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Jedním z velkých témat současnosti je informační vzdělávání. Pro knihovníky to však žádná novinka není. Sekce 

pro informační vzdělávání uživatelů (IVU) vznikla při Sdružení knihoven ČR už v květnu 2009,[1] ale knihovny se 

této problematice věnují nejméně od začátku 21. století, ne-li dříve. Na informační vzdělávání se také specializuje 

Kabinet informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně, kde vyučuje i autorka článku, který se 

vám touto cestou pokusím přiblížit.

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., se zabývá technologiemi ve vzdělávání a informační gramotností. Je 

spoluautorkou e-knihy Informační vzdělávání pro učitele.[2]

Současné knihovny nejsou chápány jen jako výpůjční místa, ale jsou vnímány i jako velice prospěšné kulturní 

instituce a komunitní centra. Přiznává se jim statut bezpečného a kultivovaného prostoru pro děti, různé minority a 

seniory. Jejich vzdělávací funkce je veřejností vítána a zřizovateli akceptována, i když právní ukotvení zatím chybí. 

Většině knihovnic a knihovníků je vlastní sloužit a pomáhat uživatelům a mnohé z nich i vzdělávat. Možná, je to 

dáno i tím, že někteří byli původní profesí učitelé nebo jimi být chtěli.

Ovšem ne všechny kurzy, semináře, besedy a exkurze, které v knihovnách probíhají, se dají označit za informační 

vzdělávání. Definovat, co informační vzdělávání je a co není, se na začátku své existence snažili právě členové 

sekce IVU. Informačním vzděláváním v knihovnách jsou především lekce informačního vzdělávání a tyto lekce je 

třeba reflektovat v kontextu vzdělávacích potřeb žáků a studentů pro život v 21. století.

Knihovník-lektor musí komunikovat se školou a s učiteli a měl by umět nabízet a propagovat své připravené lekce. 

Doporučuje se, aby znal zaměření školy a stanovil si vzdělávací cíl, jehož má být při lekci dosaženo. Nedílnou 

součástí je i znalost charakteristiky žáků a studentů, kteří se budou lekce účastnit.

Podmínkou kvalitního informačního vzdělávání je prostudovat si kurikulární dokumenty školy (rámcové vzdělávací 

programy a školní vzdělávací programy) a porozumět jim. Znalost vybavení školy informačními technologiemi 

pomáhá lektorům zvážit, s jakou úrovní počítačové gramotnosti žáků a studentů by mohli při lekci počítat.

Chtějí-li knihovníci vést lekce informačního vzdělání, měli by si osvojit lektorské (pedagogicko-didaktické) 

kompetence. To znamená: mít dostatečné odborné znalosti k danému tématu, znát metodiku vedení informační 

lekce, nebát se učit a mluvit před větším počtem lidí, nebát se dětí, umět pracovat s žákem se specifickými 

potřebami, znát aktivizační metody výuky, vědět, co je kritické myšlení a jeho trojfázový model učení E-U-R, a 

umět podle něho vést lekci.

Role knihovníka-lektora je náročná a může přinášet nejen mnoho radosti, ale také jistá úskalí. Proto je třeba 

vytvářet v knihovnách podmínky pro kvalitní vedení informačního vzdělávání a také poskytovat cílenou pomoc 

knihovníkům, aby získali a mohli dál rozvíjet své lektorské kompetence. Nároky jsou opravdu vysoké, ale 

knihovníci-lektoři na to nemusejí být sami. Podporu jim poskytnou semináře a konference s tematikou jak 

informačního vzdělávání, tak lektorských dovedností a také projekt ceinve.cz.[3] Proslýchá se, že i jeden 

z tematických bloků letošní konference Knihovny současnosti se bude informačnímu vzdělávání věnovat a možná 

bude přednášet i paní Pavlína Mazáčová.

Článek se podrobně zabývá metodickou přípravou lekcí, proto jej doporučuji k přečtení nejen začínajícím lektorům 

informačního vzdělávání, ale i těm zkušenějším.
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