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na Královéhradecké knihovnické
konferenci a tato slova se stala
mottem kampaně pro rok 2019.
Jejím cílem je prohloubit

Mít paměť jako slon

spolupráci knihoven a škol.
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pro učitele – SVK HK se
představuje – ukážeme Vám
možnosti využití knihovny, ať už
půjde o prostory nebo výběr
publikací (tištěných i
elektronických). Už teď můžeme
prozradit, že součástí kampaně
bude rovněž mediální vzdělávání
a trénování paměti pro školy

(více informací dále v tomto
newsletteru). Vzdělávací akce
doplní retro výstava starých
učebnic dostupných v naší
Digitální knihovně. Připravíme i
expozici učebnic k maturitě,
přijímacím zkouškám a ke studiu
na VŠ. Pro více informací se
na nás neváhejte obrátit
prostřednictvím e-mailu
inform@svkhk.cz anebo
kontaktujte naši koordinátorku
informačního vzdělávání
Mgr. Michaelu Haškovou (e-mail:
michaela.haskova@svkhk.cz).
Vzdělávejme společně!

SVK HK SE
PŘEDSTAVUJE

Nejste si jisti, co vše Vám SVK HK
může nabídnout a jak ji lze využít
při výuce? V tom případě nabízíme
exkurzi a setkání pro učitele!
Projdeme si prostory knihovny
(volný výběr, studovna, učebny atd.)
a seznámíme Vás s nabídkou
dokumentů a jejich
vyhledáváním. Dostane se i
na elektronické zdroje,

v rámci nichž naše knihovna nabízí
milióny plných textů ke studiu.
Zároveň Vám blíže představíme
naše informační lekce pro školy.
Nabízíme i možnost užší
spolupráce nebo partnerství.
Přijďte se s námi seznámit a třeba i
posedět u kávy. Těšíme se na Vás!
Začínáme ve středu 6. února v
15.00. Bližší informace a
objednávky na:
michaela.haskova@svkhk.cz.
Akce se koná 7. února 2019.
Dopolední program je určen
pro max. 60 studentů a trvá 90 min.
(od 8:00 a 10:00). Bližší informace
a objednávky na:
michaela.haskova@svkhk.cz.
Odpoledne se navíc uskuteční
od 17:00 přednáška i pro veřejnost.
Akce je zcela zdarma!

STATISTIKA NUDA JE...,
loni nás však potěšila. Zvýšil se
počet návštěv lekcí informačního
vzdělávání na 99. Největší zájem byl

MÍT PAMĚŤ
JAKO SLON

Na základě Vašich dotazů jsme
připravili workshop Paměťové

COŽ TAKHLE
DÁT SI
FAKE NEWS?

Mediální gramotnost se v dnešní

techniky jako efektivní pomůcka

době záplavy (dez)informací stává

v procesu učení. Studenti se

důležitou součástí vzdělání. I proto

seznámí s fungováním paměti,

jsme připravili projekt mediálního

a dozvědí se, co proces

vzdělávání v knihovnách a pozvali

pamatování ovlivňuje – tedy, proč

jsme studenty politologie

si něco zapamatují hned a něco

Masarykovy univerzity v Brně

vůbec. Teorie bude tvořit velmi

s interaktivní přednáškou Dávka

malou část workshopu. Hlavní

chemtrails, fake news a kritického

náplní bude praktické cvičení

myšlení!, kterou vytvořili v rámci

vybraných paměťových technik.

projektu Zvol si info. Cílem je

Délka workshopu je 1,5 hodiny.

naučit studenty rozpoznávat

Přihlašovat se můžete osobně

a odhalovat manipulace v médiích

ve studovně v 5. NP nebo

a na sociálních sítích. To vše

e-mailem (inform@svkhk.cz).

na praktických příkladech.

o lekci Po knihovně letem Čapkovým
světem, ve které se studenti
seznamují s prostorami knihovny i
různými dokumenty o Josefu
Čapkovi. Následovala lekce o životě
a díle Boženy Němcové a třetí
skončila lekce o Václavu Havlovi a
odporu proti komunistické totalitě, to
nás také těší. Navštívilo nás celkem
28 škol. Nejčastěji u nás byli
studenti SUPŠ HNN z Hradce
Králové, dále studenti SPŠ stavební
Hradec Králové, z přespolních pak
žáci SŠ řemeslné v Jaroměři a ze ZŠ
Jičín. A řada škol u nás byla zatím
„jen“ na exkurzi nebo na vyhledávání
v katalogu. A v tomto roce
očekáváme další školy.

