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viazaných na pevnom povrchu, ako i modelovanie kon-
formačných zmien vyvolaných geometrickým obmedzením
cyklických makromolekúl s aplikáciou na molekuly DNA.

V kategórii Uznanie za celoživotné dielo v SR získal
ocenenie PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Historický ústav,
Slovenská akadémia vied.
Ocenenie získal za vysoko erudovanú odbornú činnosť
a angažovanie sa pri prehlbovaní historického povedomia
širokej slovenskej verejnosti.

V kategórii Za výsledky v programoch EÚ bol ocenený
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., Katedra experimentál-
nej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Uni-
verzita Komenského v Bratislave.

Ocenený bol za významný prínos k budovaniu vedecko-
výskumnej infraštruktúry fakulty s využitím fondov Eu-
rópskej únie.

Oceňovanie vedcov a zároveň popularizácia vedy má na Slo-
vensku veľký význam. Je potrebné rôznymi spôsobmi infor-
movať verejnosť o dôležitosti vedy a techniky, ako aj o nut-
nosti morálnej i finančnej podpory výskumu a vývoja. Záro-
veň treba neustále motivovať mladých ľudí k štúdiu vedec-
kých a technických smerov a zmeniť celospoločenský trend
v uprednostňovaní humanitných vied. No a v neposlednom rade
práve vedci musia cítiť, že ich práca má význam a že uplatne-
nie je možné nájsť aj na Slovensku, a nielen v zahraničí.

Patrícia Stanová
patricia.stanova@cvtisr.sk �

Súťažné prehliadky knižničných podujatí pre deti sa stali tradičným podujatím detských knihovníkov na Slovensku, konajú sa
od roku 2007, v roku 2012 prebehol už jubilejný 5. ročník. Cieľom prehliadok je realizácia podujatí zameraných na vopred danú
tému pre konkrétnu vekovú kategóriu detí. Jednotlivé aktivity prebiehajú naživo pred knihovníckym publikom so skupinou detí,
ktoré sú súťažiacim knihovníčkam neznáme, nedajú sa vopred predpokladať ich reakcie, čím práve vynikne osobnosť a schop-
nosti konkrétnej súťažiacej zaujať a vtiahnuť divákov do deja konkrétnej knihy, príbehu či rozprávky. Výsledkom je, že knihovníci
vidia, ako má vyzerať vynikajúce podujatie, ale aj to, ako by niekedy podujatie vyzerať nemalo. Súťažiaci zase dostávajú spätnú
väzbu prostredníctvom poroty a divákov, ktorí majú čas sledovať nielen knihovníka v akcii, ale aj detské publikum.

Knižnice pre deti, knižnice bez nudy

Klub dětských knihoven SKIP, regionální organizace SKIP Velká Morava
a Knihovna Jiřího Mahena v Brně za podpory Ministerstva kultury ČR

z grantového programu Knihovna 21. století
zvou všechny zájemce o nové formy práce s dětmi v knihovnách na 2. ročník přehlídky

OKNA 2013
(O KNihovnických Aktivitách)

Motto: „Už zase skáču přes kaluže“

Každý krok, kterým překonáme vzdálenost
nebo překážku, která se nachází před námi, nám otevře dveře nového poznání.

Obr. Ukážka z programu OKNA 2013
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Slovenskou aktivitou sa inšpirovali aj naši českí kolegovia. 16 – 17. apríla 2013 sa v Brne, pod záštitou Mahenovy knihovny
konal druhý ročník súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti pod názvom OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 2013.
Súťažné podujatia boli určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl, témou bol hendikep v literatúre, mottom akcie
bolo: „Už zase skáču přes kaluže“.

Prehliadky sa zúčastnilo šesť súťažiacich z českých knižníc, Slovensko reprezentovala Knižnica Bratislava-Nové Mesto so sú-
ťažným podujatím Obyčajná tvár, na motívy rovnomennej knihy americkej autorky R. J. Palaciovej. Atmosféra podujatia bola
vynikajúca, mnohé spracovania tejto mimoriadne náročnej témy prekvapili porotu a divákov svojou nápaditosťou, využitím
veľmi zaujímavých prezentačných techník a spôsobov práce s deťmi. Napriek čoraz väčšej rečovej bariére sa nám na Slo-
vensko podarilo priviezť prvú cenu a dobrý pocit, že slovenská úroveň súťažných prehliadok v ničom za našimi kolegami z Čiech
nezaostáva, skôr naopak.

Na porovnanie – možnosť navzájom sa učiť a posúvať kvalitu úrovne prípravy aktivít knižničných podujatí pre deti vznikla myš-
lienka zorganizovať Medzinárodnú prehliadku knižničných podujatí. Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti
bude nesúťažnou prehliadkou, na ktorej detskí knihovníci – autori najlepších podujatí predvedú svoje víťazné podujatia z mi-
nulých súťažných ročníkov v Čechách i na Slovensku. Každý rok je na každej prehliadke realizované minimálne jedno skutočne
výnimočné podujatie, ktoré získava hlavné ocenenie, no ktoré nemajú možnosť vidieť knihovníci okrem prehliadky nikde inde,
iba v súťažiacej knižnici. Napriek tomu, že scenáre všetkých súťažných podujatí sú pravidelne uverejňované, je úplne iný zá-
žitok vidieť podujatie naživo v predvedení jeho autora.

