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Knižnica BIBIANA ISIL SK-2KAFSI03870
TK Slovnaft ISIL SK-2KAFST03901 
TKTO ISIL SK-4KACRA03910
Staromestská knižnica ISIL SK-2KACMA03941

Zavedenie kódu ISIL si nevyžaduje žiadne dodatočné finančné náklady. Neplatia sa žiadne licenčné alebo iné poplatky cen-
trále ISIL v Dánsku.

Vecný a časový harmonogram zavedenia ISIL centrály v SNK – návrh:

1. Prihláška SNK ako registračného orgánu ISIL v SR – jún – júl 2015

2. Vystavenie informačného materiálu o ISIL na webovej stránke SNK a vytvorenie odkazu ISIL na webovej stránke SNK
– júl – september 2015

3. Zaslanie listu knižniciam s informáciami o možnostiach zapojenia sa do databázy ISIL – jún – september 2015

4. Tvorba zoznamu kódov pre jednotlivé knižnice – jún – september 2015 

5. Vytvorenie 1. zoznamu knižníc s kódom ISIL a vyvesenie na web SNK – august – október 2015

6. Zoznam sa bude priebežne meniť, tak ako sa budú registrovať ďalšie knižnice – júl – december 2015

7. Oslovenie ďalších inštitúcií listom – archívy, múzeá, galérie a ďalšie inštitúcie s informáciami o možnostiach spolu-
práce a zapojenia sa do registrácie inštitúcií v rámci ISIL – október – november 2015

8. Tvorba štruktúry čísla pre ďalšie inštitúcie a vytvorenie ich 1. zoznamu – október – december 2015 

V Slovenskej národnej knižnici by malo fungovať sídlo centrály, v ktorej sa budú prideľovať jednotlivé kódy pre knižnice
a ostatné príbuzné organizácie. Na webovej stránke budú sprístupnené všetky materiály týkajúce sa kódu ISIL pod ikonou In-
formácie pre... / ISIL.

Budú zverejnené údaje ku všetkým súčastiam identifikátorov, na základe ktorých sa vlastne kódy budú tvoriť. Po spustení
evidencie sa bude postupne tvoriť a vystavovať pravdepodobne mesačne alebo týždenne Zoznam jednotlivých inštitúcií, ktoré
požiadajú o identifikátor ISIL. Bude prístupný na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice a prostredníctvom odkazu
aj v Dánskej registratúrnej agentúre, a tým bude k dispozícii všetkým záujemcom z celého sveta, ktorí budú požadovať a za-
ujímať sa o služby a informácie našich knižničných a ďalších príbuzných organizácií. Na webovej stránke bude k dispozícii for-
mulár, ktorý knižnice musia vyplniť, zaslať ho do SNK, a tým požiadať o vytvorenie kódu ISIL v našej národnej centrále
a jeho vystavenie v rámci národného a medzinárodného zoznamu. Národná centrála ISIL v SNK im zašle informáciu o kóde ISIL,
ktorý patrí ich inštitúcii, a ten potom budú využívať aj v ďalších službách a aktivitách, napr. pri zasielaní MMVS – zahraničné
knižnice tento kód požadujú. Systém by sa mal postupne do konca roka rozbehnúť aj pre ďalšie typy organizácií a prí-
buzné inštitúcie.

Zoznam bibliografických odkazov

ISO 15511: 2011, Information and documentation – International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL).

PhDr. Anna Kucianová, PhD.
anna.kucianova@snk.sk

(Slovenská národná knižnica)
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V prieskume som sa zamerala na celoživotné vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc. Informácie z praxe sú
získané prostredníctvom krátkej ankety, sondy, ktorej cieľom bolo zistiť, aký postoj majú k celoživotnému
vzdelávaniu knihovníci vo verejných knižniciach, aký význam mu prikladajú a získanie prípadných pripomienok,
názorov a návrhov na zlepšenie. Výsledky ankety poukázali na problémy, ktoré boli podľa určitých charakte-
ristík rozdelené do troch tried: na strane knihovníka, inštitúcie (knižnice) a štátu. Následne boli analogicky
vytvorené návrhy, ktoré by mohli pomôcť situáciu celoživotného vzdelávania vo verejných knižniciach
na Slovensku zlepšiť.

