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Informačné vzdelávanie, ktoré realizujú akademické knižnice,
má množstvo foriem a podôb. V súvislosti s bibliografickou
registráciou publikačnej činnosti zamestnancov slovenských
vysokých škôl získali knihovníci akademických knižníc dobrý
prehľad o publikačnom a citačnom správaní vedcov, ako aj
o nástrojoch hodnotenia kvality vedeckých publikácií. Ako do-
kazujú skúsenosti Slovenskej poľnohospodárskej knižnice
v Nitre, akademickej knižnice Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, získané znalosti a zručnosti môžu byť za-
ujímavé pre akademickú komunitu. Na požiadanie jednotli-
vých fakúlt, katedier alebo výskumných kolektívov univerzity
knižnica poskytuje prednášky zamerané na problematiku kva-
lity vedeckého publikovania, hodnotenia vedeckých časopi-
sov, možnosti využitia scientometrických databáz a podobne.
Problematika hodnotenia publikačnej činnosti na akademickej
pôde má potenciál aj z hľadiska rozšírenia služieb akademic-
kých knižníc o bibliometrické analýzy.

O informačnom vzdelávaní v akademických knižniciach sa pub-
likuje veľa, až sa chvíľami zdá, že už takmer nie je čo nové po-
vedať.

Informačné vzdelávanie v knižniciach robíme, aj keď nie sme
naň dostatočne personálne vybavení. Robíme ho, hoci nie
vždy nachádzame podporu manažmentov univerzít. Robíme
ho často z vlastnej iniciatívy, ale aj z iniciatívy tých pedagó-
gov, ktorí si jeho význam uvedomujú. Niekedy sme s odozvou
zo strany študentov nespokojní, inokedy príjemne prekva-
pení. Je to fenomén, ktorého kvalitu ovplyvňuje príliš veľa fak-
torov, o. i. aj naše vlastné postoje a očakávania. Informačné
vzdelávanie je ťažká práca, ktorá často nastavuje zrkadlo chy-
bám či nedokonalostiam v knižničnej práci, pretože práve pri
prezentácii katalógov, databáz a služieb študentom si uvedo-
míme, že nie všetko je také jednoduché a logické, ako by sme
chceli alebo ako by naši používatelia očakávali.

Na aktivity Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU
v Nitre (SlPK) v oblasti informačného vzdelávania sa vzťahujú
uvedené charakteristiky v plnej miere. Informačné vzdeláva-
nie poskytuje všetkým typom študentov Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre (SPU) – študentom
bakalárskeho, magisterského, doktorandského štúdia, pre-
važne v dennej forme, v menšej miere aj v externej forme, od
roku 2013 dokonca aj študentom MBA (Master of Business
Administration), ktorých výučba sa realizuje v angličtine. Na-
priek tomu ho v žiadnom prípade nemožno nazvať systema-
tickým. Odhadujeme, že s určitou formou informačného
vzdelávania sa počas štúdia na SPU stretne približne 80 %
študentov denného štúdia, ale iba 10 % študentov externého
štúdia. Relatívne vysoké percento účasti študentov denného
štúdia na informačnom vzdelávaní však v praxi znamená, že
5 zo 6 fakúlt zaradilo do úvodných prednášok pre študentov
prvých ročníkov aj informáciu o knižnici a jej službách. Ďal-
šieho stupňa informačného vzdelávania sa zúčastňuje na SPU
približne 50 % študentov denného štúdia (3 zo 6 fakúlt prizý-
vajú knihovníkov na špecializované semináre zamerané na
prípravu záverečných prác).

V porovnaní s minulosťou možno hovoriť o výraznom náraste
informačného vzdelávania na SPU v Nitre, pričom ostatných
desať rokov znamenalo nielen kvantitatívny nárast, ale aj ná-

rast šírky tematického záberu. Od pôvodnej témy informač-
ného vzdelávania, ktorou boli knižničné služby, sme sa posu-
nuli k témam vyhľadávania, využívania a spracovania
informácií, ktoré sa neskôr doplnili o témy citovania, zákla-
dov autorského práva, elektronického publikovania a pod.