Táto Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí by sa mala realizovať pravidelne v niekoľkoročných odstupoch. Historicky
prvá sa uskutoční v októbri 2013 vo Vsetíne. Organizátorom je Klub dětských knihoven SKIP, ktorý prehliadku organizuje s fi-
nančnou podporou Ministerstva kultúry ČR. O pripravovanom programe sa knihovníci budú mať možnosť dočítať na knihov-
níckych portáloch s dostatočným predstihom. V každom prípade je účasť na všetkých súťažných prehliadkach nielen
mimoriadnym zážitkom, ukážkou kreativity knihovníkov, zdrojom námetov pre ďalšiu prácu, ale aj príjemným spôsobom vý-
meny skúseností, nadviazania nových kontaktov a priateľstiev, a čo je najdôležitejšie – vždy dobrej nálady a zábavy.

Jana Vozníková
jana.voznikova@kbnm.sk �

V březnu letošního roku proběhl na Vysokém učení technickém v Brně závěrečný pracovní seminář pořádaný Odbornou ko-
misí pro informační vzdělávání a informační gramotnost Asociace knihoven vysokých škol ČR (www.ivig.cz) k problematice mě-
ření efektivity informačního vzdělávání. V úvodu PhDr. Hana Landová, Ph.D., seznámila účastníky se zahraničními zkušenostmi
v oblasti hodnocení dopadu informačního vzdělávání. Pak následovala cca 35 minutová prezentace Mgr. Jana Zikušky a Mgr.
Gabriely Šimkové „Měření efektivnosti kurzů práce s informacemi v rámci projektu CEINVE“. V ní se s účastníky podělili o své
zkušenosti z právě realizovaných kurzů, ve kterých vyzkoušeli hodnocení znalostí studentů formou pre-testu a post-testu.

Po krátké pauze následovala hlavní část programu, kterou zahájila stručným shrnutím výsledků předchozích setkání k tématu
a uvedením do problematiky PhDr. Ludmila Tichá. Workshop byl zaměřený konkrétně na vytvoření vzorových otázek pre-testy
a post-testů použitelných ve výuce studentů. Touto problematikou se pracovní tým Odborné komise pro informační vzdělá-
vání a informační gramotnost na vysokých školách (IVIG) zabýval již více než rok. Na přípravě materiálů, jejich testování
i připomínkování se podílely desítky učících knihovníků i studentů knihovnických oborů.

Pre-testy a post-testy jsou nástrojem na hodnocení efektivity výuky, tedy toho, co se studenti naučili. Používají se pro testo-
vání znalostí před zahájením a v závěru kurzu a nejsou vhodné pro krátké kurzy a aktivity, u kterých není dostatečný časový
odstup. Při jejich tvorbě je třeba zohlednit celou řadu skutečností jako například úroveň vstupních znalostí studentů, tedy zda
se jedná o studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně studia, dále jaká je srozumitelnost formulací otá-
zek v závislosti na studovaném oboru (to se zvláště projevilo při diskusích u otázek, které obsahovaly termíny s odlišným chá-
páním významu v technických a humanitních oborech – například vysvětlení termínu relevance bylo v původním zadání příliš
lingvistické), do jaké míry je žádoucí u otázek využívat zavedenou knihovnickou terminologii, a konečně zda používat pro
post-test stejnou nebo odlišnou sadu otázek jako pro pre-test. Tuto poslední otázku se nepodařilo jednoznačně zodpovědět
ani po řadě konzultací s českými i zahraničními kolegy.

Na workshopu byly závěrečné analýze podrobeny desítky testovacích otázek, které průběžně vznikaly během předchozích mě-
síců. Účastníci dolaďovali formulace otázek, nemilosrdně škrtali ty méně povedené či příliš specifické, přesunovali otázky tak,
aby post-testové obtížností i obsahem odpovídaly pre-testovým. Velkým přínosem v diskusi byly příspěvky brněnských kolegů
z Knihovny univerzitního kampusu i z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity s čerstvými zkušenostmi a výsledky z před-
mětů, ve kterých používají k hodnocení právě pre- a post-testové dotazníky.

Výsledkem práce jak účastníků tohoto workshopu, tak i všech předchozích pracovních setkání, jsou sady otázek z pěti zá-
kladních oblastí založených na standardech informačně gramotného studenta ACRL (http://www.ala.org/acrl/standards/in-
formationliteracycompetency). Sady testovacích otázek obsahují odborné pojmy k tématu, problematiku klíčových slov, obecné

Měření efektivity informačního vzdělávání:
zpráva o pracovním semináři


