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erasmus+ a akademické knižnice
Prieskum z marca 2017 ukázal, že v rokoch 2014 – 2016 využili akademické knižnice na 12 verejných a štátnych
vysokých školách SR (z celkového počtu 21) možnosti financovania zahraničných mobilít zamestnancov zo zdrojov Erasmus+. Kolegov zo zahraničia v rámci tohto programu prijali v akademických knižniciach na 15 vysokých
školách. V sledovanom období sa uskutočnilo 75 ciest do 11 krajín Európy s podporou programu a prijalo 81 návštev z 8 krajín. Možno skonštatovať, že program Erasmus+ má významný prínos pre rozvoj medzinárodnej spolupráce akademických knižníc a podporuje rozvoj ich ľudských zdrojov.
Rok 2017 je rokom 30. výročia programu Erasmus, resp. Erasmus+, označovaného ako „platforma pre európsku a medzinárodnú mobilitu“. V tejto súvislosti sa publikovalo a publikuje množstvo informácií o tom, ako tento program Európskej únie,
zameraný na podporu aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, obohatil životy ľudí, ktorí sa do neho
zapojili a prispel k ich odbornému a profesionálnemu rastu. Je potešiteľné, že príležitosti, ktoré Erasmus poskytol, plnohodnotne využili mnohé akademické knižnice na Slovensku na vytváranie medzinárodných kontaktov a odborný rast zamestnancov.
Od začiatku svojho vzniku, v roku 1987, bol program Erasmus určený pre vysokoškolskú komunitu, najmä na mobility študentov za účelom štúdia alebo stáže v zahraničí, v menšej miere mobility učiteľov a iných pracovníkov vysokých škôl. V rokoch 1995 – 2007 bol súčasťou programu SOCRATES, v rokoch 2007 – 2013 súčasťou Programu celoživotného vzdelávania
(spolu s Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig) a od roku 2014 pokračuje ako Erasmus+, kde môžu všetci odborní zamestnanci vysokých škôl absolvovať stáž alebo školenie v zahraničí. Umožňujú sa mobility do 28 členských krajín EÚ, krajín
EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) a kandidátskych krajín (Turecko, Macedónsko).
Motiváciou pre prieskum zapojenia zamestnancov AK do Erasmus+ mobilít bola príprava príspevku na seminár TLIB – Trendy
v knižničnej praxi, zameraný na oblasť medzinárodnej spolupráce, ktorý v apríli tohto roku pripravila Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici. Príspevok sa mal venovať prínosu Erasmus+ mobilít pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu pri SPU
v Nitre, a tak sa porovnanie jej aktivít s ďalšími akademickými knižnicami priam žiadalo. Preto boli zistenia, ktoré prieskum
priniesol, pôvodne publikované ako súčasť širšie zameraného príspevku v zborníku z tohto podujatia.
Tak návratnosť odpovedí na otázky, ako aj výsledky boli prekvapivo bohaté. Z 23 verejných a štátnych vysokých škôl poskytlo
údaje 21, z nich 4 nemali s programom Erasmus+ nijaké skúsenosti. Na zvyšných 17 vysokých školách mali AK skúsenosti,
či už ako návštevníci zahraničných knižníc (12 VŠ, ich rozloženie ukazuje obrázok 1), alebo prijímatelia návštev zo zahraničia
(15 VŠ, ich rozloženie je na obrázku 2). V percentuálnom vyjadrení 80 % knižníc participovalo na Erasme, 57 % mobilitami
zamestnancov, 71 % ako hostitelia. Prieskum sa týkal obdobia troch rokov (2014 – 2016) a podľa jeho výsledkov sa za tieto
tri roky v akademických knižniciach verejných a štátnych VŠ realizovalo 75 mobilít zamestnancov a knižnice navštívilo 81 kolegov zo zahraničia, čo jednoznačne vypovedá, že knižnice boli v tejto oblasti veľmi aktívne.

