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Trénování paměti a čtenářský kroužek při Městské knihovně Nový Bydžov

Blanka Seidlová

V rámci celoživotního vzdělávání se v novobydžovské knihovně pravidelně vždy jednou do měsíce koná čtenářský kroužek a také 

kurz trénování paměti.

Tréninky paměti u nás probíhají již dvanáctým rokem. V průběhu let jsem se vyškolila a stala certifikovanou lektorkou s akreditací 

Ministerstva práce a sociálních věcí, trenérem paměti I. stupně ČSPTMJ (Česká společnost pro trénování paměti a mozkový 

jogging). Dva kurzy jsem absolvovala u Mgr. Jitky Suché, taktéž jsem prošla různými tematickými semináři v Městské knihovně v 

Praze, v SVK Hradec Králové, Krajské vědecké knihovně v Liberci, Městské knihovně v Chrudimi.

Mým hlavním „stánkem“ je tedy Klub seniorů v Novém Bydžově. Naše „třída“ v knihovně se z původních pěti šesti členek rozrostla na 

současných čtyřicet. Dochází mezi nás i dva muži a hlásí se další zájemci. 

Trénování paměti mě zajímá jako součást prevence Alzheimerovy nemoci, oddálení vzniku demence, terapie při poškození mozku. 

Uvažuji i o soukromých konzultacích, individuální práci s klientem. Na kurzech mám lidi se základním i vysokoškolským vzděláním. 

Trénujeme slovní zásobu, pozornost, orientaci, motoriku, schopnost plánovat, organizovat, učit se, zapamatovat si. Účastníci 

dostávají na každé další setkání domácí úkoly, často pak mají radost, kolik toho vlastně vědí. Neméně důležité je, že jsou ve 

společnosti, získávají nové kontakty, sbližují se.

Cílem našich setkání a pracovních úkolů je tedy udržování/zlepšování paměti. Čím více buňky našeho mozku přiměřeně namáháme, 

tím se jim daří lépe. U nás se nezkouší, nikdo nikoho nevyvolává, jednotlivec pracuje sám za sebe. Důležité je, že každý je schopen 

udělat pokrok pomocí jednoduchých cvičení, která pak může používat doma.

Čtenářský kroužek při městské knihovně funguje též více jak deset let. Patnácti stálým návštěvnicím sděluji, co je nového ve světě 

literatury, představuji zajímavé knižní novinky, dělíme se o dojmy z přečtených knih. Nedílnou součástí je seznámení s literárním 

výročím v daném měsíci – narození a úmrtí spisovatelů, ukázky z vybraných děl české i světové prózy. Závěrem nikdy nesmí chybět 

četba na pokračování – momentálně z díla Františka Nepila.

Mozek přirozeně stárne a je jako sval. Když se nepoužívá, ochabne. Všichni pravidelní návštěvníci mají chuť testovat své znalosti, 

hýří rozhledem a aktivitou a užívají si společné přátelské prostředí. Práce ve čtenářském kroužku a při lekcích tréninku paměti slouží 

jako prevence nemocí – přímo ovlivňuje všechny zúčastněné, je pro ně efektivním a smysluplným trávením volného času.
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