Úvod
Ak majú knižnice svojim čitateľom prinášať stále nové, kvalitnejšie služby, je nevyhnutné, aby tomu predchádzali vzdeláva-
cie aktivity knihovníkov. Tie môžu prebiehať neformálnym spôsobom, samoštúdiom alebo formálne kurzom, seminárom, ško-
lením, kde má knihovník príležitosť dozvedieť sa o nových možnostiach, získať nové poznatky, ktoré potom môže priniesť knižnici
a čitateľovi. O novinkách v danej oblasti sa nedozvedia, ak sa nebudú neustále vzdelávať a nebudú v kontakte s najnovšími
trendmi v knižniciach. Je potrebné, aby knihovníci mali možnosti celoživotného vzdelávania, mohli a chceli ich využívať.

Prieskum celoživotného vzdelávania knihovníkov
vybraných knižníc na Slovensku
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Mimoškolské vzdelávanie formálneho, neformálneho charakteru umožňuje zamestnancom knižníc rozširovať, doplňovať svoje
kompetencie a je neoddeliteľnou súčasťou knihovníckej praxe1 . Knižnica je informačným centrom poskytujúcim celoživotné
vzdelávanie, preto je potrebné, aby sa knihovníci samotní neustále vzdelávali.

To, že celoživotné vzdelávanie má veľký vplyv na život človeka, potvrdzuje štúdia Johna Fielda2, ktorý tento vplyv vidí v troch
hlavných oblastiach: v ekonomickej oblasti, v oblasti prospechu jednotlivca a v oblasti širšej komunity, ktorej je súčasťou. Vý-
skum bol realizovaný britskými výskumníkmi v dvoch výskumných centrách. Výsledky poukazujú na to, že v ekonomickej ob-
lasti sú priamymi následkami zárobky, zamestnateľnosť. Nepriame následky v ekonomickej oblasti vyplývajú z priamych
následkov, keďže vyššie platy majú pozitívny vplyv na zdravie, spoločenskosť jednotlivca. Oblasť prospechu jednotlivca je
prepojená so zdravím, sociálnym zapájaním sa a zlepšenou schopnosťou čeliť krízam. Niet pochybností o vplyve vzdelávania
človeka na jeho sebavedomie a sebaúctu, vlastnú hrdosť. Uvádza však aj možný negatívny vplyv v niektorých prípadoch pre
niektoré typy ľudí, ktorý sa spája so stresom a strachom. V zhrnutí uvádza, že vzdelávanie dospelých (predovšetkým v prí-
padoch, kedy majú možnosť získať aj certifikát), ovplyvňuje plat jednotlivca, jeho možnosti zamestnania a má aj pozitívny
vplyv na jeho mentálne zdravie. Pozitívny vzťah je teda jasný.

Knihovník akejkoľvek knižnice na Slovensku by mal vedieť pracovať nielen s tradičnými informáciami, ale aj s informáciami
v elektronickom prostredí. Informačné a komunikačné technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou knižnice a knižnica má po-
skytovať prístup nielen k tradičným zdrojom informácií, ale aj elektronickým. Knihovník však musí byť na prácu s IKT, s infor-
máciami v elektronickej podobe vyškolený. Podľa Petra Saka3 proces komputerizácie spoločnosti predstavuje primárnu etapu
pri prechode k informačnej spoločnosti, v ktorej sú znalosti a vedomosti ekonomickou kategóriou. Preto má vzdelávanie sa
v informačnej spoločnosti kľúčovú úlohu. Zamestnanec knižnice je nielen knihovníkom, ale aj informačným špecialistom.

