Inflow a SyDoČe - EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKTY NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ
Petr Škyřík, Filozofická fakulta MU Brno
1. Inflow
Časopis Inflow (www.inflow.cz) vznikl v lednu 2008 jako dobrovolná činnost studentů oboru Informační studia a knihovnictví v Brně, kteří cítili potřebu vytvořit studentské periodikum, jehož primární myšlenkou je poskytnout především (ale nejen) studentům tohoto oboru prostor, kde mohou
publikovat své odborné práce, glosy, postřehy, ale třeba i autorskou poezii.
Časopis vychází s měsíční periodicitou (vždy 7. den v měsíci) a každé číslo
přináší řadu odborných článků, zařazených do několika stálých rubrik. Mimo odbornou část informujeme v sekci Expres čtenáře formou krátkých
zpráv o dění v oboru. Najdete zde aktuality, recenze, pozvánky na akce, reportáže či knižní novinky. Pravidelnou součástí je též příloha časopisu –
Inflow magazín, jenž vzniká v rámci výuky v KISK. Zájemci mají možnost
si také založit blog, jehož prostřednictvím mohou sdílet informace s ostatními čtenáři.
1.1. Konceptuální východiska projektu
Projekt Inflow se snaží rozvíjet klíčové kompetence studentů (schopnost
kriticky myslet, číst a psát, dovednost učit se, řešit problémy, komunikovat,
spolupracovat). V širším horizontu vytváří předpoklady pro celoživotní
učení, buduje bezpečné a inspirativní prostředí pro učení a prostor pro vzájemné sdílení informací.
1.2 Hlavní cíle projektu
 Poskytnutí virtuálního prostoru pro prezentaci studentských prací
 Vytvoření široké čtenářské a autorské komunity, která bude svým působením přispívat k propagaci a rozvoji oboru a bude podněcovat zájem
o tento obor
 Podnícení studentů k aktivitě, která přesahuje rámec běžné výuky (např.
formou přispívání do blogů, komentování článků, doporučování četby)
 Podpora komunikace na úrovni student-student, student-vyučující, student-lidé z praxe; podpora komunitních aktivit (sociální sítě)
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Systém na doporučování četby (SyDoČe)
Projekt SyDoČe (pracovní název) by se měl začít realizovat v Kabinetu informačních studií v Brně od října 2008. Bude se jednat o virtuální seznam
doporučené literatury. Při vytváření seznamů vhodné literatury půjde především o rámcovou práci, neboť ke každému výběru musíme přistupovat jak
z hlediska individuality čtenáře, tak i individuality literárního díla. Většina
z dosud u nás publikovanách seznamů pochází ze 70. a 80. let a je ve velké
míře zaměřena biblioterapeuticky. Níže jsou odkazy na několik vybraných
seznamů:
 F. Engelsman: Literatura doporučená pro různá psychiatrická onemocnění (in Fungnerová, M. a kol.: Kniha a nemocný, SzdN, Praha 1957)
 O. Klímek: Knihy doporučené ke čtení na protialkoholním oddělení
(Klímek, O.: Zápisky z Apolináře, 19, 1970)
 J. Křivohlavý: Doporučená beletrie pro zdravotně postižené; Doporučená beletrie s tématikou osobního vyrovnání se hrdiny s těžkým zdravotním postižením (Křivohlavý, J.: Psychologická rehabilitace zdravotně
postižených. Avicenum, Praha 1985)
 Šretrová: Seznam vhodné literatury pro nemocniční zařízení (Fungerová, M. a kol. Kniha a nemocný, SzdN, Praha 1957)
Řada děl v seznamech uváděných je již zastaralá, a proto by bylo žádoucí tyto seznamy aktualizovat a rozšířit. V současné době se o podobnou
aktivitu pokouší Krajská knihovna v Pardubicích se svým „Biblioterapeutickým kabinetem“, jehož cílem je shromažďovat a nabízet knihy, které by
mohly pomoci léčit. Nevýhodou tohoto seznamu je, že se díla nedají seskupovat podle určitých kategorií (literární žánr, věk čtenáře, …).
SyDoČe bude zaměřen nejenom na biblioterapeutickou problematiku,
ale bude se snažit zpřístupňovat všem milovníkům kvalitní literatury díla
světových i českých autorů, jejichž výběr bude vycházet z „odborného hlediska“ i osobních preferencí.
Knihy budou řazeny do různých kategorií tak, aby bylo možné
v systému vyhledávat podle více hledisek. Např.:








Zlatý fond české i světové literatury
Knihy, které dostaly nějakou literární cenu udělovanou v ČR
Filtrování podle literárního žánru
Biblioterapeutické hledisko: Knihy pomáhají a léčí
„Slavné“ osobnosti doporučují: To je kniha, která mě velmi zasáhla
Knihy, které se dočkaly úspěšného zfilmování
atd.
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Důraz bude kladen ne na kvantitu, ale kvalitu doporučovaných děl. SyDoČe by měl především nečtenářům a občasným čtenářům poskytnout na
jednom místě literární prostor, který ma jednoduché motto: „Otevřít oči.
Nadchnout.“
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