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 Jen co se 27. 10. 2009 na dobu 
podzimních prázdnin zavřely dveře 
základních škol, vydala se skupina 
osmi zaměstnanců ZŠ Otokara Bře-
ziny na více než tisícikilometrovou 
cestu do okolí města Aalborg na se-
veru Dánska. 

 Cílem studijní cesty bylo prohlou-
bení stávající spolupráce s místními 
učiteli a zejména pak seznámení se 
s fungováním školních knihoven a 
informačních center (IC) a jejich za-
členěním do výuky. 

 Celý tým učitelů, vedoucí IC a ve-
dení školy čekal vyvážený program, 
sestavený dánskou koordinátorkou 
IC Gitt e Petersen a ředitelem školy 
Mgr. Pavlem Říhou. Po nočním pře-
sunu se celá mírně unavená výprava 
přesvědčila již v první škole, že 28. 
října se v Dánsku státní svátek nesla-
ví. 

 Na chodbách i ve třídách bylo 
rušno, a proto jsme i fungování IC 
v Oestermarkskolen mohli vidět za 
běžného provozu. Nová budova cen-
tra si všechny, kromě plně zařízené 
knihovny, získala také např. malým 
kinosálem. Již z první návštěvy jsme 
tak odcházeli s pocitem, že naše ces-
ta bude stát za to. Vstřícné přijetí nás 
poté čekalo během prvního dne i 
v dalších dvou školách, kde jsme se 
opakovaně setkali s myšlenkou in-
formačního centra jako „srdce“ ško-
ly. 

 Místa, ve kterém jsou k dispozici 
nejen potřebné informace, ale které 
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poskytuje také prostor k setkávání 
žáků i učitelů. Po opuštění poslední 
školy již všechny čekalo seznámení s 
našimi hostitelskými rodinami. Ná-
ročný první den jsme tak zakončili 
povídáním nejen o školních knihov-
nách, ale i běžném životě v obou ze-
mích. 

 Vydatným odpočinkem posílen se 
druhý den vydal náš tým do dalších 
škol v okolí. V jedné z nich, Blaere 
School, proběhlo i setkání se žáky 
a učiteli 7. ročníku zapojenými do 
projektu Fairyland, v jehož rámci je 

na jaře roku 2010 navštíví společně 
s učiteli skupina žáků ze ZŠ Otokara 
Březiny. 

 Ve čtvrtek proběhl pod vedením 
Gitt e Petersen také workshop o za-
členění a využívání IC ve výuce v 
dánském školském systému. Celý 
den zakončilo naše společné setká-
ní se všemi hostitelskými rodinami, 
obohacené o česko-dánskou hudeb-
ní produkci. 

 Pátek jsme strávili ve třetím největ-
ším dánském městě Aalborgu. Kro-
mě dvou škol se zajímavě řešeným 

prostorovým uspořádáním (rozlehlý 
přízemní areál s IC v jeho středu) 
nás čekala také návštěva Centra pro 
vzdělávání a studijní materiály. 

 Toto centrum slouží všem peda-
gogům z oblasti severního Dánska, 
kteří mohou využít bohaté nabídky 
vzdělávacích kurzů, a také konzulta-
cí s poradci ze všech studijních obo-
rů. Navíc jsou zde shromažďovány 
veškeré vydané učebnice, které jsou 
díky důmyslnému objednávkovému 
systému zapůjčovány do jednotli-
vých školních knihoven. 

 Návštěvou centra skončila studijní 
část cesty a začala část kulturní. 

Nejprve jsme zavítali do Utzon 
Center v Aalborgu, multifunkční 
budovy navržené architektem, po-
depsaným pod budovou opery v 
Sydney. Zde nás po zhlédnutí sed-
mi knihoven v necelých třech dnech 
neplánovaně potěšila fotografi cká 
výstava nazvaná „Police s knihami v 
krajině“. 

 Sobotní den byl již celý věnován 
druhému největšímu městu Dánska 
- Aarhusu. Prohlédli jsme si zde nád-
herný skanzen Den Gamle By (Staré 
město) s ukázkami městské architek-
tury z různých období dánské histo-
rie, a také galerii moderního umění 
Aros. Poté následovalo již jen roz-
loučení s naší vynikající průvodkyní 
Gitt e a cesta domů, na kterou jsme 
se plni nových poznatků a zkušenos-
tí vydali s vědomím, že to opravdu 
stálo za to.                                   -tz, lm-