V Alexandrijskom vyhlásení o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní4 môžeme vidieť, že „informačná gramot-
nosť a celoživotné vzdelávanie sú majákmi informačnej spoločnosti, ktoré osvetľujú smer rozvoja, prosperity a slobody“. Ďalej
sa uvádza, že celoživotné vzdelávanie smeruje k prosperite pre všetkých, nielen jednotlivcov, ale aj komunít a celých náro-
dov a je základným predpokladom rozvoja informačnej spoločnosti.

Príklady realizovaných výskumov celoživotného vzdelávania
V Českej republike realizovala výskum celoživotného vzdelávania knihovníkov v rámci magisterskej diplomovej práce Slaví-
ková5 formou dotazníka. Z výsledkov výskumu vyplýva, že knihovníci majú záujem o celoživotné vzdelávanie (71 % respon-
dentov uviedlo, že sa v budúcnosti plánuje zúčastniť knihovníckych seminárov). Zaujímavým zistením je aj pozitívny názor
knihovníkov na vzdelávanie sa e-learningovou formou.

V Lotyšsku realizoval výskum v tejto oblasti tím expertov Centra celoživotného vzdelávania Fakulty spoločenských vied Lo-
tyšskej univerzity. Skúmané boli všetky typy knižníc: národná knižnica, akademické a univerzitné knižnice, mestské a verejné
knižnice, odborné a školské. Zaujímavým zistením tohto výskumu bolo, že veľký záujem o celoživotné vzdelávanie prejavili
predovšetkým zamestnanci s menej než päťročnou praxou – dlhodobé vykonávanie knihovníckej profesie zrejme nevyhnutne
vyvolá rutinu a brzdí tak záujem o sebazdokonaľovanie sa, ďalšie vzdelávanie. Pravdepodobne to súvisí aj s rastúcim vekom
knihovníka, ktorý tak postupne môže stratiť entuziazmus a záujem o ďalšie napredovanie. Respondenti aj v tomto prípade vy-
jadrili záujem o knihovnícke semináre a kurzy, kritizovali však nedostatok finančných zdrojov, vysoké ceny kurzov, veľa práce,
nedostatočnú tematickú pestrosť ponúkaných kurzov a ich nízku kvalitu6.

V roku 2009 sa v Chorvátsku uskutočnil výskum podobného typu zameraný na vzdelávanie knihovníkov formou online dotaz-
níka. Tu sa skúmala aj motivácia knihovníkov, prečo sa zúčastňujú knihovníckych kurzov: 76 % uviedlo snahu zlepšiť sa v práci
a 49 % zvýšenie sebavedomia, len 10 % vnímalo CŽV ako možnosť, ktorá im pomôže postúpiť, čo sa týka profesionálneho
statusu. Mesačne strávia menej ako 10 hodín vzdelávacími aktivitami7.

1 NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Pohľad na mimoškolské vzdelávanie knihovníkov v Českej republike. ITlib [online]. 2004, roč. 2004, č. 3
[cit. 2015-05-04]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2004/3/pohlad-na-mimoskolske-vzdelavanie-knihovnikov-v-ceskej-
republike.html?page_id=1838

2 FIELD, John. Lifelong Learning and the Restructuring of the Adult Life Course. In: Academia.edu [online]. 2013 [cit. 2015-05-04].
Dostupné z: http://www.academia.edu/5776800/Lifelong_Learning_and_the_Restructuring_of_the_Adult_Life_Course

3 SAK, Petr a kol. Člověk a vzdělání v informační společnosti : vzdělávání a život v komputerizovaném světě. Vyd. 1. Praha: Portál.
2007. s. 37. ISBN 978-80-73 67-230-0. Cit. podľa: SLAVÍKOVÁ, Eva. Výzkum vzdělávání knihovníků neprofesionálních knihoven
pro 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií
a knihovnictví, 2011. 99 s. Vedoucí dip lomové práce Mgr. Petra Hornochová.

