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Kateřina Šrůtková
Knihovna je informační instituce, která uklá-

dá, zpřístupňuje, zpracovává a zprostředkovává 
informace. Reaguje na informační potřeby spo-
lečnosti a podílí se na procesu jejich uspokojová-
ní. Knihovna je výchozím bodem k hledání infor-

Knihovna jako zdroj informací

mací, centrem celoživotního vzdělávání, místem 
setkání lidí různých názorů, různých národností 
a různého náboženského vyznání. Služby veřejné 
knihovny se poskytují bez rozdílu všem. Uživa-
telům, kteří nemohou, ať již z jakýchkoli důvo-

nic dělat, dívala se otevřeným oknem. Před do-
mem rostl starý strom s popraskanou kůrou. Ně-
kdy, když bylo šero tak akorát, vypadala jeho ko-
runa jako tvář starého muže. Lucie zrovna slyšela, 
jak mu vržou větve.

„Lucinko…“ ozvalo se venku.
Bylo to neuvěřitelné, ale to promluvil starý 

strom. Ovšem, kdyby se to nestalo, nemohla by 
vzniknout tato kniha.

„Vím, že jsi nespokojená…“ pokračoval strom. 
„Chtěla bys něco, a nevíš co. Něco jsi ztratila, 
a nevíš, kde to může být…“

„Chtěla bych konečně vidět něco zajímavého. 
Zažít něco dobrodružného a vzrušujícího a krás-
ného! Navštívit nějakou zajímavou zemi! Netrčet 
pořád jenom tady! Chtěla bych lítat, vznášet se! 
Chtěla bych úplně jiný život!“

„Pošlu tě na dalekou a nebezpečnou cestu,“ 
povzdechl si strom. „Jsi připravena? Vyrazíš 
hned teď. Budeš putovat, jako putují stromy. My 
stojíme celý život na jednom místě, a přitom pro-
jdeme kus světa. To naše vůně se svobodně po-
hybuje, navštěvuje vzdálená místa a pokaždé se 
k nám vrátí.“

„Moc ti nerozumím…“ ve zmatku zašeptala 
Lucie.

„Budeš se sama na sebe dívat, z veliké dálky 
uvidíš, co děláš… budeš tu, a přece velmi daleko. 
Ne, nebude to sen. Budeš putovat za svým štěstím 
jako strom: nehybně, a přece projdeš dlouhou 
pouť. Šťastnou cestu, Lucinko!“

Během jejich čtení napíši na tabuli následující 
věty (nebo je mám připravené schované na flip-
chartu):
- Chtěla bych konečně vidět něco zajímavého!
- Zažít něco dobrodružného a vzrušujícího 

a krásného!
- Navštívit nějakou zajímavou zemi!
- Netrčet pořád jenom tady!
- Chtěla bych lítat, vznášet se!
- Chtěla bych úplně jiný život!

Pak požádám děti, aby přidaly barevnou lepku 
ke větě, která je na tabuli a ony si ji také vybra-
ly. Podle počtu lepek můžeme seřadit „hitparádu“ 
přání a následně diskutovat o možnostech a po-
třebách jejich splnění.

Děti, které si vybraly jinou větu, než je na 
tabuli, požádám, aby svoji podtrženou větu pře-
četly. Ostatní děti se snaží přijít na to, proč si vy-
braly právě tuto větu (metoda – poslední slovo 
patří mně – záleží na dítěti, zda svůj důvod řekne, 
nebo ne).

Reflexe

Každý si na svůj tajný barevný papír, kde má 
poznamenané svoje největší přání a vlastní ne-
spokojenost, připíše, co je zapotřebí udělat, aby 
se přání splnilo a nespokojenost zmizela. Pokud 
budeme pokračovat další lekcí, dostanou děti za 
úkol domyslet, jak se asi bude vyvíjet Lucinčin 
příběh dál.
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dů, používat běžně nabízené služby a fondy, by 
knihovna měla nabídnout služby a fondy speci-
ální (např. jazykové menšiny, tělesně či duševně 
postižení lidé, pacienti v nemocnicích nebo do-
konce vězňové).

Jednou ze specifických služeb knihovny je 
informační vzdělávání, které může být určeno 
různým věkovým skupinám. V užším pojetí se 
vztahuje na vzdělávání žáků základních a střed-
ních škol, kde je informační výchova chápána 
jako proces, který vede k dosažení informační 
gramotnosti. Cílem informačního vzdělávání je 
naučit studenty vyhledávat a využívat efektivně 
všechny dostupné informační zdroje a vytvořit 
u studentů návyk pravidelného sledování odbor-
né literatury a jejího využití při studiu a psaní 
odborných textů.

Knihovna je vnímána jako pomocný part-
ner ve výuce informačních dovedností, laicky 
řečeno: „Co nestihne škola, nahradí knihovna.“ 
Pro zlepšení informačních dovedností žáků 
(nebo také informační gramotnosti) je velmi 
důležitá vzájemná spolupráce škol a knihoven. 
Cílem kvalitních informačněvzdělávacích akcí 
by mělo být zvýšení efektivity žákovských klí-
čových kompetencí uvedených v ŠVP daných 
škol.

Jedním z modelů, který může být při lekcích 
informačního vzdělávání využíván, je model Big 
6. Skládá se z šesti jednotlivých bodů, které musí 
žáci při řešení konkrétního úkolu splnit:

1. definování problémů, položení otázek, jaký 
problém mám řešit, které informace potřebuji, 
co již znám, co víc musím zjistit;

2. rešeršní strategie – kde najdu informace, které 
potřebuji, který zdroj je ten správný, kterou 
databázi mám zvolit;

3. výběr a hodnocení zdroje – jak mohu tento 
zdroj využít co nejefektivněji, odpovídá obsah 
zdroje tomu, co potřebuji, hodnotil jsem zdroj 
kriticky;

4. zhodnocení informací – jsou informace, které 

jsem našel, relevantní, umím tyto informace 
správně citovat, mám dost informací;

5. sdělení (komunikace) výsledků mé práce – 
kdo jsou mí posluchači, jak s nimi mohu co 
nejefektivněji sdílet informace, jaký bude nej-
lepší formát pro komunikaci mých výsledků, 
co potřebuji pro mou prezentaci;

6. evaluace výsledků – má to efekt, zaznamenal 
jsem všechny zdroje, využil jsem všechny 
zdroje.

Při přípravě lekcí okruhu Knihovna – zdroj 
informací bychom neměli zapomenout na pro-
blematiku plagiátorství a informační etiku. Záro-
veň bychom měli knihovnu ukazovat jako místo, 
kde lze získat ověřené informace z nejrůznějších 
oblastí, které na první pohled nemají se čtením 
nic společného. I proto připravujeme lekce infor-
mační výchovy s využitím mezipředmětových 
vztahů, na což mnohdy ve škole nezbývá čas. Po-
kud chceme knihovnu představit jako místo, kde 
uživatel (žák, student) nalezne pomoc, můžeme 
připravit lekci na téma Učíme se učit se.
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