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Dovednosti mezilidské komunikace na Knihovnické dílně v Jičíně

Božena Blažková

            Již 16. knihovnická dílna v Jičíně se konala za finanční podpory Ministerstva kultury a regionálního výboru 

SKIP pod názvem Dovednosti mezilidské komunikace a uvedenému tématu byl věnován celý druhý den.

Účastníci dílny absolvovali tradičně hodně nabitý program. Úvodní dopoledne bylo zaměřeno na projekt Rosteme 

s knihou ( http://www.rostemesknihou.cz/ ) a na informace o zahraničních projektech skupiny EU Read 

(konsorcium evropských organizací propagujících četbu). Nová média sice přinášejí nové výzvy, ale ukazuje se, 

že forma, kterou jsou slova a příběhy publikovány, není podstatná. Důraz se klade zejména na poselství slov, 

osobních příběhů a propojenost mezi čtením a psaním (vlastní tvorbou). Odpoledne představil programový ředitel 

Albatrosu Ondřej Müller současnou podobu společnosti Albatros Media, a. s.

Hlavním programem byla celodenní dílna Dovednosti mezilidské komunikace. Lektorkou byla MgA. Alena 

Špačková, která od začátku devadesátých let učí rétoriku a hlasovou výchovu na Vyšší odborné škole herecké v 

Praze a kulturu mluveného projevu na Husitské teologické fakultě UK. Jako lektorka kurzů moderní rétoriky 

(obchodní nebo osobní prezentace, telefonování, společenské vystupování, neverbální komunikace) trénuje v 

komunikačních dovednostech skupiny a jednotlivce soukromých firem i státních institucí. V odborných 

konzultacích se snaží o individuální přístup a důraz klade na praktické uplatnění jednotlivých komunikačních 

technik. V nakladatelství Grada jí vyšly k uvedenému tématu doporučené publikace: Moderní rétorika (jak mluvit 

k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli) a Umění dialogu (jak si s lidmi opravdu porozumět). Lektorka 

byla velmi dobře připravená a ukázky měla zaměřené na běžnou knihovnickou praxi, což nebývá obvyklé. Kromě 

nezbytné teorie a výcviku předala účastníkům i manuál na téma: Překážky, nástroje a techniky rozhovoru. Je 

škoda, že vzhledem k množství účastníků nebylo možno více využít praktický výcvik a ozkoušet si na vlastní kůži 

jednotlivé komunikační techniky.

V rámci Jičína města pohádky se pravidelně konají i odborná kolokvia na aktuální společenská témata. 

Název „Byli jsme a budeme zase loutkami?“ otevíral prostor pro různé úhly pohledu na současnou realitu. 

Zajímavá byla např. úvodní otázka: „Kdy se jedinec stává zralým?“ Odpověď zněla: „Člověk je zralý tehdy, když 

přijme odpovědnost.“ Váženým hostem kolokvia byl prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., historik a emeritní profesor 

Univerzity Karlovy, který v letošním roce oslavil osmdesáté narozeniny. Ve svém příspěvku několikrát zdůraznil, že 

právě malý národ musí umět a vědět mnohem více než velmocenské státy. Pracovníky dětských oddělení zcela 

určitě zaujala přednáška doc. PhDr. Pavla Vacka, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové „Dítě, dobro a zlo a dnešní 

svět“. Zdůraznil současnou potřebu tzv. morální gramotnosti, kdy je zapotřebí zejména děti učit rozlišovat dobro od 

zla. Je zapotřebí znovu začít systematicky pracovat s kategoriemi lepší - horší, správné – nesprávné, morální –

nemorální. Zdůraznil význam etické výchovy, která je zapotřebí proto, aby z dětí vyrostli slušní lidé.

Velmi dobře připravený byl i doprovodný program Knihovnické dílny. Dr. Eva Bílková nedbala na únavu z cesty a 

nezvykle horkého dne a provedla účastníky v rámci Jičínských inspirací městem. Její zasvěcené vyprávění o 

lidech i památkách je vždy plné námětů k přemýšlení. Jednalo se o perfektní ukázku vzájemné komunikace mezi 

lektorem a účastníky. Jičínská autorka a překladatelka paní Draga Zlatníková představila přítomným velice 

půvabnou knížku chorvatského spisovatele a básníka Stjepana Lice „Dárek pro Ježíška“. Snový vánoční příběh 

doplňují poeticky laděné ilustrace Doubravky Kolanovičové. Knížku vydalo nakladatelství Portál. Podvečerní 

besedování se spisovatelem Ondřejem Neffem bylo setkáním s velmi zajímavou a kultivovanou osobností. Je 

skoro neuvěřitelné, že projekt scénických čtení Listování (http://www.listovani.cz/ ) slaví již 10 let své existence. 

V Jičíně jsme měli možnost zhlédnout čtení prvního e-mailového románu Daniela Glattauera „Dobrý proti 

severáku“.
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Na závěr bych chtěla poděkovat jičínským kolegyním za všechnu práci, kterou přípravě Knihovnické dílny tradičně 

věnovaly, a těšit se, že se za rok v Jičíně opět sejdeme.
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