








Trénování paměti v knihovnách: jak a proč  Zdeňka Adlerová, sekce trenérů paměti SKIP ČR
Aktivizační programy – trénování paměti a mozkový jogging – mají na půdě knihoven (ale i v přízemí či
suterénu) již dlouholetou tradici. Na mnoha místech však zatím trenér paměti chybí. Stále váháte, zda tuto
činnost zařadit do nabídky služeb své knihovny? Zdeňka Adlerová představí ukázkovou lekci, která vám
odpoví mimo jiné na otázku, zda se vyplatí investovat do trenéra paměti.
Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost  Mgr. Pavlína Lišovská, Centrum dětského čtenářství KJM Brno
Teoretické uchopení problematiky čtenářské gramotnosti doplní praktické ukázky metod práce s textem,
upozorní na provázanost rámcových vzdělávacích programů různých typů škol s knihovnickou prací a na
závěr představí Databanku vzdělávacích knihovnických programů, kterou spravuje Knihovna Jiřího
Mahena v Brně.
Měl by knihovník zastoupit učitele? / Knihovník v roli pedagoga  Mgr. Klára Smolíková
(http://klarasmolikova.cz/kdo-je-klara-smolikova)
Jaké místo v neformálním vzdělávání má knihovna a jak by měla knihovna vystavět nabídku vzdělávacích
akcí? Na které kompetence, vzdělávací oblasti či průřezová témata by měli knihovníci cílit při spolupráci se
školami? Mgr. Klára Smolíková, která se angažuje v muzejní edukaci, působila na Pedagogické fakultě UK
a pro knihovny připravuje čtenářské workshopy, představí možnosti knihovní pedagogiky.
____________________________________________________________________________________
Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání  Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města
Hradce Králové
Příspěvek se zaměří na příklady vzdělávacích akcí pořádaných v Knihovně města Hradce Králové pro
různé cílové skupiny.
Lekce informační výchovy v SVK HK a dalších knihovnách  Mgr. Michaela Hašková, SVK Hradec
Králové
Jak docílit toho, aby se studenti v knihovnách radostně vzdělávali. Rozvoj čtenářské gramotnosti
a klíčových kompetencí nemusí probíhat jen ve škole. Spolupráce knihovny a školy.
Od storytellingu po virtuální univerzitu třetího věku  Stanislava Benešová, ředitelka Městské knihovny
v Nové Pace
Příspěvek představí vzdělávání v městské knihovně pro zájemce různého věku.
Tvořivé dílny letem světem aneb Prevence sociopatologických jevů u dětí ZŠ  Simona Kňourková,
dětské oddělení Městské knihovny Kostelec nad Orlicí
Cílem příspěvku je ukázka metodických listů ke konkrétnímu uměleckému dílu – knize a její ilustraci 
a nabídnout je knihovníkům jako námět pro práci s knihou.
Náchodská knihovna se představuje aneb Jsme již obývákem města a třetím místem pro život? 
Mgr. Ivana Votavová, ředitelka Městské knihovny v Náchodě
Vzdělávací a komunitní aktivity knihovny pro tři generace.
Workshop tvůrčího psaní s Pavlem Jonákem  Bc. Antonín Šimek, vedoucí Knihovny městyse Velké
Poříčí
Povídání o šestihodinovém kurzu v malé venkovské knihovně. Účastníci si odnesli nejen znalost technik
a zásad pro vlastní tvorbu, ale i kontakty na podobně zapálené lidi.
Tady jsme doma  Mgr. Marta Staníková, ředitelka Městské knihovny ve Dvoře Králové nad Labem
Tady jsme doma... a jsme tu rádi. Dvě z mnoha možností, jak s dětskými čtenáři poznávat místo, kde
žijeme, od prvotního nápadu až po konečný výstup.

