
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 12. 3. 2020

Číslo: Ročník 30 (2020), Číslo 1

Sekce: Stalo se

Název článku: Profesní výlet do Hradce Králové

Autor: Jana Šimková

Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20200118

Profesní výlet do Hradce Králové

Jana Šimková

Termín Královéhradecké knihovnické konference máme v Městské knihovně v Úpici zaznamenaný v kalendáři již dlouhou dobu 

dopředu. Vychází totiž na úterý, což je u nás „zavírací“ den. Tím pádem mohou všechny pracovnice knihovny vyrazit na takový malý 

profesní výlet... Jsme malá knihovna, kde v podstatě všichni dělají všechno, byť třeba jen okrajově, takže se nás různá témata 

konference dotýkají více či méně vždy. A kromě spousty zajímavých informací z konference stihneme ještě nakoupit nějaké knihy, 

dárky a odměny pro čtenáře a trochu času vyšetříme i na společnou kávičku.

Letošní konference byla svým zaměřením „Knihovny a školy“ obzvlášť blízká řadě z nás. Mohlo by se zdát, že je určena především 

„děckařkám“, ale kde by bez soustavné práce s dětmi bylo oddělení pro dospělé, kde by se rodili ti zdatní a vyzrálí dospělí čtenáři?

Úvodní přednáška Mgr. Pavlíny Mazáčové, Ph.D., připomněla a na základě výzkumu ukázala skryté rezervy při práci s dětmi. Besedy 

často děláme takříkajíc postaru, s rozsáhlejším výkladem. Ale dobrá zpráva je, že mladší knihovníci, ale nejen oni, vnášejí do svých 

vzdělávacích akcí pro děti nové postupy, prvky, zážitky, což je velké oživení. Byli jsme také seznámeni se vznikajícími edukačními 

programy pro děti, které snad v budoucnu bude možné v případě potřeby použít i v knihovnách. Já sama si z tohoto bodu odnesla 

důležitou věc, a to nezapomínat na evaluaci, tedy zpětnou vazbu – hodnocení od samotných dětí a učitelů.

Další příspěvek se věnoval výsledkům celostátního průzkumu Spolupráce knihoven a škol, s jehož výsledky nás velmi podrobně 

seznámila paní Mgr. Vladana Pillerová.

Pokud se někomu při předchozím povídání plném čísel a výsledků chtělo dřímat, třetí příspěvek ho jistě probudil. Naší úpickou 

expedicí nejlépe hodnocená přednáška dne. Paní Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., přišla s podnětnou, pestrou a velmi dobře podanou 

ukázkou dobré praxe, kdy studenti učitelství Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové připravují aktivity a programy na podporu 

čtenářské gramotnosti. Spolupracují s Knihovnou města Hradce Králové, kde své programy v rámci závěrečných studentských prací 

vyzkoušejí přímo na dětech samotných. Pro knihovnice inspirace, nové nápady a v neposlední řadě ulehčení práce.

Poslední přednáška dopoledního bloku patřila opět tomu pro knihovníky velmi potřebnému – mediální gramotnosti, se kterou řada 

z nás starších neustále „bojuje“. Pokrok v této oblasti je tak rychlý, že je velmi těžké udržet krok, správně se orientovat, a ještě to dále 

předávat malým či velkým čtenářům. S tím nám dokáže pomoci právě paní Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., která pořádá řadu 

přednášek a seminářů, školí knihovníky, děti i dospělé.

V odpolední části se vystřídala řada knihovníků, resp. knihovnic, s ukázkami možností, jak může taková dobrá spolupráce knihoven a 

škol fungovat. Mnohé z nás se jistě nechaly inspirovat nápady kolegyň z jiných knihoven. Nás zaujal nápad s názvem Festival školní 

četby, který prezentovala paní Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové. V podstatě se jedná o neformální 

setkání dětských knihovníků s učiteli na půdě knihovny, kde si u dobré kávy a stánků s vybranými knihami zástupci škol prohlédnou 

knihy pro děti, vyslechnou doporučení na dětskou četbu, navzájem si popovídají a prodiskutují možnosti spolupráce.

Výborné bylo i povídání o čtenářském klubu v Meziměstí, jímž nás potěšil zkušený knihovník pan Martin Slavík. U nich dobře funguje 

při čtenářských dílnách propojení pedagoga s knihovníkem, již jsou zapojeni do všech aktivit s dětmi. Součástí dílny je samostatné 

čtení knih, diskuse o přečteném apod. Scházejí se každý týden, a to nejen na čtecích dílnách, ale také na akcích, které utužují 

kolektiv, jako např. spaní v knihovně. Při diskuzích o přečtených knihách využívají spoustu zajímavých metod, např. „horké křeslo“, 

„palba otázek“, „čtenářské kostky“, „palec nahoru/dolů“, „poklad“ a další. Bylo patrné, že pan Slavík je opravdu „zapálený“ knihovník 

se spoustou skvělých nápadů.

Závěr patřil představení nové knihovní kampaně pro rok 2020, jíž jsou regionální osobnosti. Motto pro tento rok zní: „Z našeho kraje 

na světové nebe...“.  A to je pro každou knihovnu jistě snadné téma, regionálním záležitostem se všichni intenzivně věnujeme. Vždyť 

to jsou ty naše poklady, to je to, co se dotýká každého z nás.

Za úpickou výpravu moc děkujeme všem organizátorům konference. Je to možnost seznámit se s aktuálními trendy v knihovnictví, 

nechat se inspirovat jinými knihovnami, dozvědět se spoustu nového nebo jen připomenout to zapomenuté. A při výborném 

občerstvení, které je každoročně připraveno, také možnost popovídat si s ostatními knihovníky, setkat se s nimi osobně, což je jistě 

veliký bonus navíc.
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