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Trutnově           
Božena Blažková           

 
     Krajská knihovna (SVK HK) začíná mapovat činnost školních knihoven v kraji. Nejprve 
se zaměříme na knihovny s profesionálními pracovníky. Jednou z nich je Školní 
informační centrum při zdravotnické škole v Trutnově ( http://www.szstrutnov.cz ).  
 
      Knihovnice Zuzana Peterová zde pracuje na plný úvazek a knihovna je otevřená po 
celý den. Měla jsem možnost knihovnu navštívit během přestávky a zájem studentek o 
knihovnu se nedal přehlédnout. Knihovna je umístěná v samostatné místnosti, jsou zde k 
dispozici celkem 3 PC (2 pro studenty a 1 služební). Knihovna používá automatizovaný 
knihovnický systém LANIUS. Studentům je k dispozici tiskárna, kopírka a video. Součástí 
knihovního fondu je i soubor výukových kazet. 
 
      Pro první ročníky pořádá knihovna pravidelně lekce informační gramotnosti. 
Informační centrum je využíváno nejen o přestávkách a ve volných hodinách studentů, ale 
i v rámci výuky českého jazyka, historie i odborných předmětů. Česká školní inspekce při 
své návštěvě ocenila informační gramotnost studentů školy.  
 
      Koncem loňského roku vypracovala knihovna evaluační dotazník, který byl zadán 
studentům v pěti ročnících školy. Ze 139 oslovených studentů jich odpovědělo 99. Z 
průzkumu vyplývá, že 2 % využívají knihovnu každý den, 6 % několikrát týdně, 15 % 
jednou týdně, 15 % několikrát měsíčně, 20 % l x měsíčně, 30 % několikrát ročně a 11 % 
knihovnu nevyužívá. Téměř tři čtvrtiny studentů pracují rády při vyučovací hodině přímo v 
knihovně a uvádějí, že je to pro ně nejen zpestření výuky, ale i mnohem lépe si takto 
získané informace zapamatují. Jedné čtvrtině žáků tento způsob práce nevyhovuje, vadí 
jim zejména nedostatek času a velké množství studentů v jednotlivých třídách. Počítač a 
internet využívá k získání informací 69 % a výukovou videokazetu si přímo v knihovně 
přehraje 10 % dotázaných. V rámci průzkumu studenti ocenili, že mají v rámci ŠIC 
možnost naučit se rychle a efektivně vyhledávat informace. Menší nespokojenost projevili 
zejména s technikou (PC jsou staré více než 5 let). Někteří také požadovali rozšíření 
výběru literatury, prodloužení výpůjční doby a snížení poplatku za upomínku. Studenti 
hodnotili činnost knihovny převážně kladně. Nechat své služby posoudit příjemcům služeb 
- uživatelům knihovny - je příklad hodný následování. 
 
      Je škoda, že profesionálně vedené Školní informační středisko nepatří mezi knihovny 
evidované na Ministerstvu kultury. 
 

 

Stránka č. 1 z 2SVK HK - výpis článku "Božena Blažková: Studenti a Školní informační centrum...

22.6.2008http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=924



 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 

Stránka č. 2 z 2SVK HK - výpis článku "Božena Blažková: Studenti a Školní informační centrum...

22.6.2008http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=924