4 Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní. In: Infolib [online]. 2008 [cit. 2015-05-04]. Do-
stupné z: http://www.infolib.sk/files/Novy_portal_infolib_subory/dokumenty_ifla/alexandrijske_vyhlasenie_o_informacnej_
gramotnosti_sk.pdf

5 SLAVÍKOVÁ, Eva. Výzkum vzdělávání knihovníků neprofesionálních knihoven pro 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Filozo-
fická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2011. 99 s. Vedoucí diplomové práce
Mgr. Petra Hornochová.

6 SEDLÁČKOVÁ, Beata. Studium a růst: nezbytný předpoklad celoživotního vzdělávání knihovníků (výsledky průzkumu). In: Kni-
hovnický Zpravodaj Vysočina [online]. 2005 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=
197&idr=1&idci=5

7 MACHALA, Dijana a Aleksandra HORVAT. Competency-based lifelong learning of librarians in Croatia: an integrative approach. In:
IFLA Satellite Meeting [online]. 2010 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: http://euclid-lis.eu/conferences/index.php/IFLA2010/
IFLA2010/schedConf/presentations
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Výskumy v zahraničí ukazujú na potrebu skúmania aktuálnej situácie celoživotného vzdelávania knihovníkov na Slovensku.
Rozhodla som sa preto urobiť sondu, ktorá by nám pomohla aspoň čiastočne odhaliť situáciu vo verejných knižniciach na
Slovensku.

Realizovaná anketa
Zamerala som sa na celoživotné vzdelávanie vo verejných knižniciach, zámerne som sa vyhýbala akademickým a vedeckým
knižniciam. Cieľom bolo zistiť, ako využívajú možnosti celoživotného vzdelávania knihovníci vybraných verejných knižníc, aký
je ich postoj k celoživotnému vzdelávaniu a aké problémy v tejto oblasti vnímajú. Ankety sa zúčastnilo 10 knižníc, oslovených
mailovou komunikáciou bolo 31. Odpoveď poskytlo 10 knižníc: Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, Krajská kniž-
nica Karola Kmeťka v Nitre, Knižnica Józsefa Szinnyeiho Komárno, Vihorlatská knižnica v Humennom, Knižnica Antona Ber-
noláka v Nových Zámkoch, Mestská knižnica Nová Dubnica, Mestská knižnica Kežmarok, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom,
Mestská knižnica v Štúrove a Galantská knižnica.

Knižniciam bola formou mailovej komunikácie položená všeobecná otázka vyzývajúca na poskytnutie reflexie, čo sa týka ce-
loživotného vzdelávania knihovníkov v ich knižnici. Zaujímalo ma, či sa zúčastňujú knihovníckych kurzov a seminárov, a zá-
roveň som ich požiadala o uvedenie príčin neúčasti na školeniach, ak sa ich nezúčastňujú. V jednom prípade bola použitá
metóda osobného rozhovoru. V ideálnom prípade by bolo vhodné túto metódu aplikovať aj pri komunikácii s ostatnými res-
pondentmi, mailová komunikácia však pomáha prekonávať časové i priestorové bariéry, aj keď má tiež svoje obmedzenia, vý-
hody komunikácie face-to-face sú nepopierateľné.

Niektoré knižnice túto možnosť, vyjadriť svoj názor v ankete uvítali, poskytli pomerne obšírne odpovede, popísali problémy,
ktorým musia čeliť a poskytli v niektorých prípadoch aj návrhy na zlepšenie situácie. V tomto smere považujeme anketu za
úspešnú, pretože tieto odpovede boli podnetné a inšpiratívne.

