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Za informačním vzděláváním do Havířova

Iva Ondrová 

Ve dnech 23. 4. - 24. 4. 2014 se konal šestý ročník semináře Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách. 

Zázemí nám letos poskytla Městská knihovna v Havířově, kde o nás bylo vzorně postaráno. Úvodní slovo měl 

vedle paní ředitelky havířovské knihovny Ing. Dagmar Čuntové, předsedkyně SDRUKu Ing. Ley Prchalové a 

předsedkyně Sekce pro informační vzdělávání uživatelů Mgr. Veroniky Peslerové také primátor města Ing. Zdeněk 

Osmanczyk.

Odbornou část začala paní Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., která naznačila, jak by měla knihovna ve vzdělávacích 

aktivitách spolupracovat se školou. Důležitým slovem bylo nebát se - nebát se vstoupit do vzdělávacího systému. 

Vzdělávání se přesouvá i do neformálních institucí a vhodným místem jsou právě knihovny. V další přednášce 

nám Mgr. Helena Hubatková Selucká představila Databanku vzdělávacích knihovnických programů (besed) Klubu 

dětských knihoven SKIP ČR - její zrod, formu a využití.[1]

Dvě přednášky utekly velice rychle a my jsme měli možnost zvolit si z devíti tři workshopy, kterých bychom se rádi 

zúčastnili. Na takové akci jsem byla poprvé, takže jsem předpokládala, že mě poučí opravdu každý. Přesto jsem 

výběr nenechala náhodě a rozmyslela jsem se včas. První workshop mě zaujal spíše názvem - V pavučině sítí. Až 

na workshopu jsem se dozvěděla, žeMgr. Marika Zadembská a Bc. Martin Čadra převzali, ne však náhodou,

název z knihy.[2]Slovo síť nás pak provázelo celým blokem. Na začátku nás účastníky spojili klubkem vlny, které

mělo předznamenat, že zdánlivě nesouvisející věci jsou propojeny víc, než si myslíme. Za pár chvil jsme byli 

kompletně všichni navzájem spojeni, workshopově řečeno „síťovali jsme“. Síť v knize nepopisuje počítačové sítě, 

ale právě ony sítě, kterými jsme propleteni v každodenním životě s někým úplně cizím. Jednoduše řečeno, 

všechno souvisí se vším, ale má to své zákonitosti. Na druhý workshop jsem se přihlásila spíše ze zvědavosti, 

tomuto žánru nijak neholduji, ale nalákal mě. Jmenoval se Průvodce cizími světy a v anotaci bylo napsáno, že se 

budeme zabývat žánrem sci-fi, fantasy a hororem. Ani jsem neměla tušení, kolik podžánrů se vyskytuje v rámci 

jednoho žánru. Není to jen sci-fi, jen fantasy nebo jen horor. Začali jsme se rozdělovat do skupin, kde každá 

skupinka měla svůj žánr a s ním na dané téma pracovala. Vytvořili jsme příběh, který měl obsahovat určitá slova, 

nebo jsme hledali životopisná data zadaného autora. Pravou kulisu nám k tomu připravil déšť, který při povídání o 

hororech propukl v pořádný liják s bouřkou. Mimo jiné jsme se také od přednášejícího Miloslava Lince dozvěděli o 

probíhajících e-learningových kurzech s názvem Fantastika v současné české literatuře.[3] Informací bylo opravdu 

dost. Co se mi na výkladu asi nejvíce líbilo, bylo shrnutí všech žánrů do tří jednoduchých vět, které je

charakterizují:

Když se potkají dva a bojují pomocí laserů a laserových mečů, je to sci-fi.

Když se potkají dva a bojují meči a kouzly, je to fantasy.

Když se potkají dva a ten, který je poražen, vstane z mrtvých, je to horor.[4]

Poslední workshop, který zakončoval celý první den, byla lekce o Karlu Čapkovi. Nebylo mi to tak neznámé, v naší 

knihovně (Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové) probíhá lekce o jeho bratru Josefovi. Průběh nebyl ničím 

výjimečný. Lektorka Iveta Štanclová nám rozdala do skupin pracovní listy a nabídla nám několik materiálů, 

z kterých můžeme čerpat. Neměli jsme tak velké pole působnosti, jako mají praví účastníci na této lekci, ale to 

vůbec nevadilo. Řešili jsme otázky rodinné, pracovní, cestopisné. Na samý závěr lekce jsme vytvořili myšlenkovou 

mapu.

Hlavní program prvního dne byl u konce, na něj navazovala už jen neformální část. V průběhu večera jsme 



v knihovně poslouchali místní rodinnou kapelu, kterou vystřídala dvojice knihovnic s recitováním básní.

Druhý den měl mnohem kratší trvání. Dobrovolně jsme se mohli účastnit exkurze po knihovně pod vedením paní 

ředitelky Čuntové. Blok, který završoval dvoudenní seminář, měl netradiční průběh. Ze tří pracovních skupin byly 

vytvořeny jen dvě. Účastnila jsem se přednášek pod vedením Mgr. Jany Leparové, která si pozvala hosty. Ti nám 

umožnili nahlédnout na lekce z druhé strany stolu, z učitelské pozice. Velice přínosná a propracovaná přednáška 

byla od Mgr. Igora Zaťky, který má mnohaletou učitelskou praxi. 

A co dodat na závěr? Celá organizace semináře byla perfektní. Pracovníci knihovny nám vytvořili příjemné a 

téměř domácké prostředí. Seminář byl také místem pro setkání a povídání s ostatními knihovníky. Přesto, že jsem 

nikoho neznala, necítila jsem se tam vůbec jako cizí.

Kontakt na autorku: iva.ondrova@svkhk.cz

Web semináře: http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-informacni-vzdelavani-

uzivatelu/clanek/seminar-informacni-vzdelavani-uzivatelu-ve-verejnych-knihovnach-2014/

[1] Více naleznete na adrese http://www.knihovnici.kjm.cz/
[2] BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005, 274 s. ISBN 80-7185-751-3.

[3] Vytvořila ho Pavla Lžíčařová v rámci své bakalářské práce na Slezské univerzitě v Opavě a setkal se 
s velkým zájmem.
[4] LINC, Míla. Průvodce cizími světy [prezentace PowerPoint]. Havířov, 23. 4. 2014. Dostupné také z: 
http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2014/linc_workshop.pdf
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