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Anotace: Učitel podá informace o knihovnách a jejich službách z různých zdrojů webových st ránek,
vlastní zkušenosti v místě působiště žáků. Využije PC technik a vede žáky k zjištění možnosti knihoven
v místě jejich bydlišť. Zajistí informativní návštěvu v ústavní knihovně.
Žák se seznámí s přehledem knihoven, jejich služeb z jemu dostupných zdrojů. Umí samostatně
zpracovat informace z webových stránek o knihovnách v místě svého bydliště. Navštíví ústavní
knihovnu s možností vypůjčit si a půjčovat si knihy. Pochopí, že četbou může využít volný čas.
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Ad1/
Knihovny jsou zařízení, jejichž účelem je poskytování knih veřejnosti. Mnohé současné knihovny
poskytují i CD, DVD, přístup k internetu. Součástí knihoven bývají studovny.

Počátky knihoven můžeme najít ve starověku, mezi starověké nejznámější knihovny patří
alexandrijská. Ve středověku funkci knihoven převzaly kláštery. První křesťanská knihovna, v 10.
století/ byla v břevnovském klášteře. Při vzniku Karlovy univerzity v roce 1348 byla založena 1.
světská knihovna.
Jak knihu vyhledat?
Námi hledanou knihu můžeme vyhledat dle autora, vědního oboru, předmětu apod.
Služby knihoven
- knihovník nám určitě pomůže při vyhledávání v katalogu, internet
- poskytování informací o faktech, památkách
- přehled tisku/ archivního i současného/
-pořizování kopií
-kurzy pro uživatele knihoven např. práce s internetem
-pořádání přednášek se spisovateli, cestovateli apod.
Jako zdroj informací mohou být i časopisy, noviny, letáky, internet vyhledávač Seznam, Google/
vyhledáme obrázek, video, různé internetové stránky, mapy. Pozor: internet má bezesporu svůj
význam, ale nenahradí klasickou četbu!
Ad2/
Knihovna v Příbrami je pojmenována po významném spisovateli Janovi Drdovi. J. Drda – prozaik,
dramatik, fejetonista, filmový scenarista, autor knih pro děti a mládež / Němá barikáda, Vyšší princip,
Hrátky s čertem, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert, České pohádky, Městečko na dlani/.
Náměty volil převážně z Příbramska.
Ad3/
Návštěva ústavní knihovny a výběr knihy dle zájmu žáků, možnost referátu,
Úkol:
Zjisti, zda v místě tvého bydliště je knihovna a jaké jsou její služby. Připrav krátký referát.
Autorem textu, pokud není uvedeno jinak je Helena Kalátová.
Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU.