Základná ponuka prednášok a seminárov knižnice pre štu-
dentov bakalárskeho a magisterského štúdia je v súčasnosti
takáto:

Knižnica a jej služby, práca s online katalógom a data-
bázami;
Vyhľadávanie a spracovanie informácií;
Ako správne citovať;
Autorské právo a záverečné práce.

Pre študentov doktorandského štúdia sa postupne ponuka
obohatila o témy:

Publikovanie, publikačný proces, Open Access publiko-
vanie;
Evidencia publikačnej činnosti;
Spracovanie publikačných výstupov (spracovanie dát,
schémy, grafy; šablóny, online publikovanie).

Zaradenie problematiky publikovania, publikačných stratégií
a evidencie publikačnej činnosti do vzdelávania študentov do-
ktorandského štúdia prirodzene vyplynulo z požiadaviek,
ktoré sa na študentov doktorandského štúdia kladú. To, že
sprostredkovanie základných informácií v tejto oblasti zabez-
pečuje knižnica, je dôsledkom vývoja a odrazom nových úloh
a funkcií, ktoré sú kladené na akademické knižnice.

Hoci prvá smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii
publikačnej činnosti vstúpila do platnosti v roku 2006, malo
bibliografické spracovanie publikačných výstupov zamestnan-
cov na mnohých vysokých školách dlhoročnú tradíciu. Vďaka
práci s publikáciami (neskôr aj s ohlasmi) knihovníci dôkladne
spoznávali a spoznávajú publikačnú a citačnú prax v oblasti
svojho pôsobenia. Prístup k scientometrickým databázam
(najskôr Web of Science, neskôr Scopus, Journal Citation Re-
ports) a práca s nimi prispeli k rozšíreniu poznatkov knihov-
níkov o vedeckom publikovaní do takej miery, že sa mohli stať
autoritami v oblasti kvantitatívnych nástrojov hodnotenia kva-
lity publikovania.

V podmienkach SPU v Nitre sa to prejavuje napr. aj tak, že
knihovníci vzdelávajú okrem študentov aj zamestnancov uni-
verzity. Ročne knižnica na požiadanie jednotlivých fakúlt, ka-
tedier alebo výskumných kolektívov poskytne približne
desiatku prednášok zameraných na problematiku kvality ve-
deckého publikovania, hodnotenia vedeckých časopisov, mož-
nosti využitia scientometrických databáz a pod.

Napriek tomu, že databáza publikačnej činnosti a ohlasov za-
mestnancov SPU a scientometrické databázy Web of Know-
ledge a Scopus sú dostupné všetkým zamestnancom
univerzity, patria medzi časté úlohy SlPK rôzne analýzy vý-
voja v oblasti publikovania, citovania, sledovanie trendov
v publikovaní, porovnávanie kvantitatívnych ukazovateľov
a pod. V ostatnom období pribudlo aj spracovanie signálnych
údajov pre blížiace sa akreditácie. Nie sú to bibliometrické
analýzy v pravom zmysle slova, ale majú k nim veľmi blízko.

Informačné vzdelávanie ako obraz nových úloh
akademickej knižnice
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Ide o činnosti mimoriadne náročné na čas (aj preto, že kniž-
nica nemá ešte dostatočne prepracované metódy a nástroje),
pričom nie vždy poskytujú taký obraz, aký by ich zadávatelia
chceli vidieť.

Bibliometrické služby možno chápať ako potenciálne vý-
znamnú oblasť pôsobnosti akademických knižníc práve preto,
že bibliometrické metódy sa začali vo vyššej miere využívať
ako kvantitatívne ukazovatele akademickej produktivity
a kvality. Nachádzame o tom dôkazy v akademických knižni-
ciach o. i. aj v Holandsku, Nemecku, Dánsku, kde sa vytvo-
rili pracovné pozície „bibliometrician“. Ak by sa nám na
Slovensku podarilo vytvoriť takúto pozíciu, možno by sme ju
nazvali knihovník – špecialista na bibliometriu.

