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Živá databanka 

Božena Blažková

Letos na podzim zorganizovala Krajská knihovna v Pardubicích třídílný cyklus s názvem Besedník aneb Jak na ně 

poutavě a správně. Cílem setkání byla odborná pomoc knihovnám při přípravě akcí pro veřejnost. Garantem kurzu 

byla Mgr. Helena Hubatková Selucká, vedoucí Knihovny pro děti a mládež KJM v Brně.

Jedno ze setkání bylo věnováno Databance vzdělávacích knihovnických programů. Databanka byla pořízena 

za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu VISK 2 v roce 2013. Jedná se o společně 

sdílený nápadník (archiv) knihovnických programů (a nápadů). Je to zároveň i realizace jednoho z knihovnických 

snů zakládajících členek Klubu dětských knihoven SKIP. Autoři – pracovníci Knihovny Jiřího Mahena v Brně, jejího 

dětského oddělení a Centra dětského čtenářství – si zaslouží velké knihovnické poděkování za profesně poctivou 

práci, která využívá současné technické možnosti.

Databanka je dostupná na webových stránkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně v oddíle Knihovníci. Každý 

zájemce se zde může dočíst: „Databanka slouží pracovníkům knihoven, kteří po přihlášení mohou zveřejňovat,

sdílet a hodnotit lekce, vzdělávací programy, besedy a další typy programů, které knihovny realizují pro své 

uživatele (od dětí přes dospělé až po seniory a další cílové skupiny). Chcete-li se o databance dozvědět něco 

více, prohlédněte si přiloženou prezentaci.“[1] Dle mého názoru by uvedená prezentace měla být povinnou četbou 

pro všechny knihovníky, kteří chystají jakoukoli vzdělávací akci.

Nejen dle slov autorů, ale i v praxi nabízí „originalitu, inspiraci, vzdělávání, seberealizaci, seznámení a bezpečné 

prostředí“. Propagaci databanky byla v rámci projektu věnována poměrně velká pozornost. Databanka a výše 

uvedená prezentace byly postupně představeny v rámci jednotlivých regionálních klubek KDK SKIP. V našem 

regionu představení databanky proběhlo na schůzce klubka dne 3. 12. 2013 v Městské knihovně Náchod.

Setkání v pardubické knihovně bylo zaměřeno na představení čtyř konkrétních programů, které jsou už 

v databance vloženy, nebo jsou alespoň v poslední fázi příprav před vložením. Lektoři se praktickými ukázkami 

snažili přiblížit přítomným vlastní cestu přípravy programů i jejich eventuální úpravy potřebné k vložení do 

databanky. Účastníci semináře tak měli možnost si uvědomit, že na začátku každého z 50 dosud vložených 

programů byly poznámky podobné těm jejich (papíry s více či méně popsanými aktivitami, které při konkrétní akci 

děláme). Rozsah článku mi nedovoluje zabývat se podrobně jednotlivými příspěvky, i když byly velmi rozdílné a 

skutečně názorně ukazovaly různé stupně kreativity, kterou je zapotřebí ukáznit (upravit dle závazných pravidel) a 

podřídit společnému cíli – sdílené databance. 

Z každého příspěvku jsem se pro čtenáře snažila vybrat to nejpodstatnější poselství: Citujme, citujme, citujme

(pomůžeme nejvíc sobě, o druhých nemluvě – lektorka Bc. Ludmila Prokopová, KJM v Brně), Naučme se být líní

(nechme pracovat druhé, nejvíce se totiž naučí ten, kdo něco dělá J - lektor Míla Linc, Městská knihovna v Praze), 

Spolupráce se školami musí být systematická a dobře promyšlená (měli bychom být pro školy rovnocennými 

partnery – lektorka Mgr. Alena Budková, Městská knihovna v Sedlčanech), Sdílejme systémově (využívejme 

společnou databanku a nezneužívejme konferenci Andersen častým voláním o pomoc pět minut po dvanácté –

lektorka Mgr. Jitka Kyclová, Krajská knihovna v Pardubicích).

Na závěr bych ráda dodala ještě jednu inspiraci od jihočeského Klubka KDK SKIP: Na jednu z příštích schůzek si 

každá členka přinese jeden ze svých programů. Společně několik lekcí vyberou, upraví dle pravidel a uloží ke 

společnému sdílení do databanky. A to vše podle hesla „Nejvíce se naučí ten, kdo dělá“.
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