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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?
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Aké druhy kurzov by podľa vás mohli odborní pracovníci knižníc ponúknuť svojim – možno nielen – použí-
vateľom?

Určitě ty, které jste vyjmenovala výše, tj. Práce s daty – vyhledávání, také by nás bavily kurzy rychločtění, nebo třeba úzce
zaměřené kurzy jako „Úvod do sci-fi literatury“. Taky se na to můžem podívat z druhé strany – myslím, že knihovny by pro
nás byly skvělými prostory pro pořádání kurzů. Takže pokud někdo s knihovníků (zatím jen v Česku) měl možnost nabídnout
své prostory pro pořádání kurzů, tak ať se určitě ozve na ahoj@naucmese.cz.

Máte už nejakú spätnú väzbu zo strany knižníc. Prejavila už nejaká knižnica záujem o spoluprácu?

Už se s pár lidmi z knihoven bavíme o možné spolupráci. Přemýšlíme však o knihovnách jako o možných „Naučmese základ-
ních táborech“ v menších českých městěch.

Prečo by mali podľa vás knižnice využiť naučmese.cz ako cestu komunikácie s používateľom?

Myslím si, že naše kurzy můžou být pro knihovny dobrý doprovodný program – takové události na večer, kterými můžou při-
táhnout další potencionální návštěvníky.

Naučmese.cz má záujem rozšíriť svoju pôsobnosť aj do zahraničia. Je na „zozname“ aj Slovensko?

Určitě, zkoušeli jsme to už před půl rokem, ale bohužel to nedopadlo dobře. Je to hodně o lidech a není to úplně jednoduché
vyladit skupinu lidí, kteří by to zvládli celé zrealizovat. Nyní to však zkoušíme s novou partou, tak uvidíme, zda se to povede.

Poznámka redacie: Téma rozhovoru odznela aj na Knihovníckom barcampe 2013. Viac o podujatí v rubrike Rozhovor.
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Rozečti.se – online výuka rychlého čtení

Projekt pro zvýšení efektivity čtení Rozečti.se. Základní podmínky pro vznik projektu na podporu efektivity čtení na osobní
úrovni v kontextu čtení na přelomu 20. a 21. století. Možnosti zlepšení rychlosti a efektivity čtení při jejich tréninku s využi-
tím metod online learning, respektive nejnovějších web-based learning postupů při zapojení prvků gamifikace. Současný stav
projektu a další plány rozvoje.

Důvody ke vzniku projektu na zvýšení efektivity čtení na principu online learningu,
resp. e-learningu nebo web-based learningu
S kvantitativním nárůstem informací se kladou větší nároky na člověka z hlediska příjmu a zpracování informací na osobní
úrovni.

Informační prostředí je zatížené rozmanitostí informačních zdrojů původu různé kvality a jeho i značnou neorganizovaností.
Aplikace tzv. informační ekologie do praktické práce s informacemi může pomoci minimalizovat informační přetížení člověka
[STEINEROVÁ, 2009], a to i na osobní úrovni práce s informacemi, např. při procesu čtení a získávání informací z tohoto pro-
cesu [PAPÍK, 2011b].

Se schopností třídit informace je nutné začínat již při výběru a využívání informačních zdrojů, zabývat se například kvalitou
výběru informačních zdrojů v prostředí internetu a být si vědom tzv. kredibility informačních zdrojů [MAKULOVÁ; BUZOVÁ,
2011]. Internet je také často zmiňován mnoha uživateli jako jeden z hlavních zdrojů čtení, ne-li právě ten hlavní. Hodnocení
výběru informačního zdroje, stejně tak textu a jeho kvality a věrohodnosti je důležité pro obstání v informační společnosti.

Člověk je nucen velké množství informací nejen komunikovat, ale i vstřebat kognitivně, zabývat se jimi na osobní úrovni.
Schopnost třídit podstatné a nepodstatné informace, kvalitní a nekvalitní, ověřitelné a neověřitelné se stává nezbytností,
ale i traumatem stávajících a možná i budoucích generací uživatelů a čtenářů. Také řada srovnávacích a národně či mezi-
národně prestižních studií (např. PISA) zdůrazňuje problémy s pochopením a interpretací přečteného textu u žáků a stu-
dentů základních a středních škol, což ovlivňuje jejich vztah ke čtení a k další práci s informacemi i na vysokých školách.
Výsledky mnoha studií jsou alarmující, anebo při nejmenším ne potěšující jak pro Českou republiku, tak i pro Slovensko,
a to jde o země s poměrně rozvinutou strukturou školství a vysokou úrovní čtenářské gramotnosti ve vazbě na gramotnost
informační.

Čtení z klasických dokumentových předloh rukopisných, tištěných nebo dnes elektronických má charakter práce s informacemi
na tzv. osobní úrovni. Schopnost individuálně pracovat s informacemi, efektivně číst a duševními prostředky, nástroji a po-
stupy ovlivňovat procesy interakce, kognitivního zpracování a relevance je neméně důležité, jako jsou procesy organizace in-
formací v informačních systémech a ve společnosti.

Problematikou čtenářských dovedností a jejich zlepšování se zabývalo od druhé poloviny 19. století mnoho významných osob-
ností, aby se zájem o parametry a způsoby čtení a možnosti zvýšení jeho efektivnosti přesunul ve 20. letech 20. století do
Spojených států amerických (např. tzv. americká škola experimentální psychologie).


