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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: knihovník 

Zařazení: publicistika, knihovnictví a informatika 

Popis: 

Pracovní náplní knihovníka je zajišťování chodu knihovny, organizování 

knihovního fondu v knihovnách. Dále práce s katalogy knih. Mimo jiné 

také reviduje knihovní sbírky, další služby v knihovnách, organizuje akce 

podporující čtenářství jednotlivých skupin obyvatelstva.  

 

Úkol č. 1:  

Vypiš 5 svých oblíbených knih. 

Nezapomeň na autory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2:  

Najdi na webu informace o knihovně ve vaší obci a ve Slavkově u Brna. Doplň základní údaje, např. 

název, webové stránky, výpůjční dobu, kontakty.   

 

Moje obec Slavkov u Brna 

  

Knihovník provádí tyto činnosti: 

• komunikuje s lidmi v knihovně,  

• poskytuje informace o knihách, autorech, 

• registruje nové uživatele,  

• rozesílá upomínky, vyřizuje rezervace,  

• eviduje a vyřizuje různé požadavky vztahující se 

ke službám v knihovně, 

• pracuje s výpočetní technikou,  

• organizuje další akce. 
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Úkol č. 3: 

Navštiv web Knihovny Jiřího Mahena v Brně – stránku Katalog – https://katalog.kjm.cz 

Na této stránce jsou vypsány knižní novinky. Prohlédni si je a vypiš 5 z těchto knih, které jsou vhodné 

pro dětské čtenáře.  

  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Úkol č. 4:  

Do knihovny přijde student, který má zájem o dobrodružnou literaturu. Protože nabídka knih je 

velká, pokus se mu doporučit knihy různých dobrodružných žánrů. Vyplň tabulku.  

Žánr Název knihy, autor 

Dobrodružný historický román  

Dobrodružná kniha pro děti  

Špionážní příběh  

Česká dobrodružná kniha  

Cestopis  

„Mayovka“ nebo „indiánka“  

Sci-fi, fantasy  

Horor  

Detektivka  
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Úkol č. 5: 

Zajímá tě obor? Chtěl/a bys být knihovníkem? 

Podívej se na web školy s názvem 

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno – 

www.oabrno.cz a najdi si obor střední školy – informační služby.  

Absolventi jsou připraveni pro práci ve veřejných knihovnách všech typů, informačních centrech a 

střediscích, muzeích, galeriích, archivech, nakladatelstvích, knihkupectvích, centrech mimoškolní 

výchovy a vzdělávání, popřípadě v masmédiích a státní správě. Úspěšní absolventi dle zájmu pokračují 

ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které ti umožní toto vzdělávání.  

 

Úkol č. 6: 

Absolvent studia Informační služby a knihovnictví se může uplatnit v několika dalších oborech. 

V tabulce najdeš některé z nich. Pokus se popsat činnost, kterou pracovník na této pozici vykonává. 

Připoj poznámku, zda by tě tento obor bavil.  

Obor Činnost ano/ne 

Vedoucí kulturního zařízení   

Pracovník v informačním 

středisku 
  

Zaměstnanec v muzeu   

Pracovník v archivu   

Pracovník střediska volného 

času dětí 
  

Prodavač v knihkupectví   

 

Můj vztah k povolání knihovník:  


