
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 12.12.2005 
Číslo: Ročník 15 (2005), Číslo 4 
Sekce: Na slovíčko 
Název článku: Stále se učíme 
Autor: Božena Blažková 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=608 

Stále se učíme           
Božena Blažková           

 
     „Doba se změnila, lidé zůstali stejní …“, řekl před lety Karel Čapek. Myslím si, že 
každý z nás si občas uvědomí hloubku a pravdivost uvedeného citátu, který kromě jiného 
může vést i k úvaze, co je to vlastně změna. Změna úhlu pohledu např. nastává s 
příchodem nových informací. Takže by se dalo obecně usuzovat, že lidé, kteří nemají 
potřebu změny, nemají ani potřebu vyhledávání nových informací. Vyhovuje jim spíše 
stereotyp, osvědčené metody a časem prověřené postupy. Naopak lidé přirozeně 
dynamičtí nové podněty a informace cíleně vyhledávají a rychle využívají. 
 
      V této souvislosti můžeme také dále uvažovat, která z uvedených kategorií lidí bude 
knihovny více vyhledávat, a v návaznosti na to, jaké služby od nich bude očekávat. První 
skupina ocení klasické knihovnické služby doplněné možností přístupu do celosvětové 
internetové sítě. Stačí však tyto služby pokrýt zájmy a potřeby věčně spěchajících a 
netrpělivých dynamických lidí jednadvacátého století, pro které čas znamená peníze? 
 
      Doba se změnila a naším společným cílem je, aby knihovny sloužily zároveň lidem, 
kteří v době plné rychlých změn hledají možnost zastavení, zklidnění a lidského kontaktu, 
stejně jako lidem, kteří požadují rychlý informační servis pokud možno přímo na svůj 
pracovní stůl. Nezáleží na velikosti knihovny ani na počtu pracovníků – záleží na osobní 
schopnosti akceptovat změny včetně nových technologií. Je zapotřebí se nejen naučit 
nové metody a postupy, ale hlavně naučit se vše aplikovat v konkrétní činnosti každé 
knihovny. 
 
      Měli bychom si navzájem pomáhat a předávat informace a zkušenosti. Je zapotřebí 
naučit se postupně spolupracovat napříč celým knihovnickým spektrem. Velké knihovny 
musí ve svých službách uvažovat i o tom, jak nabídnout své informace prostřednictvím 
menších knihoven uživatelům celého regionu. Menší knihovny se zase musí postupně 
naučit využívat nejen svou vlastní knihovnu. Je zapotřebí, aby se postupně orientovaly ve 
vyhledávání informací prostřednictvím internetu a systematicky využívaly i všechny zdroje 
nabízené většími knihovnami (online katalogy, elektronické dodávání dokumentů, Ptejte 
se knihovny, odkazy na webových stránkách a další). 
 
      Cílem vzájemné a provázané spolupráce musí být vždy spokojený uživatel, který si 
může svobodně zvolit, jaké služby knihovny bude preferovat. Může v knihovně trávit volný 
čas, setkávat se s dalšími lidmi, vzdělávat se, číst zde knihy a časopisy nebo může 
knihovnu navštěvovat a informace získávat pouze virtuální formou (webové stránky, 
elektronické formuláře a objednávky, přístupy do databází). Jeho odborným průvodcem 
ve světě informací může být informovaný a odborně vzdělaný knihovník. 
 
      Číslo, které právě držíte v ruce, je zaměřeno na knihovnické vzdělávání, které musí 
reflektovat změny a vývoj společnosti. Připravili jsme pro vás přehled současného stavu 
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profesního vzdělávání v našem regionu. Jsou zde i články z celostátních knihovnických 
setkání. K tématu se vyjadřují i vzpomínky na čtyřicetiletou praxi v knihovnách, které si 
můžete přečíst v rubrice Kdo je kdo. Jako doplňkovou četbu můžeme doporučit třetí číslo 
z roku 2002, které bylo zaměřeno na problematiku celoživotního vzdělávání. 
 
      Profesnímu vzdělávání se chceme systematicky věnovat i následující rok. 
Přivítáme všechny vaše nápady a návrhy, které zašlete na adresu redakce. 
 
      Co nejkrásnější prožití vánočních svátků a klidné zakončení roku 2005 Vám za celou 
redakční radu přeji prostřednictvím citátu z dopisu Oty Pavla bratrovi: 
 
      „...Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, 
protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásného už 
nepřijde...“ 
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