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Obecní knihovna ve Vrbici vzdělává nezaměstnané - inspirace z
Jihomoravského kraje
Klára Beranová

Obec Vrbice má přibližně 1 100 obyvatel.[1] Obecní knihovna sídlí v prostorách Centra volného času, které vzniklo
v roce 2013. Cílem knihovny je multifunkčnost, vytvoření prostoru pro pohodové setkávání a trávení volného času
občanů. Velmi důležitou roli v životě knihovny hraje podpora obce a celého zastupitelstva. Knihovna se tak
postupně stává další vzdělávací a kulturní institucí obce.
Jsou zde pořádány kulturní i vzdělávací akce a zaměřují se na všechny cílové skupiny obyvatel. I když je vrbická
knihovna malá, neprofesionální, s jednou knihovnicí, rozhodla jsem se nabízenými aktivitami inspirovat u knihoven
velkých. Ano, oni mají víc zaměstnanců, větší rozpočet i prostory, ale snažím se řídit heslem „když se chce, jde
všechno“. :-)
I v naší obci se nachází určité procento nezaměstnaných osob, a tak jsem se v roce 2014 poprvé pustila do
vzdělávacích aktivit pro nezaměstnané – počítačových kurzů pro začátečníky. Když kurzy začínaly, byly
v knihovně tři stolní počítače a internet s možností připojení k wifi. Na začátku jsem vyrobila plakát a začala
s propagací. Říkala jsem si, že budu ráda, když se přihlásí alespoň tři účastníci, pro které mám počítače
k dispozici. A světe, div se: přihlásilo se mi zájemců šest. Kvůli nedostatku stolních počítačů jsem se poté
s účastníky domluvila na práci s vlastním notebookem. Nakonec to pro ně tak bylo lepší – naučili se pracovat
s počítačem, který měli doma, a to pro ně bylo jednodušší při vypracovávání malých domácích úkolů, které
v průběhu kurzů zajišťovaly domácí přípravu. Nikdy nešlo o nic složitého. Byly to úkoly např. typu: pošli e-mail
s obrázkem v příloze, přepiš úryvek textu, vyhledej informace o Francii. V současné době jsou v knihovně
k dispozici čtyři počítače. A podařilo se získat i dataprojektor s interaktivní tabulí, který k počítačové výuce není
vysloveně potřeba, ale slouží spíše ke zpestření.
Pro tento druh aktivity jsem se rozhodla z toho důvodu, že v těsné blízkosti obce podobná podpora pro
nezaměstnané není. Kurzy začínají v říjnu a končí většinou v březnu. S účastníky jsme se scházeli vždy
v podvečer jednou za 14 dní. Vyučovaná látka není nijak těžká, většinou se jedná o úplné základy práce
s počítačem. Já jako lektorka kurzů využívám to, co sama umím. Účastníci se nechtějí učit složité věci, potřebují si
osvěžit již naučené či se naučit běžně potřebné činnosti s počítačem. Můžu říci, že kurzy práce s počítačem jsou
úspěšné, v říjnu 2016 zahajuji již třetí ročník.
Další podpůrná aktivita pro nezaměstnané je pomoc s hledáním pracovních nabídek na internetu a pomoc při
tvorbě životopisu nebo motivačního dopisu. V letošním roce jsem využila nabídku pracovního portálu na umístění
odkazu s pracovními nabídkami z našeho regionu na web knihovny. Tato služba knihovnu nic nestojí a
nezaměstnaným ulehčí hledání práce. Jediným kliknutím se dostanou přímo na aktuální nabídky a nemusí

zdlouhavě vyhledávat na internetu.
Práce s nezaměstnanými ale není jen o jejich vzdělávání. Snažím se je zapojit i do dění v knihovně. Pokud si u
nezaměstnaných občanů dokážete získat důvěru, můžete v nich najít skvělé dobrovolníky a pomocníky. Jejich
pomoci využívám při pořádání akcí, ale i při běžných pracích v knihovně. Přínosem pro tyto občany je pak
možnost zapojení se do společnosti a do aktivit obce, díky kterému se může předejít jejich sociálnímu vyloučení.
A co můžete pro nezaměstnané udělat vy? Pomoci jim s vytvořením životopisu či jeho vytisknutím. Vždycky je
nejlepší začít u známých. Ti pak o vaší pomoci řeknou zase svým známým a tak se okruh lidí, kterým můžete
pomoci, rozšíří.
Přeji vám všem, abyste v sobě našli chuť a odvahu začít s něčím podobným a hlavně aby se vám ve vašich
aktivitách dařilo. Jak jsem psala na začátku článku, není to o penězích nebo velkých prostorách. Je to jen o vašem
postoji.
Statistické okénko:
Obecní knihovna Vrbice
• počet k. j.: 6 500
• počet registrovaných uživatelů: 230
• počet fyzických návštěv knihovny (za rok 2015): 2 706

Kontakt na autorku: cvc@vrbice.cz
Web knihovny: www.knihovna.vrbice.cz
[1] Vrbice se nachází v srdci Modrých Hor a mikroregionu Hustopečsko a před dvěma lety obdržela titul Vesnice
roku 2014 Jihomoravského kraje.
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