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Vzdělávat a bavit

Eva Semrádová

Vzdělávání patří k základnímu poslání veřejné knihovny, může být i motivem, proč se knihovna zakládá a 

provozuje. Knihovna jako instituce otevřená všem je přímo určena k tomu, aby individuálním návštěvníkům 

poskytovala přístup k informacím, prostor pro celoživotní vzdělávání a dále aby podporovala formální (školní) 

vzdělávání a nabízela i méně formální vzdělávací programy pro skupiny zájemců.

Programy neformálního vzdělávání[1] většinou spadají do volného času návštěvníků nebo rozšiřují školní 

výuku, prolínají se s aktivitami odpočinkovými, podporují setkávání komunit, mísí se s kulturními akcemi. Není 

náhoda, že ještě před pár lety jsme v knihovnách kategorie „vzdělávací“ a „kulturní“ akce nerozlišovali. Knihovny 

usilují o postavení center celoživotního vzdělávání, ale zatím se v rámci vzdělávací politiky ČR[2] nepodařilo 

najít pro tyto snahy odpovídající místo a podporu. Samostatné sledování počtu vzdělávacích akcí pro veřejnost a 

návštěvnosti těchto akcí v celostátním měřítku vzniklo právě na podporu těchto snah.

Graf č. 1

Graf číslo jedna znázorňuje objem uskutečněných kolektivních akcí v knihovnách od doby vzniku nového 

uspořádání krajů. Počet akcí se ztrojnásobil. Vzdělávací akce tvoří asi jednu třetinu všech kolektivních akcí, 

zbývající pořady řadíme mezi kulturní akce. Pokud se podíváme pouze na vzdělávání a měříme rozsah nabídky 

v porovnání s velikostí obsluhované populace, umístí se z profesionálních knihoven na nejvyšších příčkách 

žebříčku knihovny v Náchodě, Polici nad Metují, Novém Městě nad Metují, Staré Pace, Třebechovicích pod 

Orebem, Pecce, Rtyni v Podkrkonoší, Vysokém Veselí, Lázních Bělohrad, Jaroměři a Velkém Poříčí.

Graf č. 2

Druhý graf poukazuje na rozložení návštěvnosti v knihovnách Královéhradeckého kraje, kde návštěvníci 

vzdělávacích akcí tvoří v průměru 2 %. V knihovnách s velkým počtem uskutečněných akcí se tento parametr 

pohybuje okolo 10 %. Zajímavým momentem v tomto grafu je velký podíl návštěvníků online služeb. Nabídka 

virtuálního vzdělávání pro návštěvníky knihovních webů se zatím jeví jako nevyužitá šance.

Na závěr by ještě měla zaznít otázka kvality vzdělávání v knihovnách. Není potřeba připomínat, že k úspěchům 

knihovny ve vzdělávací činnosti zdaleka nestačí jen vymyslet témata školení. Ke vzdělávací funkci patří znalosti o 

potřebách obyvatel místa, hledání partnerských institucí a kvalitních lektorů. Nepodceňujte ale také ani interiérové 

vybavení knihovny a propagaci. Zařaďte vzdělávací funkci do statutu či zřizovací listiny knihovny a pamatujte, že 

nedostatek peněz se na úrovni akce určitě podepíše. A ptáte se v rámci průzkumů spokojenosti svých uživatelů, 

jak se jim vzdělávání líbí? Návštěvníci ocení kvalitu a netradiční přístup k tématům, učení v knihovnách by je mělo 

především bavit.

___________________________________________

Nové definice připravené Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR ke kolektivním akcím v knihovnách, 

které jsou v platnosti od roku 2016:

Kulturní akce pro veřejnost 



„Knihovnou pořádané akce pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je kultivace osobnosti, poskytují zábavu a 

estetický zážitek. Od účastníků se zpravidla nevyžaduje aktivní spoluúčast; např. besedy, výstavy, literární pásma, 

pořady, hudební pořady, koncerty, kvízy, exkurze, divadlo jednoho herce, literární čtení, besedy s převažující 

kulturní složkou, Muzejní noc, besedy s dětmi (pohádky, říkadla…), autorská čtení, pasování prvňáčků, Knížka pro 

prvňáčka, Noc s Andersenem, Lovci perel, soutěže, hraní stolních her, výtvarné, tvůrčí dílny, vyhodnocení soutěží, 

filmové projekce, divadelní představení, křty knih, recitační pásma, vernisáž výstavy. Nezahrnují se nástěnky 

a drobné výstavky (např. novinek).“

Vzdělávací akce pro veřejnost 

„Knihovnou pořádané akce pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je rozvoj vědomostí a znalostí, poskytují 

nové informace a poznatky. Od účastníků se vyžaduje aktivní spoluúčast. Například školení, kurzy, konference, 

přednášky, výstavy s informacemi (o autorovi, místě, historii…), exkurze, knihovnické, informační lekce, speciální 

akce (např. k výročí knihovny / kombinované prohlídky…), diskuze, workshopy, univerzity volného času, akce 

konané ve spolupráci se školou jako součást výuky (čtenářská, informační a digitální gramotnost), komentované 

hudební a filmové pořady.“

Evidence počtu kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost a jejich návštěvníků

Záznamy o uspořádaných akcích a jejich návštěvnosti vede knihovna v deníku knihovny. Pořádá-li knihovna 

stejnou akci opakovaně v daném dni, pak uvedete počet těchto akcí (opakování). Opakuje-li knihovna 

jednorázovou akci v jiný den, pak ji eviduje znovu. Pořádá-li knihovna cyklus vzdělávacích nebo kulturních akcí, 

vykazuje všechny akce daného cyklu (např. pokud má cyklus 15 lekcí, vykáže knihovna 15 akcí). Počet účastníků 

cyklické akce se vykazuje u každé dílčí akce a počty se sčítají.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz 

[1] „Neformální vzdělávání je zaměřeno na rozvoj znalostí, dovedností a schopností v zařízeních 

zaměstnavatelů, v soukromých vzdělávacích institucích, ve školských zařízeních (např. zájmové vzdělávání, které 

poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti), nestátních 

neziskových organizacích, v knihovnách a dalších organizacích. Do oblasti neformálního vzdělávání lze řadit 

některé organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, jako jsou například kurzy, rekvalifikace, 

školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci neformálního vzdělávání je účast odborného lektora, učitele, 

trenéra či proškoleného vedoucího. Bez dodatečného uznání příslušným orgánem nebo institucí však zpravidla 

nevede k získání stupně vzdělání.“

Definice dle: Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Strategie vzdělávání 2020 [online]. 

Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016 [cit. 2016-01-28]. Dostupné z: 

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf

[2] Dne 9. července 2014 byla usnesením vlády č. 538 schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do 

roku 2020, více informací je k dispozici na webu: http://www.vzdelavani2020.cz/
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