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Jak na besedu II.

Markéta Tučková

V Knihovně města Hradce Králové se v červnu konal seminář „Jak na besedu II.“ Přivítala nás metodička Bc. 

Kateřina Hubertová a vedoucí dětského oddělení městské knihovny Bc. Markéta Poživilová.

Přítomné knihovnice byly z různých koutů kraje Královéhradeckého, ale i Pardubického. M. Poživilová nám 

úvodem opět připomněla rady, které napsala do článku Jak připravit besedu. (Celý článek najdete v čtvrtém čísle 

zpravodaje z roku 2013 ve volné příloze nazvané Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělávací instituce aneb 

Informační vzdělávání uživatelů v teorii i v praxi.) Najdete zde cenné rady, jak by měla probíhat beseda. Děti by si 

měly z vaší besedy odnést nové znalosti, zároveň se trošku pobavit – odreagovat, něco si vyrobit, seznámit se s 

vhodnou literaturou k danému tématu a samozřejmě si poslechnout i čtenou ukázku.

M. Poživilová nás poprosila, abychom se rozdělily do skupinek. Z knihovnic se rázem staly děti, které přišly na 

besedu. Netradiční formou nám ukázala, jak z nudného tématu pro druhý stupeň ZŠ – Jan Amos Komenský – lze 

udělat zajímavou besedu. Naše lektorka M. Poživilová nám nic neodpustila, musely jsme plnit různé úkoly, od 

vědomostních (u kterých jsme se i trošku zapotily) až po dovednostní – jako je vázání uzlů, hledání ukrytých 

kartiček, poznávání starodávného předmětu a mnoho dalšího. Za splnění úkolů nám přidělovala body a "části 

oblečení", abychom mohly obléknout našeho pana učitele národů. Z knihovnic se najednou staly bojovnice a 

kolegialita šla stranou. Čas rychle ubíhal a náš praktický kurz byl u konce. Body byly sečteny, učitel národů 

oblečen a vítězná skupinka odměněna. Všichni lektorku odměnili potleskem a s přáním, aby se opět v příštím roce 

uskutečnil další seminář!

Metodička K. Hubertová nám rozdala anketní lístky, abychom ohodnotili dopolední setkání. Myslím si, že na všech

anketních lístcích je napsáno – již nyní se těšíme na „Jak na besedu III.“ a naše lektorka M. Poživilová byla 

ohodnocena známkou 1*! Tak za rok na viděnou! J
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