Najväčším problémom bolo získať od knižníc spätnú väzbu, keďže ju poskytla iba tretina opýtaných, a aj to niekedy po dlhšom
časovom odstupe, čo podstatne skomplikovalo vyhodnocovanie ankety. Je potrebné brať do úvahy aj to, že sa v ankete zrejme
vyjadrili vo väčšine prípadoch predovšetkým tie knižnice, ktorých zamestnanci sa zúčastňujú kurzov a seminárov, môžeme
predpokladať, že knižnice, ktorých zamestnanci sa na takýchto aktivitách nezúčastňujú, sa často mohli rozhodnúť neposkyt-
núť nijaké informácie a ankety sa nezúčastniť. Aj to je jeden z dôvodov, prečo nemôžeme považovať vzorku respondentov
a celú anketu za reprezentatívnu. S takýmito obmedzeniami som však rátala, v ankete som sa spoliehala na návrhy a cenné
inšpirácie, ktoré respondenti môžu poskytnúť. Ťažisko tejto sondy spočíva v jej kvalitatívnom charaktere, v problémoch, na
ktoré respondenti poukázali a v možnostiach, ktoré by uvítali.

V niektorých prípadoch boli poskytnuté aj informácie týkajúce sa chýbajúcich možností v oblasti celoživotného vzdelávania kni-
hovníkov. Tieto informácie sú dôležité, pretože poukazujú na rezervy v celoživotnom vzdelávaní z pohľadu knižníc, tak ako ich
vnímajú knihovníci. Poukazujú konkrétne na to, čo im najviac chýba a čomu by sa podľa ich názoru mala venovať väčšia po-
zornosť. Môžu byť tak cenným podnetom a ukázať smer, ktorým by sa organizácie poskytujúce kurzy vzdelávacieho charak-
teru pre knihovníkov, mohli uberať.

Zistenia ankety a pološtruktúrovaného rozhovoru
V ankete na otázku, či sa zamestnanci knižnice zúčastňujú kurzov a seminárov, osem respondentov odpovedalo kladne, len
dvaja sa vyjadrili záporne. Je potrebné však túto informáciu prijať s rezervou, pretože vzorka respondentov bola nereprezen-
tatívna a ako už bolo spomenuté, nemôžeme predpokladať, že odráža reálny stav na Slovensku. Z odpovedí ďalej vyplýva, že
knihovníci najčastejšie absolvujú rekvalifikačné kurzy a semináre zamerané na tvorbu programu a prácu s detským čitateľom
a seniormi. Ďalej sa zúčastňujú rozličných workshopov, odborných seminárov, kolokvií, seminárov zaoberajúcich sa zvyšova-
ním kvality služieb kultúrnych inštitúcií, službami knižnice ako sú MVS, vyhľadávanie v online katalógoch SNK, Spýtajte sa kniž-
nice, elektronickými informačnými zdrojmi na internete, marketingom v knižniciach, ale aj na rozličných vedeckých
konferenciách.

Najčastejšie spomínaným dôvodom, ktorý knihovníkom bráni zúčastňovať sa na kurzoch a seminároch, je nedostatok finan-
cií; 4 knižnice z 10 uviedli nedostatok financií ako problém, ktorému musia čeliť. Ďalším problémom je vzdialenosť, ktorá do
istej miery súvisí s nedostatkom financií. Pre knižnice v odľahlejších častiach Slovenska a pre zamestnancov knižníc pokro-
čilého veku, je vzdialenosť jednou z bariér. Ďalším problémom je nedostatočná tematická pestrosť ponúkaných kurzov a se-
minárov. Dvaja respondenti v odpovedi uviedli, že chýbajú odborné knihovnícke podujatia zo strany SNK v Martine, uvítali
by predovšetkým školenia zamerané na katalogizáciu. Zaujímavosťou je, že v dvoch prípadoch respondenti považovali za po-
trebné poukázať aj na vekový priemer zamestnancov ich knižnice, takže vek môžeme tiež považovať za jeden z faktorov, ktorý
ovplyvňuje účasť/neúčasť na knihovníckych seminároch. Prekvapivým zistením je, že v niektorých prípadoch knižnice nepri-
sudzujú celoživotnému vzdelaniu svojich pracovníkov veľký význam. Tento fakt vyplynul hlavne z pološtruktúrovaného osob-
ného rozhovoru so zamestnankyňou jednej knižnice. Respondent na otázku, či sa zúčastňujú zamestnanci knižnice
vzdelávacích seminárov a kurzov odpovedal negatívne a vzápätí dodal, že to nepovažuje za potrebné, pretože si „zamest-
nancov vyškolia sami“. Problémom je teda aj nedostatočná osveta o význame celoživotného vzdelávania pre knižnice a ich
ďalšie napredovanie.

