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Představení portálu metodika.knihovna.cz
Marta Lelková
Knihovny se kromě mnoha jiných činností věnují také informačnímu vzdělávání uživatelů. Pořádají množství besed a
lekcí pro různé typy škol. V oblasti vzdělávání se však často mění postupy i témata. Každý knihovník věnující se
informačnímu vzdělávání tak zřejmě uzná, že nejtěžší na přípravě lekce je nápad. Někdy zase nápad je, ale nevíme,
jak ho realizovat. Nastat může i situace, kdy víme jedno i druhé, ale chybí nám čas na přípravu. Pro všechny případy
je dobré vědět, kde najít pomoc.
Studenti oboru informační studia a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity již několik let v rámci
předmětu aplikační seminář uvádějí do života projekty, které si kladou za cíl přiblížit nové trendy nejen knihovníkům,
ale i širší veřejnosti. Jedním z posledních zdařilých projektů je i portál metodika.knihovna.cz, který soustřeďuje na
jednom místě komplexně metodicky zpracované besedy a lekce vhodné pro knihovníky a lektory informačního
vzdělávání.
Portál je koncipován velice jednoduše a přehledně. K vypracovaným lekcím ve formátu PDF se dostanete klikem na
záložku „Katalog metodik“, kde si můžete vybírat prohlížením zobrazených metodických listů nebo lze výběr zúžit
podle kategorie (analýza, definování potřeby, hledání informací, komunikace, organizace informací, tvorba dokumentů
a znalostí), jazyka (čeština, angličtina) či věkové skupiny, pro kterou je lekce připravena (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ,
SŠ). Před samotným stažením lekce (popř. jejím vytištěním) je možné nahlédnout do stručné anotace, kde se
dozvíme nejdůležitější informace o tom, komu a čemu je lekce věnována.
Některé lekce jsou zpracované tak precizně, že už nemusíte nic sami domýšlet či dotvářet. Jiné vám možná poslouží
spíše jako inspirace a budete je muset lehce přizpůsobit svým potřebám.
Tak či onak je portál studnicí nápadů, ze které můžete čerpat zkušenosti otestované v praxi a uznané za hodné
sdílení. Vybírat můžete ze 150 lekcí od 79 autorů (vzhledem k době psaní článku stav odpovídá začátku října 2015).
Věřím, že číslo bude nadále narůstat. :-)
Záměrem tvůrců bylo, aby byl portál živým projektem, z kterého můžete vy, knihovníci, čerpat, ale i přispívat do něj
svým zpracovaným metodickým materiálem a sdílet ho s ostatními. Vítán je každý i nedokonale zpracovaný
metodický materiál, který můžete zaslat na kontaktní adresu uvedenou na portálu.
Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz
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