací hodnoticí komise. Příspěvek Mgr. Moniky

Kratochvílové z Moravské zemské knihovny obeznámil zúčastněné s metodickou činností v Jihomoravském kraji. 

Z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě přijela PhDr. Marie Šedá; ostatním přiblížila, „jak se vzdělávají 

v Moravskoslezském kraji“. Následovala prezentace Ing. Dany Smetanové z KI NK ČR zabývající se „Národní 

soustavou kvalifikací“. Workshop byl ukončen panelovou diskusí se starosty pěkných obecních knihoven, 

nazvanou „Slyšme pohled z druhé strany“, kterou vedla RNDr. Lenka Prucková. V rámci debaty však nebylo 

možné vyslechnout názory starostů, kteří knihovnám příliš nefandí a nejsou jim nakloněni. V případě zájmu byla 

pro metodiky připravena také exkurze po nově zrekonstruované děčínské knihovně. Knihovnou provázela osoba 

nejpovolanější, tedy přímo pan ředitel Zoubek. Každý ze zmíněných příspěvků by si zasloužil mnohem více

pozornosti, pro podrobnější popis zde však není prostor, proto bych případným zájemcům o bližší informace z 

workshopu ráda doporučila webové stránky SKIP,[3] kde mohou nalézt prezentace z obou dnů.

Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům, hostům, přednášejícím a účastníkům za příjemně a přínosně

strávené dva dny, knihovnicím a také knihovníkům děčínské knihovny za vytvoření přívětivého prostředí. Snad se 

podobné akce postupně stanou tradičními událostmi, při kterých se budou metodici pravidelně setkávat.
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Web knihovny v Děčíně: http://www.dcknihovna.cz/
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