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Jak se mohou knihovny stát místy pro podporu zaměstnanosti

Andrea Součková

Nezaměstnanost patří k velmi diskutovaným problémům současné doby. Statistické údaje ze srpna roku 2013 

uvádějí, že je v České republice nezaměstnaných 7,5 % populace.[1] Míra nezaměstnanosti se v jednotlivých 

krajích liší; přestože je na tom Královéhradecký kraj v porovnání s celorepublikovým stavem obvykle lépe, ani 6,87 

%[2] není nijak uspokojivá hodnota. Státní instituce sloužící veřejnosti, mezi které patří i knihovny, by měly na tuto 

alarmující situaci reagovat, neboť jejich primárním cílem je uspokojování potřeb jejich uživatelů. Profese, ať už je 

vykonávána za účelem zajištění materiálních, finančních prostředků či k osobnímu naplnění, zajisté patří mezi 

jednu ze základních potřeb občanů.

Ke službám, které knihovny v současnosti běžně nabízejí, patří i zajištění volného přístupu na internet. V tomto 

případě se pro nezaměstnané uživatele jeví jako užitečné připravit seznam webových stránek zabývajících se 

trhem práce nebo přímo portály s nabídkou pracovních pozic. Knihovna své uživatele může v rámci snah o získání 

práce podpořit také strukturou fondu, ve kterém se budou nacházet dokumenty týkaj cí se tématu, může 

pravidelně odebírat tisk, ve kterém je zpracována inzerce pracovních nabídek atd. Samozřejmostí je, že by 

knihovníci měli informovat o možnostech vypůjčení těchto titulů a vhodně čtenářům poradit s jejich výběrem.

Další z možností, kterou by mohli uživatelé využít, jsou kurzy počítačové gramotnosti. Schopnost práce na počítači 

dnes totiž patří mezi základní požadavky, které jsou na uchazeče o zaměstnání kladeny. Kurzy by měly být 

orientovány zejména na využitelnost získaných informací v praxi, proto by pozornost měla být soustředěna na 

textové editory, tabulkové procesory a další často požadované dovednosti. Pro „mladší“ věkové kategorie, které 

zmíněné většinou ovládají, neboť jsou součástí učiva na základních i středních školách, by bylo vhodné připravit 

semináře orientované např. na práci s digitální fotografií, videem apod. Zkrátka cokoli, co by mohli v rámci 

přijímacího řízení využít ve svůj prospěch. Znalost cizího jazyka (nejčastěji angličtiny) se objevuje také velmi často 

v požadavcích uvedených v pracovních nabídkách. V obou těchto případech by mělo být úspěšné absolvování 

kurzů doplněno certifikátem nebo nějakým jiným písemným dokladem, aby bylo jasné, že uchazeč v rámci školení 

požadované dovednosti opravdu získal.

Knihovna by také mohla na základě spolupráce s institucemi, jako jsou úřady práce, personální agentury, 

konzultanti nebo odborníci z oblasti pracovního trhu, nabídnout různé přednášky, kurzy, školení. (Na úřadech 

práce či v dalších institucích by měly být vystaveny letáky, které by informovaly o tom, že knihovna nabízí služby 

pro podporu nezaměstnaných.) Knihovna tak může pomocí pořádání přednášek týkajících se přijímacího řízení 

výrazně zvýšit uživatelovy šance na získání práce. Může se jednat o kurzy zaměřené na vhodnou prezentaci

uchazeče o zaměstnání, na sestavení životopisu, přednášky o komunikačních schopnostech, nonverbální 

komunikaci atd. Často jsou dnes při přijímacích řízeních používány psychologické testy. Možnost vyzkoušet si 

některý z nich, vyplnit a poté vyhodnotit, by byla jistě přínosná. Knihovna by také měla informovat 

o rekvalifikačních kurzech, popř. dalších možnostech vzdělávání, které jsou k dispozici v příslušném kraji anebo

v celé republice. Knihovna by také mohla poskytovat stáže pro absolventy škol. Příkladem je Knihovna města 

Hradce Králové, která na základě spolupráce s úřadem práce nabízí pro vysokoškolské absolventy tříměsíční až 

půlroční placenou stáž. Vhodným příkladem ze zahraničí je např. Vancouver Public Library, jejíž centrální budova, 

která se nachází na Library Square, nabízí poradnu pro nezaměstnané. Člověk, který ztratí práci, může využít 

služeb tohoto oddělení, jež mu nabídne odpovídající rekvalifikační kurzy. (K nabízeným službám patří ale i pomoc 

při sepsání životopisu apod.)[3] V ČR lze využít celorepublikových vzdělávacích programů; jeden z těchto příkladů 

představuje nezisková organizace AISIS, která v ČR pořádá semináře věnující se zdravému životnímu stylu nebo 

správnému hospodaření s penězi.[4] Bližší informace získáte vy i vaši uživatelé na webových stránkách: 



www.gramotnost.cz . Bylo by také vhodné zmínit projekt nazvaný Mimo školu, jenž realizuje KISK FF Masarykovy 

univerzity. Jedná se o webový rozcestník určený k sebevzdělávání, který obsahuje přehled vzdělávacích zdrojů a 

akcí.[5]

To všechno jsou však jen potenciální návrhy a jejich realizace závisí na samotných knihovnách. Nabídka volných 

pracovních míst není nijak závratná, ale faktem je, že často neodpovídá kvalifikaci nezaměstnaných. Za 

nejohroženější skupinu jsou považováni absolventi škol. Chybí jim praxe v oboru, která je často nezbytnou 

podmínkou pro přijetí. Neméně ohroženi jsou také lidé staršího věku, zejména senioři, kteří přišli o práci. Pracovní 

trh dává přednost mladým lidem, kteří jsou flexibilnější, přizpůsobivější, a společnost, která je zaměstná, si tak 

může více diktovat podmínky vzájemné spolupráce. Zejména na tyto skupiny by se měly knihovny zaměřit a 

orientovat na ně své služby.

[1] Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2013. Kurzy.cz. 2013. Dostupné

z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/?G=4&A=2&page=1

[2] Podíl nezaměstnaných osob v krajích ČR. Český statistický úřad. 2013. Dostupné

z: http://www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/animovana_mapa_podil_nezam_kraje

[3] ŠÍR, Filip. Dojmy z veřejné knihovny ve Vancouveru. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 31.10.2013]. 

Dostupné z: http://ikaros.cz/node/8050. ISSN 1212-5075.

[4] Do projektu finanční a zdravotní gramotnosti se zapojilo už více než dva tisíce lidí. Novinky.cz. 2013. Dostupné 

z: http://www.novinky.cz/kariera/315501-do-projektu-financni-a-zdravotni-gramotnosti-se-zapojilo-uz-vice-nez-dva-

tisice-lidi.html

[5]MimoŠkolu: Rozcestník pro sebevzdělávání [online]. [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: http://www.mimoskolu.cz/

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


