KNIHOvNícKA
KNIHOvNícKA PrOfeSIA
PrOfeSIA
Vracajúc sa k domácim podmienkam je dôležité pri formulovaní neopomínať procedurálne, personálne a prevádzkové
podmienky. Tie úzko súvisia s inštitucionálnym kontextom filozofie knižníc (tak verejných, ako aj neverejných), ktoré vytvárajú priestor pre človeka úspechu s rešpektom voči Päťfaktorovému modelu osobnosti.
Uvažujúc aj nad bariérami je potrebné rátať so sociálnou zaháľkou jednak na strane knihovníka, ale aj na strane kompetentných. Sociálne zaháľanie je tendencia ľudí uvoľniť sa, keď sa nachádzajú v prítomnosti iných a ich individuálny výkon nie je
možné hodnotiť. Pri jednoduchých úlohách, na ktorých im nezáleží, podávajú ľudia horší výkon, avšak pri náročných úlohách,
ktoré sú pre nich dôležité sa ich výkon zvyšuje. Nad ňou je potrebné uvažovať pri definovaní pracovnej náplne v nadväznosti
na zložitosť práce, zodpovednosť a záťaž.
Príspevok vyšiel ako výstup z projektu VEGA č. 1/0134/17 Význam hodnotovej orientácie – očakávania a perspektívy mladej
generácie z hľadiska jej uplatnenia na trhu práce.
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O štúdiu na Katedre knižničnej a informačnej
vedy na filozofickej fakulte univerzity
Komenského v Bratislave
Žijeme v dobe, keď technologický rozvoj predbieha rozvoj ľudský a informácií a dát je omnoho viac, ako ľudská
myseľ dokáže spracovať a vyhodnotiť. V tejto, takzvanej post-pravdivej dobe sa potvrdzuje dôležitosť vzdelávania v oblasti vyhľadávania, organizácie, spracovania, analýzy a hodnotenia informácií, ktorými sa zaoberá Katedra
knižničnej a informačnej vedy v odbore Informačné štúdiá.

Zameranie štúdia na katedre
Okrem zručností, súvisiacich s prácou s informáciami, je ohniskom štúdia aj hodnotenie a tvorba informačných produktov, ako
sú webové stránky, aplikácie, textové a audiovizuálne dokumenty. Pri dizajne a hodnotení rozhraní, kladieme dôraz na výskum
informačného správania a informačných potrieb používateľov, ktoré sa prejavujú aj v kvalitatívnych aspektoch rozhraní, ako
je použiteľnosť a používateľský zážitok, nájditeľnosť (SEO), dôveryhodnosť či prístupnosť. Absolventi dokážu spravovať databázy a navrhovať zlepšenia v digitálnych knižniciach, informačných systémoch, ako aj v rámci komunikácie prostredníctvom
nových médií.
Uplatnenie týchto poznatkov je zrejmé v súkromnej sfére, ale aj v sfére verejnej a kultúrnej, najmä v knižniciach. Študenti
spoznajú rôzne aspekty práce v knižniciach a informačných inštitúciách od katalogizácie, klasifikácie a indexovania, cez bibliometriu a informetriu, dizajn a marketing služieb až po vybrané aspekty manažmentu knižníc. Záujemci sa môžu orientovať
aj na historické fondy a staré tlače.
Nevyhnutnou súčasťou univerzitného štúdia je aj adekvátne penzum teoretických poznatkov, v našom prípade najmä z oblasti znalostnej spoločnosti, informačnej gramotnosti, informačnej etiky, informačných systémov aj digitálnej a informačnej
vedy. Tieto poznatky sú doplnené praktickými poznatkami aj vďaka spolupráci s inštitúciami v odbore, napríklad aj prostredníctvom exkurzií.

Spolupráca v praxi
Pri výučbe katedra úzko spolupracuje v praxi, najmä s partnerskými knižnicami, ale aj súkromnou sférou. Príkladom tejto spolupráce v rámci zadaní je tvorba marketingových materiálov, tutoriálov, vytváranie a vyhodnocovanie dotazníkov či aktívna
účasť študentov na knižných festivaloch a iných odborných podujatiach.
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Študenti majú povinnú odbornú prax v magisterskom aj bakalárskom stupni, kde môžu získané teoretické vedomosti uplatniť v praxi knižníc a iných inštitúcií, ak táto prax súvisí s ich diplomovou prácou. Okrem toho si študenti sami dopĺňajú
vzdelanie na odborných brigádach v knižniciach, firmách, zameraných na knižnično-informačné systémy, či webových agentúrach. Prvým kontaktom k odbornej stáži bývajú často prednášajúci z praxe, ktorí na Katedre knižničnej a informačnej vedy
prednášali.
V rámci záverečných prác sa vynárajú ešte širšie možnosti spolupráce v praxi. Ide napríklad o analýzu používateľských preferencií a možností pri zavádzaní novej služby, optimalizáciu komunikácie inštitúcie pomocou nových médí, hodnotenie informačnej architektúry alebo používateľského zážitku, prípadne bádanie v oblasti historických fondov a knižníc. Pri spracovaní
výskumnej časti je k dispozícii aj najnovšie laboratórium na sledovanie pohľadu (eyetracking) v rámci nového vedeckého
parku. V súčasnosti prebieha najmä výskum v oblasti čítania, ale aj interakcie s informáciami na rozhraniach rôznymi skupinami používateľov. Najlepšie práce sú každoročne prezentované na Študentskej vedeckej konferencii (ŠVOK), prípadne na konferencii Bobcatsss.

