Cyklus knihovnicko-informačních lekcí

MŠ – První seznámení s knihou, knihy a leporela pro nejmladší čtenáře. Seznámení s pojmy kniha,
knihovna, knihkupectví, spisovatel a ilustrátor. Prohlídka oddělení pro děti.
1.tř. – Seznámení s knihovnou, členění fondu, názorné ukázky a hygienické návyky při četbě.
Pojmy spisovatel, ilustrátor, kniha, knihovna a knihkupectví. Prohlídka oddělení pro děti, známých
knih a časopisů.
2.tř. – Orientace v knize. Nové pojmy: titulní list a obsah. Orientace v knihovně a v třídění krásné
literatury pro mladší čtenáře. Opakování pojmů spisovatel, ilustrátor.
3.tř. – Opakování pojmů z předchozích lekcí. Orientace v oddělení, přihláška, průkaz, katalogizační
lístek, vyhledávání knih pomocí elektronického katalogu.Tvůrci knihy jako autor, ilustrátor,
nakladatel a překladatel.
4.tř. – Řazení knih beletrie a naučné literatury. Práce s knihou, názvové informace, titulní list a tiráž
jako zdroj informací v knize. Použití elektronického katalogu a následné vyhledávání knih.
Opakování základních pojmů, orientace v naučné knize, rejstříky.
5.tř. – Orientace v naučné knize, vyhledávání pojmů a řazení naučné literatury. Seznámení s MDT
(mezinárodní desetinné třídění). Opakování pojmů a vyhledávání v elektronickém katalogu. Práce
se slovníky a encyklopediemi.
6.tř. – Upozornění na webové stránky dětských nakladatelství. Orientace v naučné literatuře, MDT.
Samostatná orientace v oddělení pro děti.
7.tř. – Práce s elektronickým katalogem. Seznámení s pojmy informace, informační pramen.
Využívání knih jako informačních pramenů. Cvičení se slovníky a encyklopediemi. Webové stránky
nakladatelství pro děti.
8.tř. – Shrnutí a opakování základních pojmů. Prověření vědomostí získaných během předchozích
lekcí. Nové pojmy: MVS – meziknihovní výpůjční služba.
9.tř. – Seznámení s oddělením pro dospělé čtenáře, studovny a čítárny. Uspořádání knihovního
fondu, vyhledávání v elektronickém katalogu.
Studenti 1.ročníků středních škol a odborných učilišť – Funkce a služby jednotlivých oddělení
knihovny. Seznámení s oddělením pro dospělé čtenáře, studovny a čítárny. MDT a práce s
elektronickým katalogem.

Tematické besedy:
Nabídka není tříděna podle věku posluchačů, obsah témat lze přizpůsobit.

Z pohádky do pohádky
– znalost a orientace v pohádkách, pohádkové bytosti, soutěže, kvízy
Českotřebovské pověsti
– pověsti z České Třebové a nejbližšího okolí
Ekologie a životní prostředí
– základy ekologické výchovy v přírodě
Společenské chování
- přiblížení etikety zábavnou formou
Akce se řídí podle zájmu a návrhů učitelů. Jakýkoli jiný nápad či požadavek na besedu, která by
vám pomohla ve výuce můžete zasílat na adresu monika.chlebounova@ceska-trebova.cz