Rezervy v oblasti CŽV vo verejných knižniciach na Slovensku a návrhy na zlepšenie situácie
Na základe problémov, ktoré uvideli respondenti v ankete a v rozhovore bola pre lepšie pochopenie vytvorená vizualizácia na
obr. 1, ktorá zachytáva ich prehľad a zobrazuje aj niektoré vzťahy medzi nimi. Určiť váhu jednotlivých problémov je ťažké, naj-
častejšie spomínaným problémom však boli jednoznačne finančné obmedzenia a vzdialenosť. Za podstatný problém je po-
trebné považovať aj nedostatočný význam, ktorý sa celoživotnému vzdelávaniu v niektorých prípadoch prikladá.
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Na základe problémov boli odvodené faktory, ktoré ovplyvňujú celoživotné vzdelávanie knihovníkov a ich účasť na vzdeláva-
cích aktivitách rozličného charakteru, formálneho, ale aj neformálneho (napr. samoštúdium). Na obr. 2 je zobrazené ich čle-
nenie podľa toho, na akej strane sa vyskytujú. Rozlíšili sme faktory na troch stranách: na strane knihovníka, ktorý sa
potenciálnym adeptom celoživotného vzdelávania, na strane inštitúcie, ktorá ho má zabezpečiť a napokon na strane štátu, ktorý
môže podporovať vplyv celoživotného vzdelávania politikou, ktorú presadzuje.

Na strane knihovníka môžeme rozlišovať:
� vek
� získané vzdelanie
� osobnostné, psychologické a kognitívne charakteristiky: napr. učebné štýly, motivácia – vnútorná alebo externá,

prirodzená zvedavosť, ambicióznosť, postoj k novým informáciám...
Na strane inštitúcie môžeme rozlišovať:

� charakteristiky ponúkaných kurzov: tematická príťažlivosť, aktuálnosť, prepojenie s praxou, ich počet...;
� organizačné zabezpečenie: zabezpečenie prepravy účastníkov (prekonanie geografickej bariéry) alebo dištančnej

formy a iné;
� finančné zabezpečenie: možnosť bezplatnej účasti, poskytnutie financií.

Na strane štátu to je:
� národná politika, vytváranie stratégií na podporu celoživotného vzdelávania...

Obr. 1 Problémy celoživotného vzdelávania

Obr. 2  Faktory ovplyvňujúce celoživotné vzdelávanie



KNIHOVNÍCKA PROFESIAKNIHOVNÍCKA PROFESIA

46

Po lokalizovaní problémov je potrebné vytvoriť aj návrhy, ktoré by umožnili zlepšenie situácie celoživotného vzdelávania kni-
hovníkov vo verejných knižniciach na Slovensku. Tieto návrhy môžeme vytvoriť na základe problémov/faktorov, ktoré popi-
sujú oblasti, v ktorých je potrebné konať: analogicky na strane knihovníka, na strane inštitúcií a na strane štátu.

Na strane knihovníka by sme odporúčali predovšetkým motivovať ho, aby knihovník neupadol do rutinného vykonávania práce,
ale stále sa zaujímal o novinky v knihovníckej oblasti, aby sám cítil potrebu vzdelávať sa a napredovať (aby bol predovšetkým
vnútorne motivovaný) a uvedomoval si význam celoživotného vzdelávania a výhody, ktoré mu prináša.