Obrázok 1 Počet vyslaných zamestnancov akademických knižní v rámci Erasmus+ za obdobie troch rokov (2014 – 2016)
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Obrázok 2 Počet prijatých návštev v akademických knižniciach v rámci Erasmus+ za obdobie troch rokov (2014 – 2016)

Mobility slovenských knihovníkov sa spravidla týkali návštev knižníc partnerských univerzít, spolu v 11 krajinách Európy (Česká
republika, Poľsko, Maďarsko, Španielsko, Slovinsko, Rakúsko, Holandsko, Grécko, Taliansko, Dánsko a Island). Najväčší počet
ciest bol do ČR (35), Poľska (15) a Maďarska (7). Zahraniční knihovníci, ktorí navštívili naše knižnice, boli prevažne z Poľska
(50) a Maďarska (8), menšie zastúpenie návštev bolo z Českej republiky, Írska, Lotyšska, Litvy, Chorvátska a Ukrajiny.
Knižnicami s najvyšším počtom realizovaných mobilít boli akademické knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a Katolíckej univerzity v Ružomberku, Realizovali spolu 43 mobilít, čo je viac ako polovica. Viaceré akademické knižnice realizovali iba malý počet mobilít, alebo vôbec nijaké, prijali však relatívne vysoký počet návštev.

Obrázok 3 Podiel vyslaných zamestnancov akademických knižní a prijatých návštev v rámci Erasmus+ za obdobie troch rokov
(2014 – 2016)

Erasmus+ mobility zamestnancov hodnotia akademické knižnice, ktoré s nimi majú skúsenosti, veľmi pozitívne. Vyššie uvedené čísla nevypovedajú o kvalite a prínosoch pre jednotlivé inštitúcie. Proces získania finančných zdrojov je založený na jasnom deklarovaní obsahovej náplne a „odpočte“ dosiahnutých cieľov. Záujemca o získanie grantu z akademickej knižnice musí
obstáť v konkurencii ďalších zamestnancov univerzity, najmä pedagogických a výskumných. Program mobility sa pripravuje
v spolupráci s partnerskou inštitúciou a v súlade s cieľmi, ktorú si záujemca o Erasmus+ mobilitu stanovil. „Predloženie odpočtu“ neznamená iba napísanie správy, ale veľmi často aj komunikáciu získaných poznatkov v rámci materskej knižnice,
v ideálnom prípade tiež posun získaných poznatkov do praxe.
Erasmus+ program je jedným z mála zdrojov na financovanie zahraničných ciest zamestnancov akademických knižníc. Nepochybne prispieva k zvyšovaniu kvality ľudských zdrojov tým, že vytvára možnosti na odborný a osobnostný rast zamestnancov. Otvára tiež cesty pre vytváranie medzinárodných partnerstiev a treba len dúfať, že akademické knižnice budú v tejto
oblasti prinajmenej rovnako aktívne ako v predchádzajúcich rokoch.
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(Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre)

