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Setkání východočeských
knihovníků
Božena Blažková
Tradiční jarní setkání východočeských knihovníků se konalo v rámci programu veletrhu Odborná
kniha Hradec Králové (viz samostatný článek).
Setkání se zúčastnilo celkem 57 knihovníků z Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Stěžejním bodem byla přednáška Mgr. Zlaty Houškové „Možnosti knihoven při zajišťování
celoživotního vzdělávání obyvatelstva“. Pokud knihovna vychází z potřeb a zájmů místa (obce,
města), jsou její možnosti v podstatě neomezené. V této souvislosti je možné odkázat např. na
článek Zuzany Ježkové Knihovna tzv. komunitní, který vyšel v minulém čísle. Pokud má některá
knihovna pocit, že je limitována svou velikostí, je dobré si uvědomit, že tzv. menší knihovny mají
větší možnost zaujmout veřejnost vzhledem k nižší konkurenční nabídce akcí a aktivit, se kterou se
naopak musí vyrovnávat knihovny ve větších místech.
Při organizaci vzdělávání je vhodné organizovat spíše přednáškové cykly. Vhodná je i stejná
doba konání, která vychází z místních zvyklostí. Dříve se tak vytvoří skupina pravidelných
návštěvníků. Důležitá je i formální stránka setkávání – každý cyklus má mít své oficiální zahájení,
slavnostní závěr s předáním certifikátů (mohou být i vyrobené přímo v knihovně) nebo alespoň
pamětních listů a účastnických diplomů. Je vhodné orientovat se podle místních podmínek, koníčků
a zájmů uživatelů. Součástí vzdělávání mohou být i vycházky, exkurze, zájezdy (např. po stopách
rodáků). Vhodná je návaznost na dění a situaci v místě. Lektory se vyplatí hledat nejprve v místě a
okolí – kronikáři, učitelé, lékaři, ochránci přírody, myslivci, aktivní senioři, maminky na mateřské
dovolené, studenti. Je zapotřebí vyhledávat nejrůznější témata: příroda, historie, současnost,
osobnosti, cestování, stravování (včetně ochutnávek), životní styl, výchova dětí (mateřské kluby),
aplikovaná psychologie (soužití generací, tréninky paměti, komunikace apod.), informační
gramotnost, e-banking a další dle místních podmínek.
Lektorka poskytla elektronickou prezentaci k dalšímu využití. Zájemcům je tato prezentace k
dispozici
na
webu
SVK
v
oddíle
pro
knihovny
na
adrese:
http://www.svkhk.cz/regfunkce/dokumenty/Celozivotni_vzdelavani_Houskova.ppt .
V rámci dalšího programu proběhla i prezentace dvou firem. Firma OPA – Obchodní a
propagační agentura (Velkoobchod s knihami, V Zápolí 20a/1143, 141 00 Praha 4, tel: 241 725
053, 241 482 599, e-mail mailto:opa-knihy@cbox.cz ) informovala o své spolupráci s knihovnami a
poskytla účastníkům seznam nakladatelů, se kterými trvale spolupracuje. Webové stránky firma
OPA teprve připravuje. Firma 3M Česko Praha je mezinárodní firmou, která se zabývá
bezpečnostními a automatizovanými systémy pro knihovny. S podrobnou nabídkou jejich služeb se
zájemci mohou seznámit na adrese http://www.lse.cz .
Po skončení setkání se konala valná hromada členů SKIP regionu 08. Zprávy o činnosti podala
předsedkyně Věra Škraňková a o regionálním klubku KDK za nepřítomnou Martu Staníkovou
informovala Lenka Antošová, která zároveň předvedla trička s logem SKIP. Trika je možné si
objednat v Knihovně Slavoj Dvůr Králové nad Labem. Podrobné zprávy byly zveřejněny v prvním
čísle našeho zpravodaje. Regionální výbor prosí všechny členy o zaplacení členských příspěvků za
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letošní rok. Další informace a kontakty naleznete na stránkách Knihovny města Hradce Králové http://www.knihovnahk.cz/skip/aktivity.htm .
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