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Zvol si info a knihovny

Vojtěch Bruk 

Projekt Zvol si info funguje od podzimu roku 2016. Za dobu své existence stihl uskutečnit na poli mediálního vzdělávání a mediální 

gramotnosti velkou řadu akcí pro různé instituce a posluchače všeho druhu. Již od samého začátku se snažíme o spolupráci s 

knihovnami, protože nám připadá velice důležitá. S kým jiným totiž spolupracovat v oblasti ověřování informací, zdrojů a dalších 

důležitých prvků mediální gramotnosti než s těmi, kteří mají informace a jejich následné předávání společnosti na starosti, tedy s 

knihovnami. V České republice se můžeme pyšnit jednou z nejširších knihovnických sítí na světě, a knihovny jsou navíc vnímány 

velice pozitivně celou společností. Skvělý je také jejich přístup ke dvěma nejohroženějším skupinám obyvatelstva, co se týká 

dezinformací, tedy k dětem a seniorům. Z těchto důvodů jsme se již na začátku snažili ke knihovnám přiblížit a v tomto ohledu jsme 

byli více než úspěšní. Podařilo se nám ve velké míře začít vzdělávat nejen samotné knihovníky napříč republikou, ale také samotné 

návštěvníky knihoven. Naší zásluhou mají knihovny možnost promlouvat do současného dění a zároveň mají co nabídnout k tak 

aktuálnímu tématu, jaké dezinformace bezesporu představují. Díky výborně fungující spolupráci mezi knihovnami a školami se nám 

daří dostávat se na místa, která by za jiných okolností byla pro nás skutečným oříškem. Děti navíc často v knihovnách vystoupí z 

klasického školního prostředí, díky čemuž pak workshopy a přednášky fungují daleko lépe, než když návštěvníci sedí v lavicích. Co 

hodnotíme velice pozitivně za dva a půl roku spolupráce napříč republikou s knihovnami různého typu, je obrovská chuť, energie a 

pozitivní přístup, se kterým jsme se vždy setkali. Je obdivuhodné, jak velká část knihovníků dychtí po nových vědomostech a jak rádi 

se dozvídají nové informace. Mimoto jsou pracovníci knihoven často schopni načerpané informace a znalosti předat dále a 

implementovat je do svého profesního i osobního života. Jedná se tedy o win-win situaci pro všechny strany. Doufáme, že partnerství 

s knihovnami se bude dále prohlubovat a bude přibývat nových kontaktů a zkušeností.

Na podzim máme předběžně dojednáno další vzdělávání knihovníků a objevují se i další akce. Knihovny se na nás mohou kdykoliv 

obrátit s žádostí o přednášku na e-mailu tym@zvolsi.info, případně na našem webu www.zvolsi.info. Vždy jsme schopni se nějak 

domluvit, přijet a udělat přednášku nebo workshop pro jakoukoliv věkovou skupinu a jakékoliv posluchačstvo.

Pozn. redakce: s Vojtěchem Brukem z týmu Zvol si info se řada pracovníků knihoven měla možnost setkat v rámci projektu 

mediálního vzdělávání, který byl realizován díky spolupráci SKIP s nadací Open Society Fund. Do projektu se v Královéhradeckém 

kraji zapojilo 13 knihoven a celkově se v období říjen 2018 až únor 2019 uskutečnilo 59 vzdělávacích akcí. Více v 2. čísle zpravodaje 

U nás 2019 v článku krajské koordinárky projektu Mgr. Bohdany Hladíkové z SVK v Hradci Králové; k dispozici na 

https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190206.pdf.
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