Na strane inštitúcie sú možnosti v zlepšení tematickej pestrosti ponúkaných seminárov a vzdelávacích aktivít, ktoré by pôso-
bili príťažlivo, boli priamo prepojené s praxou a súviseli s aktuálnymi potrebami knižníc a knihovníkov, napr. v oblasti katalo-
gizácie, ako naznačujú výsledky ankety. Na prekonanie priestorovej bariéry, vzdialenosti, by bolo vhodné ponúkať aj možnosť
dištančného vzdelávania, e-learningovej formy rekvalifikačných kurzov. Ďalej by bolo vhodné propagovať význam samoštú-
dia, neformálneho celoživotného vzdelávania a informačných portálov, ktoré majú knihovníci k dispozícii. Samoštúdium by malo
byť súčasťou profesionálneho života každého knihovníka, malo by byť realizované neustále, popri formálnom vzdelávaní or-
ganizovanom rozličnými kultúrnymi inštitúciami. Čo je však asi najdôležitejšie, je propagovať celoživotné vzdelávanie pre kni-
hovníkov vo všeobecnosti, pretože je podľa výsledkov, ktoré anketa priniesla, v mnohých prípadoch v menších verejných
knižniciach, v odľahlejších častiach Slovenska je nedocenené.

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné pre knižnice, ak majú napredovať a vyhnúť sa stagnácii. Je nevyhnutné zaujímať sa
o dianie nielen na súčasnej slovenskej knihovníckej scéne, ale aj v zahraničí. Preto by mali mať knihovníci možnosť vzdelávať sa
aj po jazykovej stránke, a to nielen preto, aby mali možnosť sami sledovať trendy v zahraničných knižniciach a inšpirovať sa nimi,
ale aby mohli využívať aj ďalšie možnosti, ktoré majú knižnice k dispozícii: využívať napríklad prístup k plnotextovej databáze
EBSCO pre všetky akademické, vedecké, špeciálne a verejné knižnice, ktorý zabezpečuje zakúpením licencie SNK v Martine.

Záver
Význam celoživotného vzdelávania pre knihovníkov je nespochybniteľný. Realizovaná anketa (so všetkými svojimi obmedze-
niami) ukázala, že verejné knižnice na Slovensku si vo väčšine prípadoch jeho význam uvedomujú a snažia sa v rámci svo-
jich (zvyčajne finančných) možností napredovať. Z 10 knižníc, ktoré sa prieskumu zúčastnili, 8 knižníc odpovedalo na otázku,
či sa zúčastňujú vzdelávacích kurzov a seminárov, kladne. Podarilo sa odhaliť prekážky, ktorým musia čeliť: sú to predovšet-
kým obmedzené finančné možnosti, vzdialenosť, slabá tematická diverzita ponúkaných seminárov a školení, ktoré sa zame-
riavajú predovšetkým na prácu s detským čitateľom a seniormi. Knižniciam chýbajú odborné semináre napríklad v oblasti
katalogizácie.

Problémy uvedené respondentmi nám umožnili odhaliť faktory, ktoré ovplyvňujú celoživotné vzdelávanie knihovníka: sú to fak-
tory na strane knihovníka (vek, získané vzdelanie, psychologické a kognitívne charakteristiky, ako napr. motivácia, zvedavosť,
zaužívané učebné štýly, ambicióznosť a postoj k novým informáciám), na strane inštitúcie, knižnice (organizačné a finančné
zabezpečenie a charakteristiky ponúkaných kurzov: ich tematická pestrosť a aktuálnosť, počet, prepojenie s praxou) a napo-
kon na strane štátu, ktorý svojou národnou politikou môže významným spôsobom podporovať celoživotné vzdelávanie kni-
hovníkov. Na základe týchto faktorov sme vytvorili návrhy na zlepšenie situácie vo verejných knižniciach: motivovať
knihovníkov, aby sa zúčastňovali a sami vyhľadávali vzdelávacie aktivity, dôležitá je predovšetkým vnútorná motivácia.

