
   

 

                        

 

 

Regionální klubko KDK jižní Moravy ve spolupráci  
s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně 

 

Vás zvou na seminář 

 

Rozvíjíme dovednosti práce s knihou – 
Učíme se porozumět dětskému čtenáři 

který bude probíhat 

22. a 23. září 2016 ve Velkém společenském sále 
 Knihovny Jiřího Mahena v Brně 

 

Cílem semináře je nabídnout účastníkům odborné vědomosti z oblasti pedagogiky – 

zaměříme se na didaktické zásady.  V další části kurzu se seznámíme s aktivizujícími postupy 

při práci s krásnou literaturou, poezií i odborným textem.  

Druhý den bude zaměřen na panelovou diskuzi o možnostech dalšího vzdělávání knihovníků 
v regionu v oblasti dětského čtenářství a pedagogiky. 
 

Následovat bude pracovní porada Klubka jižní Morava (pouze pro členy KDK JM). 

Program 1. dne semináře 

8.30 – 9.00  

Prezence účastníků semináře (vstup přes Zákaznické centrum) 

9.00 – 15.30 

Pedagogické minimum v knihovnické praxi –PhDr. Vladimíra Neužilová, Katedra 

pedagogiky MU 

1. Didaktické zásady: jak pracovat s žáky v knihovně 

 Názornosti 

 Individuálního přístupu 

 Postupnosti 

 Trvalosti 
 

2. Rozvíjení čtenářských dovedností: aktivizující postupy a metody při práci s knihou  

 Vybíráme knihu 

 Klademe otázky  

 Rozumíme textu  



   

 

                        

 

 

 

Program 2. dne semináře 

9.00 – 11.30 

Vzdělávání knihovníků v oblasti práce s dětským čtenářem (panelová diskuse) 

 Mgr. Pavlína Lišovská – Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

 Mgr. Adéla Dilhofová – Moravská zemská knihovna v Brně 

 Mgr. Zlata Houšková – Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP  

 RNDr. Michal Černý – Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU 

 Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. – Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU 

 Mgr. Jitka Manová – Národní institut pro další vzdělávání 
 

12.00 – 13.30 

Pracovní porada KDK SKIP ČR 

Pro členy a členky KDK Jižní Morava SKIP ČR 

 

Organizační: 

Přihláška na seminář 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYOlejuaFUNXmhB3aTQoHWn_NCCBaLxsXBlH

1vdmvLj8pNnw/viewform?usp=send_form  

Na seminář je nutné se přihlásit do 13. září 2016. Počet účastníků je omezen. 

Vložné na seminář 150 Kč bude použito na lektorné, tiskové materiály a zajištění občerstvení. 

Kontakt 

Mgr. Helena Hubatková Selucká, kdkjm@kjm.cz, 605 847 834 
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