Skúsenosti z týchto zahraničných knižníc poukazujú, že bib-
liometrické služby pre akademickú sféru a výskum sú žia-
dané, pre knižnice znamenajú významné posilnenie ich pozí-
cií, ale majú aj svoje úskalia. Na jedno takéto úskalie
poukazuje výskum Ǻströma a Hanssona (2012) – pri posky-
tovaní bibliometrických analýz môže byť knižnica spájaná so
„zlými“ výsledkami inštitúcie či výskumného kolektívu. Ďalším
úskalím môže byť nedostatočná pripravenosť knihovníkov. Aj

keď majú nesporne k bibliometrii veľmi blízko, možno bližšie
ako predstavitelia ktorejkoľvek inej profesie, chýba dôkladná
znalosť bibliometrických metód a postupov. Táto oblasť je
teda potenciálnym priestorom na vzdelávanie knihovníkov.
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Učenie sa nám pomáha získavať nové informácie. Vďaka českému projektu Naučmese.cz je možné nielen poznatky získavať,
ale aj prezentovať druhým.

Rok fungujúci projekt Naučmese.cz má ukázať verejnosti, že všetci máme svoje kvality, ktorým môžeme naučiť ostatných a tiež
naopak, ktorým sa môžeme od ostatných učiť. Cesta k poznatkom vedie cez osobné stretávanie sa a zdieľanie. Poučky, teó-
rie sú potrebné len v nevyhnutných prípadoch.

Naučmese.cz funguje na princípe spoznania vlastných schopností, ktoré chcú lektori odovzdať ostat-
ným. Samozrejme, že aj za určité finančné ohodnotenie, ktoré si samy stanovia. Tím lektorov nie

je rozširovaný na základe výberového procesu. Najdôležitejšie je uvedomenie si faktu, že mám čo ponúknuť.

Kurzy sa týkajú tak kreativity, ako aj osobnostného rozvoja, technických zručností a podobne. Záleží len na osobnom výbere,
v čom by sa človek rád zdokonalil.

Za rok fungovania projektu si z pestrej po-
nuky približne 250 kurzov vybralo ten „svoj“
viac ako dvetisíc záujemcov. Zakladatelia pro-
jektu sa aktuálne snažia rozšíriť svoje lokálne
pôsobenie v rámci Českej republiky, ale aj za-
hraničia.

Projekt Naučmese.cz bol prezentovaný aj na
marcovom podujatí pre knihovníkov a infor-
mačných pracovníkov s názvom Knihovnícky
Barcamp v Národnej technickej knižnici v Prahe.

Prepojenie s knižnicami možno vidieť nielen v potenciáli knižníc ako miest, ktoré majú priestorové možnosti k realizácii jed-
notlivých kurzov, ale aktivity projektu majú byť pre knižnice inšpiráciou. Skúsiť pouvažovať nad myšlienkou, aké kurzy môžu
poskytnúť jeho odborní zamestnanci. Je to vyhľadávanie v katalógoch? Je to práca s databázami? Je to efektívna práca s in-
formačnými zdrojmi? Alebo niečo podobného?

ADAM MARČAN ako jeden z iniciátorov projektu prezradí viac.

Jako v jiných případech nás oslovili sami organizátoři Knihovnického barcampu. Máme nejspíš nějaké
zvláštní štěstí, že se nám média ozývají samy a nikdy jsme se tak nemuseli nikam tlačit, což nám ani
není sympatické. Každopádně knihovnicí a lidé, kteří milují knihy, jsou nám velmi blízcí. Jsou to větši-
nou velmi aktivní a přemýšliví lidé se zápalem něco ve svém okolí změnit.

Každý (sa) môže učiť

Na Knihovníckom barcampe prezentovala váš projekt kolegyňa Michelle Losekoot. Prečo
ste sa rozhodli priblížiť túto tému aktívneho vzdelávania aj knihovníkom?