Inštitúcie, ktoré tieto podujatia zabezpečujú, by sa mali zamerať na poskytovanie seminárov, ktoré pomôžu knižniciam a kni-
hovníkom riešiť aktuálne problémy, poskytnúť možnosť e-learningovej formy kurzov, ktorými by sa mohla prekonať priesto-
rová bariéra a propagovať celoživotné vzdelávanie vo všeobecnosti, jeho formálnu, ale aj neformálnu podobu (samoštúdium).

Realizovaná anketa zároveň odhalila potrebu výskumu podobného zamerania národného charakteru vo verejných knižniciach
na Slovensku, aby sa lepšie zmapovali ich potreby a problémy v oblasti celoživotného vzdelávania.
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�

The last years have seen great changes in the way services are delivered by libraries and it is likely that in the
next years will continue to provide challenges for staff. The biggest factor for change has been technology. Making
resources available over the Internet, whether they are created by the institution or acquired in some way (co-
operation, payment/licensing etc.) has implications for what type of staff will be required, the training they will
need, what services will be provided, and how these services will be delivered. Technology  continues to develop
at a rapid rate which necessitates continual retraining.

Skills
Various factors are affecting the range and type of skills required in the cultural heritage sector, including:

� technology – this continues to develop rapidly necessitating continual retraining;

� user expectations – these are getting more demanding, driven largely by the commercial sector;

� political agendas – including social inclusion, cultural identity and diversity, community cohesion, lifelong learning and
economic development.

Skills required include:

� Technical skills
On a basic level staff should be able to use everything which is available for visitors, including PCs, printers, fax 
machines, microform readers, photocopiers, audio and video equipment, interactive exhibits, etc. More advanced ICT
skills are also required. There is still a need for staff to carry out expert searching for information, Staff is now needed
who can design and set up websites, or produce a digital video of an object. People are required who can understand the
whole process of digitisation and who know how to store, retrieve and manipulate digital resources.  

� People skills
On the whole the cultural heritage sector has a good record in the area of customer care. However, users are tending to
become more demanding. They expect services to be delivered quickly, and to be available whenever and wherever they
want them. This is leading to more services being delivered electronically, and to service points being open in the evenings,
at weekends and on bank holidays. Flexible staff with good people skills is therefore needed. 

� Pedagogical skills
The lifelong learning agenda is changing the role of staff. At a basic level they are now expected to be able to show 
people how to use PCs etc. Increasingly they are teaching people on a one-to-one basis, in groups, and outside the 
premises in educational institutions, workplaces and community centres etc. Subjects covered are not only ICT related,
but related to the organisation’s specialisms. Teaching skills are also needed to train other staff. 

� Marketing and promotional skills
Libraries cannot sit and wait for people to come through their doors; they must promote their services in a world where
there are many competitors for people’s time and attention. This involves market research and outreach work. For 
example, staff might visit schools, residential homes or travellers’ sites, appear on TV or radio, attend exhibitions or 
business fairs, give talks to clubs, organise events, set up special interest groups, etc. They can also use their websites
for promotion to audiences worldwide and encourage virtual communities of interest. 

� Financial skills
There has been a shift towards a bidding culture, so the skills needed to prepare and submit a successful bid for project
funding will be useful. Smaller organisations may find these through partnership schemes. In some cases institutions
might be required to raise additional income through sales of goods and catering etc.  The skills to administer the 
general budget will be needed.

� Legal skills
Knowledge of rights issues, copyright law, data protection, freedom of information, and general security issues is very 
important. 

Education of Librarians, Skills and 
Innovation-INELI Initiative


