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Jak to dělají v Třebechovicích?

Vanda Vaníčková

Informačnímu vzdělávání uživatelů bylo v U nás věnováno mnoho článků, v loňském roce jsme se pustili dokonce i 

do samostatné přílohy (Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělávací instituce, ročník 23 (2013), č. 4). I přes 

dostatečné teoretické podhoubí se všichni, a to nejen knihovníci, shodneme na tom, že nejcennější je vždy reálný 

příklad z terénu. Na následujících řádcích nabízím ukázku dobré praxe z knihovny v Třebechovicích pod Orebem.

Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem není pouze knižním svatostánkem, je zároveň místem,

kde pracují velmi šikovné knihovnice, jež se nebojí informačního vzdělávání. Styčným důstojníkem této oblasti je 

knihovnice Monika Malá, která vymýšlí a později i vede většinu informačních lekcí. Programy věnované historii, 

regionu a kultuře má pod taktovkou Jana Rückerová.

Informační lekce poskytuje knihovna nejčastěji základní škole, občas se uskuteční i program pro školu mateřskou. 

Management nabídky lekcí je zvládnutý velmi dobře, neboť má paní Malá připravený seznam lekcí (spolu 

s určením, pro jakou třídu je program vhodný, s čím a jak dlouho děti pracují), který začátkem září posílá e-mailem 

přímo učitelům. Pro každou třídu jsou připraveny 3-4 programy během celého školního roku (viz webové stránky 

knihovny http://hmk.webk.cz/pages/nabidka-pro-zs.html). V nabídce nechybí tradiční práce s katalogem (Jak 

hledat v knihovně; 4. třída) či čtenářské hrátky pro začátečníky (Hra s písmenky; 1. třída). Atraktivní jsou pak 

zejména lekce zaměřené na zážitkové čtení (například práce s knihou Ronja, dcera loupežníka od Astrid 

Lindgrenové) nebo krátký, ale zábavný exkurz do světa nových knih s názvem Literární jednohubky pro 9. třídu. 

Dvacetiminutová „gastronomie“ je pro děti připravena každý měsíc.

Vymyslet hezké a poutavé názvy pro informační lekce je první krok. Druhý krok, smysluplně a zajímavě je pak 

vést, paní Malá, ryze knihovnice, nikoli učitelka, zvládá také obstojně. Struktura lekcí vychází z kritického myšlení 

a modelu E-U-R. Ve fázi evokace používá brainstorming, myšlenkové mapy a další metody vtahující účastníky do 

tématu. Uvědomění si významu nejčastěji realizuje pomocí práce ve skupinách, soutěžních kvízů a úkolů. Ve fázi 

reflexe spíše improvizuje. Každý kolektiv pracuje a následně i hodnotí svou činnost odlišně. Paní knihovnice má, 

myslím, že po právu, ze své práce dobrý pocit. Ten se násobí s každým novým dětským čtenářem, jenž se přijde 

zaregistrovat, nebo dítětem, které zdraví na dálku přes celé náměstí a chválí „pitvu“. (Pozn. Informační lekce Pitva 

knihy; 4. třída.)

Nejen třebechovická knihovna, ale rovněž všechny další se musí smířit s tím, že i jeden nový čtenář za celou třídu 

je v dnešní době obrovským úspěchem. Děti jsou lákány velkým množstvím podnětů, zprava bliká tablet, zleva 

přichází SMS na chytrý telefon, u toho všeho stále online na Facebooku.

Závěrem knižní tip od paní knihovnice Moniky Malé, s nímž uspěla i u devátých tříd. Sama však knížku, z níž 

dýchá pravá tajuplná anglická atmosféra, doporučuje i dospělým – Chris Priestley: Příšerné příběhy z černé lodi.
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