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„Nostalgická“ konference NASIV: 13.-14. června 2017 

Marie Štyndlová

Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pořádal již sedmý 

ročník Národního semináře informačního vzdělávání – tento rok na domácí půdě. Jak sám název napovídá, 

konference je určena pro knihovníky, kteří se zabývají problematikou informačního vzdělávání. Letošní ročník se 

zaměřil na témata mediální a informační gramotnosti a s tím spojenou oblast tvorby a hodnocení informací.

Přednášky byly rozděleny do sedmi tematických bloků, nazvaných např. Proč a jak řešit mediální a informační 

gramotnost?, Kritický přístup k informacím, Příprava a šíření odborné publikace atd. Každý by si jistě z nabídky 

příspěvků vybral. Pro zajímavost se zmíním o některých z nich.

Výuka mediální výchovy na středních školách

Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni, přednesl 

výsledky výzkumu agentury Medián týkající se výuky mediální výchovy na středních školách.

Střední školy věnují tomuto předmětu méně než deset hodin za celé čtyři roky (i když gymnázia jsou na tom o 

něco lépe). Drtivá většina pedagogů se připravuje sama a jen někteří se účastní kurzů či školení. Většinou 

k přípravě používají publikaci více než deset let starou (MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK. Rozumět médiím: základy 

mediální výchovy pro učitele. Praha, 2006). Chybí zde také evaluace naplnění doporučených výstupů výuky. Školy 

by přivítaly jak nové komplexní metodické příručky, tak zejména audiovizuální materiály. Třetina škol by ocenila 

pomoc s organizací akcí pro studenty týkajících se médií.

Pan Strachota nám poté představil portál JSNS.CZ. Zde mohou nejen učitelé využít řadu materiálů, které reagují 

na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Audiovizuální lekce jsou po registraci přístupné 

zdarma. Využitím dostupných materiálů nebo konkrétních lekcí dostávají knihovny šanci se více podílet na 

mediálním vzdělávání.

Inovovaný Kurz práce s informacemi

Pro zvyšování informační gramotnosti svých uživatelů se mohou knihovny také inspirovat „Kurzem práce 

s informacemi“ (kpi.knihovna.cz). E-learningový kurz je průvodcem po světě informací a práce s nimi, primárně 

vzniklým jako podpora studentů Masarykovy univerzity při psaní odborného článku či diplomové práce.

Michal Černý představil inovaci tohoto dříve uzavřeného a na učebnicovém principu založeného kurzu. Díky své 

webové podobě je tvořen jako interaktivní. Je psán přístupným a srozumitelným jazykem. Velkým přínosem je i 

jeho otevřenost pro všechny. Knihovny tak na něj mohou odkazovat, využít jednotlivé kapitoly ve svých lekcích, 

případně s týmem tutorů a tvůrců spolupracovat.

Informační lekce inspirovaná tvorbou Petra Nikla

Každý účastník si mohl místo přednáškových bloků zvolit workshop, kde si mimo jiné třeba prakticky zkusil 

konkrétní lekci informačního vzdělávání.

Takovou zkušenost nabízel workshop „Hra ve tvorbě Petra Nikla“. Pavla Holmanová z Městské knihovny ve 

Valašském Meziříčí představila jejich lekci určenou pro žáky 6.-7. ročníků základních škol. Lekce je založena na 

práci s uměleckým textem a výtvarným projevem jednoho z našich multiumělců. Petr Nikl je výtvarník, hudebník, 

fotograf, divadelník a spisovatel. Ve svých knihách si rád hraje se slovy. V pracovních listech jsme se například 

mohli pokusit uhádnout, z jakých slov se skládají názvy jeho knih (Rybaba, Záhadky…), nebo vytvořit ze zvířat 

nového křížence (bazilišek + veverka = baziverka nebo veverlišek).



Letošní konference opět jistě přinesla všem nové informace, podněty či inspirace. Plusem konkrétně pro mě bylo i 

místo konání. Jako bývalá tamější studentka jsem si nemohla nechat ujít nabízenou exkurzi do skladů místní 

knihovny. A i když se za těch několik let areál fakulty z důvodu rekonstrukcí skoro z poloviny proměnil, neubránila 

jsem se trochy té nostalgie po studentských létech. Tak třeba zase napřesrok…
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