Akademická knižnica – informačné vzdelávanie –
kľúčové kompetencie: prepojené uzly siete
alebo izoláty?
Vzdelanie je kľúčom k úspechu.
Guy Kawasaki, UC Berkeley
Príspevok je zamyslením sa nad jednou z aktivít, ktorým je na pôde (nielen) akademických knižníc venovaná významná pozornosť tak smerom k prostrediu externému (používateľskej verejnosti), ako aj interným procesom
(kvalita ľudských zdrojov v knižniciach). Je to oblasť, v rámci ktorej rezonujú také potreby a požiadavky súčasnej spoločnosti, do saturovania ktorých sa môžu knižnice skutočne efektívne zapojiť alebo, na strane druhej,
môžu zaostať za očakávaniami – informačné vzdelávanie. Informačné vzdelávanie na pôde knižníc prešlo v posledných desaťročiach výraznými zmenami, práve ako výsledok reflexie potrieb súčasnej spoločnosti označovanej ako znalostná (vedomostná). V jej centre stojí jedinec, základný cieľ, ale aj prostriedok rozvoja spoločnosti.
Hovoríme o kľúčových kompetenciách, ktoré v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov majú svoje špecifiká. Ich rozvoj je ale nezriedka limitovaný šírkou rozsahu (nielen) vedomostí, skúseností a zručností vzdelávaných i vzdelávajúcich (sa). Aké miesto patrí v tomto smere akademickým knižniciam? Sú súčasťou „vzdelávacej
siete“, alebo sú to „izoláty“ s vlastným životom? Pokúsime sa hľadať možné odpovede, za všetkých, na príklade
jednej akademickej knižnice – Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre (SlPK).
Svoje miesto v súčasnej spoločnosti hľadajú – a dovolíme si použiť termíny, ktoré použili Jay David Bolter a Richard Grusin
(2000) v súvislosti s vývojom médií a nimi komunikovaného obsahu – procesom „remediácie a konvergencie” prechádzajú aj
knižnice. Všetkých typov a druhov, bez geografického obmedzenia. Ako pozitívum možno uviesť, že knižnice sú stále vnímané
ako dôležitý prvok „formotvorného modelu” jedinca, človeka, občana. Názov príspevku môže evokovať otváranie otázok, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje na pôde knižníc dosť intenzívne. Nechceme však riešiť stratégie knihovníctva a vybrané otázky
rozvoja z pohľadu interných procesov a vzdelávania knihovníkov. Príspevok prináša skôr zamyslenie nad spojením otázok,
ktoré na prvý pohľad nemajú bezprostrednú, vzájomnú súvislosť, alebo môžu byť interpretované v úzkom rámci prostredia
knižníc. Je to vzťah akademických knižníc, informačného vzdelávania a formovania kľúčových kompetencií človeka – občana.
Kvalitu pôsobenia knižníc smerom k okoliu, mohli by sme povedať „vonkajšiu kvalitu”, však nemožno oddeliť od „vnútornej kvality”, t. j. od kvality vlastných zdrojov, ktoré majú pôsobiť v procese saturácie potrieb svojich používateľov – klientov. Tento
vzťah je vlastne štandardným obchodným vzťahom a v zmysle platných ekonomických vzťahov prežíva ten, kto ponúka tovar,
o ktorý je záujem.
V roku 2010 uzrel na pôde Európske komisie svetlo sveta dokument pod názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý poukazuje na potrebu zásadných celospoločenských zmien ako jediného východiska z hlbokej krízy. Medzi základné priority stratégie patria inteligentný rast (vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii), udržateľný rast (podpora hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje) a inkluzívny
rast: (podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti). Pre dosiahnutie cieľov bolo navrhnutých 7 iniciatív, pričom
jedna z nich sa má zamerať na „posilnenie postavenia ľudí podporovaním rozvíjania ich zručností počas celého ich života
s cieľom zvyšovať účasť na trhu práce a lepšie zosúladiť ponuku na trhu práce s dopytom“. (Európska komisia, 2010, s. 5-6).
Výsledkom by malo byť, okrem iných, uvoľnenie inovatívneho potenciálu Európy, zlepšenie výsledkov v oblasti vzdelávania,
ako aj kvality a výsledkov vzdelávacích inštitúcií a cesta k lepšiemu využívaniu hospodárskych a spoločenských výhod digitálnej spoločnosti (Európska komisia, 2010, s. 12). Plnohodnotne môžu byť v tomto procese účastní iba tí, ktorí sú schopní
pohybovať sa vo svete informácií, selektovať, využívať ich pre svoju potrebu a skvalitnenie života. Stratégia, okrem iných,
vychádza z množstva dokumentov, ktoré boli aj európskej úrovni diskutované a prijímané už na prahu prechodu do nového
milénia. Patrí sem napríklad rámec aktivít pre celoživotný rozvoj kompetencií a kvalifikácií diskutovaný na pôde Európskej
rady od roku 2000, ďalej Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre
celoživotné vzdelávanie rozpracované v množstve ďalších materiálov a dokumentov, výsledkom rozsiahlej diskusie by mal
byť revidovaný rámec kľúčových kompetencií. Prenos nastolených výziev do knihovníckej komunity reprezentujú dokumenty IFLA (napr. Guidelines on information literacy for lifelong learning, 2006; Smernica IFLA pre služby verejných knižníc, 2010 a pod.).
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