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Sekce pro informační vzdělávání uživatelů – odborná sekce 
SDRUK ČR

Veronika Peslerová

Odborná Sekce pro informační vzdělávání uživatelů (IVU) vznikla při Sdružení knihoven ČR (SDRUK) v květnu 

2009. Od té doby řeší intenzivně otázky spojené s inovací, možná lépe řečeno, se změnami v zajišťování 

informačního vzdělávání uživatelů veřejných knihoven. Sekce má v současnosti 33 členů a zastoupeny jsou 

všechny krajské knihovny, Moravská zemská knihovna v Brně, Městská knihovna v Praze, Knihovna Jiřího 

Mahena v Brně a několik městských knihoven. Každý rok se konají dvě pracovní setkání sekce (popř. setkání 

dvoudenní) a odborný dvoudenní seminář.

Do roku 2011 byla vedoucí sekce Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Ta 

po vzájemné dohodě předala v dubnu 2011 vedení sekce IVU ředitelce Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově 

Brodě Mgr. Veronice Peslerové, která se problematice informačního vzdělávání dlouhodobě věnuje. Aktuálně je 

však z důvodu odchodu V. Peslerové na mateřskou dovolenou vedením sekce pověřena Bc. Radomíra Kodetová, 

ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích.

Činnost členů sekce se mj. odvíjí od průzkumu úrovně a obsahu informačního vzdělávání uživatelů v jednotlivých 

krajích, který sekce realizovala. Ověřili jsme si, že některé knihovny stále málo využívají informační zdroje, 

databáze, Jednotnou informační bránu, webové stránky různých knihoven a informačních institucí. Informační 

výchova je stále mnohde prioritně zaměřena na exkurze, seznamování s orientací v konkrétní knihovně, 

s využíváním jejích informačních zdrojů a služeb. To je samozřejmé a jednoznačně potřebné, ale na informační 

vzdělávání máme náročnější požadavky, které zahrnují znalosti, dovednosti a schopnosti práce s informacemi - od 

formulování požadavku přes vyhledání relevantních informací až po jejich zpracování, prezentaci a možnosti 

dalšího využití. Dotazník také ukázal na nedostatek materiálů, které by pomohly knihovníkům v jejich práci, a také 

na výrazný nedostatek odpovídajícího vzdělávání knihovníků.

Práce sekce se tedy mj. zaměřuje na vytvoření onoho metodického materiálu. Na něm pracují tři pracovní skupiny. 

Každá skupina má na starosti jeden modul. Cílem modulu Čtenářská gramotnost (vedoucí Bc. Helena Selucká, 

KJM v Brně) je podpora rozvoje čtenářství, porozumění textu, práce s beletristickým i naučným textem a jeho 

pochopení. Obsahem modulu Knihovny - zdroje informací (vedoucí Mgr. Lenka Navrátilová, Městská knihovna 

Polička) bude získání schopností a dovedností informace nejen vybrat a zpracovat, ale umět je dále aplikovat. 

Dále pracovat s nejrůznějšími zdroji informací, ale také znát různé typy knihoven a informačních institucí a 

orientovat se v nich. A modul Informační zdroje - tištěné, elektronické, audiovizuální (vedoucí Mgr. Jana Leparová, 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) je zaměřen na práci s databázemi, vyhledávání informací na 

internetu, využívání elektronických služeb knihoven apod. Všechny tři moduly na sebe navazují a rozvíjejí 

vědomosti a schopnosti žáků i studentů tak, aby byli úměrně svému věku informačně gramotní a práce s

informacemi se stala součástí jejich práce ve škole, při studiu i při rozvíjení odborné zájmové činnosti.

Sekce IVU dále klade důraz na potřebu vzdělávání knihovníků. V jednotlivých krajích jsou členy sekce (popř. 

metodiky příslušných krajských knihoven) pořádány jednorázové vzdělávací akce zaměřené právě na 

problematiku informačního vzdělávání, které zprostředkovávají praktické ukázky a zkušenosti, návody typu „jak na 

to“. Hlavní pozornost však sekce IVU věnuje pořádání každoročního dvoudenního celostátního semináře. Seminář 

je „putovní“, každý rok se koná jinde a snaží se postupně obsáhnout všechny kraje.

Ve dnech 23.–24. dubna 2014 se konal v pořadí již šestý seminář Informační vzdělávání uživatelů veřejných

knihoven, tentokrát v Městské knihovně v Havířově. Seminář byl opět zaměřen více prakticky. Po dvou úvodních 

teoretických přednáškách následoval dvoudenní maraton praktických workshopů. Každý z účastníků si vždy mohl



vybrat ze tří paralelně probíhajících workshopů ten, který mu tematicky nejvíce vyhovoval. Většina workshopů 

vycházela z praxe knihoven, kde informační vzdělávání velmi dobře funguje. Každý z workshopů měl 90 minut, byl 

tedy dostatek prostoru a času i na otázky, sdílení, praktické příklady apod. Seminář byl ve zpětné vazbě účastníky 

hodnocen velmi kladně, a proto bude stejná forma akce zachována i pro příští ročníky. Prezentace ze semináře 

jsou umístěny na webových stránkách SDRUKu.

Sedmý ročník dvoudenního praktického semináře se bude konat v obvyklém dubnovém termínu, 22. a 23. dubna 

2015, zřejmě v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (místo je však zatím v jednání).

Materiály, zápisy, informace o sekci jsou dostupné na webových stránkách SDRUK. Je tedy možná i zpětná vazba 

z vaší strany, od knihovníků z různých knihoven. Rádi přijmeme návrhy, náměty, zkušenosti z praxe a přivítáme 

případné nové členy.

Kontakt na autorku: peslerova@kkvysociny.cz

Informace o sekci (na webu SDRUK): http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-informacni-vzdelavani-

uzivatelu/clanek/sekce-pro-informacni-vzdelavani-uzivatelu/
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