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Učení není mučení

Božena Blažková

            Vždy než se pustím do psaní úvodních slov k novému číslu, listuji si číslem minulým. Tentokrát jsem v duchu 

zalitovala, že jsem v článku „Co nás čeká“ přece jen nepoužila na konci otazník. Člověk totiž nikdy přesně neví, co mu život 

přinese, a v redaktorské práci zase šéfredaktor míní, a autoři mění :-).

Praxe ukazuje, že téma celoživotního vzdělávání je široké a prolíná všemi oblastmi našeho konání. Už názvy článků 

„Životní jistoty“ a „Jednou nestačí“ ukazují, o jak zásadní téma se jedná. A s našimi šancemi je to jako s poloplnou či 

poloprázdnou lahví. Šancí vzdělávat se může být pro někoho až příliš mnoho a pro někoho příliš málo. Promarnit bychom však 

neměli opravdu žádnou možnost se něco nového naučit. Záleží totiž pouze na každém z nás, jak brzy, či naopak pozdě si 

uvědomíme, že bez dalšího vzdělávání nám ujede nejen rychlík, ale i ten nejpomalejší „pomalík“. Ten nám ještě navíc určitě 

České dráhy zruší (stejně jako Grand Biblio) a my zůstaneme osamoceni na trati, bez možnosti spojení s ostatními, kteří si 

užívají virtuální či nějakou další realitu. Za redakční radu našeho zpravodaje mohu konstatovat, že se „zuby nehty“ snažíme 

udržet „v rychlíku“ a chceme vás nejen informovat, ale dávat vám i podněty k dalšímu vzdělávání. V tomto čísle vám 

ukazujeme, že knihovnické vzdělávání sahá od základního kurzu až po kurz odborný e-learningový. Přinášíme také ohlasy na 

celostátní seminář Informační vzdělávání uživatelů, který se v dubnu konal v Hradci Králové. Problematice informačního 

vzdělávání a zájmového vzdělávání dospělých se budeme více věnovat v podzimním čísle. Učení totiž opravdu nemusí být 

mučení, pokud se vzbudí zájem a použijí vhodné metody.

            V tomto čísle se nám podařilo shromáždit hodně zajímavých příkladů šumných knihoven bez ohledu na jejich velikost. 

Velmi nás těší, že již máme v zásobě další pro příští číslo. K bližšímu seznámení doporučujeme i článek „Muzejní knihovny 

Královéhradeckého kraje“, který podrobně informuje o tom, jaké fondy můžeme v jednotlivých muzejních knihovnách najít.

            V rubrice Okénko jsou mj. dvě zprávy o současném stavu českého knihovnictví. A jak už to tak v životě bývá, jedna 

zpráva je potěšující – elektronické kopie jsou zase levnější - a druhá zpráva naopak – avizovaný konec české článkové 

bibliografie považujeme za velmi neuvážený.

            Letošní rok nám přináší tři významná regionální literární výročí. Společně s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně po celý 

rok pracujeme s dílem prvního jubilanta Václava Čtvrtka. Další, poněkud problematičtější, regionální osobností je Václav 

Hanka (10. června 1791 – 12. ledna 1861), rodák z Hořiněvsi. Obec ve spolupráci s Památníkem Václava Hanky a místní 

knihovnou pořádá dne 11. června již druhou Muzejní noc. Avizovaný program je skutečně bohatý. Organizátoři srdečně zvou 

všechny knihovníky, čtenáře a rodinné příslušníky k návštěvě obce a rodného domku Václava Hanky. Třetímu výročí – Karlu 

Jaromíru Erbenovi a Miletínu - se budeme věnovat v dalším čísle.

            V elektronické podobě (která už tentokrát bude opravdu připravena současně s tištěným vydáním: omlouváme se tímto 

za technické problémy) bude článek Čtenář roku doplněn o další knihovny z regionu, kde svého nejpilnějšího čtenáře sice 

vyhodnotili, ale do celostátní soutěže nepřihlásili. V úplnosti tam také naleznete článek o regionálním autorovi Václavu 

Francovi; text musel být vzhledem k počtu stran v tištěné verzi zkrácen. Představíme vám další autory našeho zpravodaje a již 

tradičně jsme pro vás připravili přehled zajímavých akcí, které se v knihovnách konaly během prvního čtvrtletí.

            Na závěr si dovoluji připomenout citát Jana Amose Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo 

školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

P. S.: Blíží se čas prázdnin a dovolených. A to je nejlepší doba k poznávání nového. Naučme se tedy každý den něco nového 

– získejme zajímavou informaci nebo potřebnou dovednost. Není důležité, zda se budeme zabývat knihovnickými databázemi, 

učením cizích slovíček nebo se třeba „jen“ naučíme, jak se jmenuje strom, kolem kterého denně chodíme. Nejdůležitější je 

chtít se učit.
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