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Čtenáři (knihovníci) pod lupou

Vanda Vaníčková

V tomto čísle se pod mou lupu dostali zástupci knihoven napříč naší vlastí. Za pomoci virtuálních čar a kouzel jsem se 

úspěšně spojila se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě a 

Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové.

            Hlavním chodem otázkového menu byly dotazy zaměřené na téma celoživotního vzdělávání knihovníků spolu 

s vlastními zkušenostmi z této oblasti. Sladkou tečku, odlehčení po vydatném přísunu informačních kalorií, zajistily čtenářské 

tipy.

1) Považujete doplňující vzdělávání knihovníků za důležité? Proč?
2) Jak jsme na tom obecně, podle Vás, jako ČR s celoživotním vzděláváním (CŽV) v oblasti knihovnictví?

3) Jaké změny jste zaznamenala v oblasti vzdělávání knihovníků za posledních deset let?
4) Co se Vám osvědčilo při vlastní zkušenosti?

5) Malý tip pro čtenáře – jakou knížku doporučujete k přečtení?

Mgr. Hana Hendrychová, odd. vzdělávání a organizace knihovnictví, Plzeň

1) Knihovnictví je obor, který se v posledních letech vlivem okolního prostředí vyvíjí velmi rychle, tudíž se potřebuje 

vyrovnávat s novými technologiemi. Tomu by mělo odpovídat vzdělávání pracovníků knihoven. Kromě technické stránky je 

třeba zajistit rozvoj v oblasti komunikace (včetně výuky cizích jazyků), marketingu i managementu.

2) CŽV probíhá v řadě míst, podle mých zkušeností, ne zcela systematicky, nezahrnuje všechny pracovníky, pokud se o 

možnost dalšího vzdělávání iniciativně nezajímají. Na druhou stranu existují způsoby průběžného doplňování poznatků: 

rekvalifikace, kurzy, semináře, zahraniční exkurze a stáže, e-learning, odborný tisk, aktivity SKIP apod.

3) Snahou je uplatňovat principy CŽV v řídicí praxi knihoven (inspirace franc. CERTIDOC), sestavovat vzdělávací plány, 

využívat nabídky finančně dostupných zdrojů (VISK 2, e-learning, aktivity SKIP, komerční projekty, strukturální fondy).

4) Přínosem je program VISK 2, aktivity Národní knihovny při zavádění pravidel AACR2, propagace digitalizačních projektů, 

nabídky prodejců pomůcek pro knihovníky nebo nabídky producentů automatizovaných knihovnických systémů...

5) Knížky nedávno zesnulého spisovatele Zdeňka Šmída. Jako vodák a turista mám ráda jeho Proč bychom se netopili 

aneb Vodácký průvodce Ofélii a další pokračování s oblíbenými hrdiny.

Marie Šedá, odd. služeb knihovnám, Ostrava

1) CŽV (nejen) knihovníků má své opodstatnění především proto, že změna je součástí dnešní doby – mění se technologie, 

typy dokumentů, stále se učíme umění komunikace. Knihovníci by se měli vzdělávat, aby byli alespoň „o krůček“ před svými 

uživateli. Představa, že se svým vzděláním vydržíme celý život, je naivní. Největší problém je, když si to myslí vedení 

knihovny.

2) Věřím, že relativně dobře. Za náš kraj krajská, ale i pověřené knihovny, nabízí vzdělávací aktivity financované z grantu 

VISK 2 a také dotací na výkon regionálních funkcí. V celé republice probíhá i vzdělávání zastřešené Unií, kterého se naši 

knihovníci také účastní.

3) Hlavní změna je v tom, že sami knihovníci cítí, že se musí vzdělávat; další posun se objevuje ve způsobech výuky. 

Kvalita akcí a lektorů, ale na druhé straně i náročnost knihovníků, je stále větší, což je správné.

4) Především osobní vztahy, kontakty, komunikace s kolegy ze všech knihoven a vědomí, že nelze dělat vzdělávání bez 

informací a požadavků od toho, koho se týká.

5) Doporučím knihy rovnou dvě. K přečtení i podívání knihu Alberta Manguela Knihovna v noci a od Stefana Bollmanna 

Ženy, které čtou, jsou nebezpečné (se skvělou předmluvou od Terezy Brdečkové).



Bc. Marta Staníková, ředitelka, Dvůr Králové nad Labem

1) Možnost celoživotního vzdělávání považuji za velké plus. Vzdělaný knihovník = kvalitnější služby = spokojenější uživatel 

= příznivě nakloněný zřizovatel = spokojený knihovník. A funguje to :).

2) Jsme na tom dobře. Je na místě zmínit úlohu profesní organizace SKIP a předsedkyně sekce vzdělávání Mgr. Zlaty 

Houškové. V rámci CŽV jsou nabízeny rekvalifikační kurzy, projekt vzdělávání pracovníků v kultuře, kurz lektorských 

dovedností, ale i regionální SKIP 08 podporuje vzdělávání knihovníků v kraji. Kdo se tedy chce vzdělávat, je mu bohatě přáno.

3) Dnes je vzdělávání trendem. Posun vidím hlavně v ochotě a zájmu knihovníků se vzdělávat.

4) Stoprocentně zážitkové učení.

5) Například Myši patří do nebe od Ivy Procházkové. (Ale pozor, kniha je určená pro děti od 10 let).

            Odpovědi jsou výstižné, plné názorů a já si jako autorka mohu mnout ruce, že jsem bez práce, protože doplňující a text 

„nafukující“ komentář z mé strany by byl nadbytečný. Každý knihovník se přece sám může u odpoledního čaje či kávy 

zamyslet, jaká je realita. Může zhodnotit prožitou skutečnost a s odpověďmi výše se ztotožnit, nebo naopak oponovat: „Tak 

tohle si teda nemyslím!“

Většina knih zmíněných v páté otázce láká již svým zajímavým názvem. Neváhejte tedy a dovolte některé z nich, aby 

se uhnízdila na vašem nočním stolku. Dámy, víte, jak to přece bylo: „Ženy, které čtou, jsou nebezpečné“...  
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