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Knihovna vzdělává veřejnost aneb Celoživotní vzdělávání v knihovně

Zuzana Andrenková

S pořádáním počítačových kurzů pro širokou veřejnost jsme začali v roce 2010. Kladné ohlasy a velký zájem nás 

utvrdily v tom, že jsme se vydali správnou cestou. Zájemci o získání základní počítačové gramotnosti k nám neváhají dojíždět 

z okolních měst i vesnic vzdálených téměř 20 km. Nejstaršímu kurzistovi bylo přes 80 let. Je to samouk a na počítači se začal 

učit před pár lety. Obdivovali jsme jeho elán a velké nadšení z nových technologií, které mu nabídly mnoho nových možností. 

Jak je vidět, začít s počítači se dá v každém věku.

            I v letošním roce jsme uspořádali další „Počítačové kurzy (nejen) pro seniory“. Na jaře proběhlo celkem 16 lekcí, 

kterých se zúčastnilo 80 návštěvníků. Dvě lekce byly věnovány klientům pobočky Centra zdravotně postižených 

Královéhradeckého kraje v Jičíně. Tyto kurzy jsou primárně určeny začátečníkům, ale přihlašují se i lidé s mírně pokročilými 

znalostmi. Kurzů se mohou zúčastnit všichni, kteří se chtějí naučit základům práce s počítačem. Převážnými návštěvníky jsou 

senioři, ale také, jak název napovídá, i ti, kteří ještě do seniorského věku zdaleka nepatří. Kurz je vždy rozdělen na 

samostatné lekce, ve kterých se věnujeme jednomu tématu, jako je např.: seznámení s počítačem, práce se soubory a 

adresáři, vyhledávání na internetu, e-mail, práce s textovým editorem nebo tabulkovým procesorem, úpravy fotografií, 

jednoduché prezentace, záloha dat. Každý účastník si může podle svého zájmu vybrat, jaké lekce chce navštívit.

            Jarní kurzy byly opět zcela obsazené, a jelikož je o kurzy i nadále zájem, budeme v jejich pořádání pokračovat. 

Nejbližší kurzy proběhnou na podzim tohoto roku. Přesné termíny budou vystaveny na našich webových stránkách 

http://knihovna.jicin.cz nebo se zájemci mohou informovat přímo v naší knihovně. Do podzimních kurzů jsme se snažili přidat i 

nová zajímavá témata. Účastníci lekcí se tak naučí vytvořit vlastní webovou stránku pomocí šablony, seznámí se 

s elektronickými knihami a naučí se pracovat se čtečkou elektronických knih nebo s novým on-line katalogem naší knihovny. 

Doufáme, že i tyto podzimní kurzy budou úspěšné tak jako ty minulé. Společná radost z nově nabytých znalostí a zkušeností 

nás vždy zaručeně potěší. Řečeno slovy jedné kurzistky: „I kdybych se naučila jednu jedinou novou věc, tak to stojí za to!“
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