Spolupráca so zahraničím
Študenti majú možnosť počas štúdia vycestovať do zahraničia prostredníctvom obľúbeného programu Erasmus+, katedra má
v súčasnosti uzavretých 9 zmlúv so zahraničnými univerzitami v Ľubľane, Aténach, Vilniuse, Prahe, Brne, Pécsi, Opave, Katowiciach a Varšave. Okrem štúdia je možné využiť v zahraničí aj možnosť odborných stáží, napríklad v knižnici CERN-u alebo
Európskeho parlamentu či v NATO ako poradcovia v oblasti znalostného manažmentu. Filozofická fakulta Univerzity Komenského ponúka okrem rôznorodých výberových predmetov celé spektrum výučby jazykov, a tak majú študenti možnosť rozvíjať svoje jazykové schopnosti aj počas svojho štúdia. Vďaka zmluvám so zahraničnými univerzitami sme na katedre mohli
privítať aj vzácnych zahraničných odborníkov zo Slovinska, Maďarska, Česka, Poľska a Španielska, ktorí poskytli iný pohľad
na štúdium a výskum v oblasti informačnej vedy.

Záver
Kvalifikovaná práca s informáciami, doplnená schopnosťou práce s informačnými technológiami a schopnosťou komunikovať
minimálne v jednom svetovom jazyku, je v súčasnosti žiadaná inštitúciami v štátnom, verejnom aj súkromnom sektore. Mnohí
naši absolventi sa preto uplatnia na rôznych odborných oddeleniach v knižniciach, ale aj v súkromnom sektore napríklad
na pozíciach UX a SEO špecialistov, znalostných manažérov či analytikov.
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Informační média a služby
Výuka informatiky má na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze dlouholetou tradici. Ke dvěma již zavedeným oborům („Aplikovaná informatika“ a „Multimédia v ekonomické praxi“) přibyl od školního roku 2016/2017
nový obor – „Informační média a služby.“ Nový obor reaguje na nové potřeby praxe a nové výzvy, jež svět informací vytváří. Studijní obor IMES je určen pro výchovu odborníků schopných vykonávat odborné činnosti
a řešit konkrétní problémy informační praxe spjaté se všemi etapami životního cyklu informace. Pro obor je typické úzké sepětí teoretických poznatků spojené se získáváním praktických dovedností a cílenou profesní přípravu umožňující okamžitou uplatnitelnost na trhu práce. V současnosti (březen 2018) obor vkročil do druhé
poloviny první realizace, první absolventi budou ve školním roce 2018/2019.
Informatika je disciplína, která se vyvíjí velmi rychle. Současně je patrné, že má mnoho vrstev. I proto se s Informatikou jako
předmětem/oborem vysokoškolské výuky můžeme setkat jak na matematicky orientovaných fakultách, tak na fakultách technických či fakultách manažersko-ekonomických. Výuka informatiky na Fakultě informatiky a statistiky v rámci VŠE v Praze má
dlouhou tradici. Vzdělávání v oblasti informatiky je na FIS VŠE realizováno prostřednictvím řady studijních oborů v rámci studijního programu „Aplikovaná informatika“. Informaticky zaměřená výuka probíhá na VŠE na FIS (dříve na Fakultě řízení), již
více než 40 let. Řadu let byl jediným vyučovaným oborem obor „Aplikovaná informatika“ s cílem vychovávat odborníky schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně ekonomické procesy v různých typech
ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Studium tohoto je založeno na pochopení obecných principů informačních systémů, tj. jejich obsahu, metod řešení, technologické základny, avšak s nezbytným promítáním těchto principů do
konkrétních technologických produktů a konkrétních sektorů ekonomiky. Studium je pak orientováno na dvě základní oblasti:
Information Systems a Software Engineering. Před několika lety byl otevřen velmi praktický obor „Multimédia v ekonomické
praxi“, jehož absolventi získávají vyváženou kombinaci konkrétních kreativně-multimediálních dovedností s přehledným ekonomickým vzděláním a stanou se multimediálními odborníky se znalostí ekonomického a procesního fungování organizace.
Umějí navrhnout a realizovat optimální nástroje a využívání multimédií v komunikaci organizace. Od školního roku 2016/2017
byl pak otevřen obor třetí – „Informační média a služby“ (IMES). Tento obor není konkurencí ostatním dvěma oborům bakalářského stupně studia, ale je jejich doplňkem či rozšířením, kterým fakulta reaguje na nové potřeby praxe a nové výzvy, jež
svět informací vytváří.
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