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Vzděláváme všechny - i dospělé 

Andrea Součková 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, doba dovolených je již za námi a naopak období pracovních povinností 

neodvratně před námi. Prázdniny ale končí i žákům a studentům, a tak se s příchodem září samozřejmě více 

hovoří o školství, učení a vzdělávání. A kdy se vrátit v editorialu k tématu vzdělávání, než právě v září?

Tento rok se ve zpravodaji, stejně jako knihovny v Královéhradeckém kraji, věnujeme vzdělávání veřejnosti 

v knihovnách. Rubrika Naše téma je tak po celý rok vyčleněna tématu roční knihovnické kampaně. V jarním čísle 

jsme se zabývali celoživotním vzděláváním, v létě vzděláváním dětí a mládeže, v zimě se můžete těšit na seniory 

a konečně aktuální podzimní číslo jsme zaměřili na dospělé. Ačkoliv v sobě tato cílová skupina skrývá velký 

potenciál, veřejné knihovny navštěvuje velmi málo, a to zejména v době, kdy ukončí studium a nastoupí do práce. 

Je proto potřeba vyvíjet specifickou nabídku služeb, která dokáže zaujmout stávající i potenciální uživatele, včetně 

široké škály vzdělávacích aktivit. Jak dokládají statistiky z posledních let, knihovny v tomto směru nezůstávají 

pozadu a objem pořádaných vzdělávacích akcí roste. Většina z nich však není nijak systematicky zaměřena na 

konkrétní cílovou skupinu a účastnit se jich může kdokoliv. Jistě, v knihovnách se můžeme setkat s pořady a 

programy pro děti, mládež, seniory, ale už jste viděli, že by bylo na pozvánce nějaké knihovny uvedeno, že se 

jedná o akci určenou nebo vhodnou pro dospělé? Nakonec, to by také nebylo zcela správné, neboť mají být 

knihovny přístupny pro všechny. Úvahy nad obsahem rubriky Naše téma zkrátka nebraly konce, proto jsem na 

začátku června oslovila všechny profesionální knihovny v kraji s prosbou, aby zaslaly jakékoliv návrhy. Taktéž 

jsem kontaktovala metodičky pověřených knihoven. Ozvala se mi řada knihoven a nepřekvapilo mě, že mezi nimi 

bylo mnoho dobrých tipů na zajímavé vzdělávací akce, např. kurzy trénování paměti (Nová Paka), jazykové kurzy 

(Dvůr Králové nad Labem), kurzy tvůrčího psaní (Velké Poříčí), cyklus přednášek Myšlenkárium (Nové Město nad 

Metují). I v těchto případech však platí, že se nejedná o vzdělávání systematicky cílené pouze na dospělé. 

Z našeho kraje za zmínku také určitě stojí Náchodská univerzita volného času nebo v současnosti již ukončený 

projekt knihovny v Podbřezí Příležitosti na vesnici, jehož cílem byla podpora lidí v počátcích podnikání, ve 

slaďování rodiny a zaměstnání, v rovných příležitostech mezi ženami a muži a při hledání zaměstnání. (O obojím 

jsme už v U nás psali.) Inspiraci pro práci s dospělými v knihovnách můžeme hledat nejen u nás 

v Královéhradeckém kraji, ale i v celé České republice. Se členy redakční rady doufáme, že ji naleznete 

i v některém z knihovnických periodik, nejlépe v našem zpravodaji.

A proč je vzdělávání, a to nejen dospělých, tak důležité? Zjednodušeně řečeno, současná doba klade na jedince 

vysoké nároky a je charakteristická častými změnami, kterým se musí člověk rychle přizpůsobovat. Na významu 

tak nabývá celoživotní rozvíjení našich schopností a dovedností. Knihovny jakožto poskytovatelé neformálního 

vzdělávání mohou pomoci přizpůsobit se tempu doby. Vše výše řečené samozřejmě platí i pro knihovníky. 

I v knihovnickém prostředí se rozrůstá nabídka odborných vzdělávacích aktivit. Připravuje se koncepce 

celoživotního vzdělávání knihovníků. Pořádá se velké množství seminářů, přednášek, konferencí, příležitostí pro 

setkání a sdílení zkušeností s kolegy. Pro mě bylo takovým inspirativním příkladem Setkání redakcí knihovnických 

časopisů, které proběhlo 17. května 2016 v Moravské zemské knihovně v Brně. Velký dík patří redakci časopisu 

Duha, která u příležitosti jeho 30. výročí celou akci zorganizovala.
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