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SMERNICA IFLA PRE ÏALŠÍ               
PROFESIONÁLNY ROZVOJ: 

PRINCÍPY A OSVEDÈENÉ POSTUPY

ÚVOD

Kvalita služieb, ktoré verejnosti poskytujú inštitúcie z oblasti knihovníctva      
a informaènej vedy, závisí od odbornosti ich personálu. Neustále zmeny           
v potrebách spoloènosti, meniace sa technológie a rast odborných znalostí       
si vyžadujú, že informaèní pracovníci musia rozširova� svoje znalosti              
a aktualizova� svoje zruènosti priebežne, ako to uvádza Manifest 
IFLA/UNESCO o verejných knižniciach z roku 1994:

„Knihovník je aktívnym sprostredkovate¾om medzi používate¾mi                     
a informaènými zdrojmi. Odborné a ïalšie vzdelávanie knihovníkov               
je nevyhnutné pre poskytovanie primeraných služieb.“

Vzh¾adom na to, že primeraná úroveò služieb závisí od zamestnancov, ktorí   
sú dobre pripravení a neustále sa vzdelávajú, kvalita prebiehajúcich 
vzdelávacích príležitostí je zásadnou záležitos�ou. Tento dokument formuluje 
základné princípy, ktoré by mali zabezpeèi� vysokú kvalitu ïalšieho 
profesionálneho rozvoja pre pracovníkov knižnice. Bol vypracovaný v mene 
Sekcie IFLA pre ïalší profesionálny rozvoj a vzdelávanie na pracovisku 
(Continuing Professional Development and Workplace Learning Section, 
CPDWL) s prispením jej èlenov a vïaka získaniu malého grantu s finanènou 
podporou IFLA.

ZÁKLADNÉ  PRINCÍPY

Zodpovednos� za ïalšie vzdelávanie a profesionálny rozvoj zdie¾ajú 
jednotlivci, ich zamestnávate¾ské inštitúcie, profesijné združenia                     
a vzdelávacie programy v oblasti knižniènej a informaènej vedy. Oddelenia 
¾udských zdrojov a kódexy profesionálnej etiky by mali zaruèi�, že knižnièní   
a informaèní pracovníci služieb budú ma� k dispozícii prístup a možnosti 
využíva� priebežné vzdelávanie.

Osvedèené postupy si vyžadujú:

1. Pravidelný prieskum vzdelávacích potrieb.
2. Široké spektrum vzdelávacích príležitostí, formálnych aj neformálnych; 
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formálnu ponuku s výberom foriem vzdelávania, zameraných                   
na uspokojenie zistených potrieb, v moduloch štruktúrovaných tak,        
aby obsiahli problematiku od základov až po pokroèilú úroveò.

3. Zodpovednos� organizácie a vedúcich pracovníkov úseku profesionálneho 
rozvoja a ïalšieho vzdelávania pri zvyšovaní odbornosti prostredníctvom 
ïalšieho vzdelávania dospelých.

4. Masívne šírenie informácií o ïalšom vzdelávaní a prostriedkoch 
vzdelávania s ich presným popisom.

5. Aktivity ïalšieho vzdelávania navrhnuté tak, aby zahàòali ciele 
vzdelávania v súlade so zistenými potrebami; spåòali princípy 
inštruktážnych techník a teórie uèenia; vyberali školite¾ov na základe ich 
odborných aj pedagogických znalostí; venovali sa šíreniu vzdelávania        
a spätnej väzbe.

6. Dôslednú dokumentáciu o úèasti jednotlivcov na vzdelávaní a uznanie 
ïalšieho vzdelávania pri prijímaní a presadzovaní rozhodnutí.

7. Minimálne 0,5 – 1,0% inštitucionálneho rozpoètu urèeného na rozvoj 
zamestnancov, ako to uvádza smernica Služby verejných knižníc: 
Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj.

8. Približne 10% pracovného èasu vymedzeného na úèas� na seminároch, 
konferenciách, školeniach a iných vzdelávacích aktivitách a neformálnych 
vzdelávacích projektoch.

9. Vyhodnotenie ponuky a programov ïalšieho vzdelávania a rozvoja 
zamestnancov.

10. Výskum, ktorý hodnotí stav ïalšieho profesionálneho rozvoja a skúma 
úèinnos� a výsledky ïalšieho vzdelávania a programov rozvoja 
zamestnancov.

Ïalej uvádzame súhrnné vyjadrenia pod¾a uverejnených recenzií a diskusií     
v príspevkoch o každom z uvedených princípov:

1. Osvedèené postupy si vyžadujú pravidelné, s výkonom súvisiace 
posudzovanie vzdelávacích potrieb, ktoré zahàòa jednotlivých 
zamestnancov aj manažment, v zhode s cie¾mi organizácie. Profesionálny 
rozvoj musí umožòova� osobný i profesijný rast a zdokona¾ovanie,           
ak je cie¾om využi� jeho potenciál pre služby spoloènosti.                    
Preto jednotlivci, inštitúcie a profesijné združenia nesú spoloène 
zodpovednos� za pravidelné hodnotenie vzdelávacích potrieb.

2. Osvedèené postupy si vyžadujú, aby osoby zodpovedné za poskytovanie 
programov ïalšieho vzdelávania alebo školenia a rozvoj vytvorili        
alebo ponúkli širokú škálu aktivít a vzdelávacích produktov                     
na uspokojenie zistených vzdelávacích potrieb. Formy a stupne nároènosti 
musia by� dostatoène pestré, aby vyhovovali rôznym štýlom vzdelávania         
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a potrebám zaèiatoèníkov aj pokroèilých. Kultúrne a jazykové rozdie-       
ly a èasové a priestorové obmedzenia musia by� vždy zoh¾adnené. Zdroje 
vzdelávania – napríklad  zbierky odbornej literatúry, mentoring a kouèing 
– by mali by� dostupné na pracovisku a jednotlivci by mali ma� 
prístup k poradenstvu pre plánovanie a uskutoèòovanie osobného 
profesionálneho  rozvoja.

3. Osvedèené postupy si vyžadujú administratívny záväzok, oficiálne 
stratégie, ktoré vymedzujú, èo sa oèakáva od zamestnancov                       
aj od organizácie vo vz�ahu k ïalšiemu profesionálnemu rozvoju               
a vzdelávaniu na pracovisku; koordinátorov rozvoja zamestnancov, ktorí 
majú podporu vedenia a odborné znalosti pre plánovanie a realizáciu 
programov.

4. Osvedèené postupy si vyžadujú návody k vzdelávacím portálom, 
informaèné stredisko pre ïalšie vzdelávanie, elektronické diskusné 
skupiny a ïalšie zdroje informácií o kurzoch, vzdelávacích produktoch, 
konferenciách a iných vzdelávacích možnostiach, ktoré možno ¾ahko šíri� 
pomocou rôznych informaèných kanálov. Školení pracovníci a vhodné 
zdroje by mali by� prepojené prostredníctvom medzinárodnej siete 
informaèných stredísk pre ïalšie vzdelávanie a s možnos�ou poradenstva. 
Vzdelávacie aktivity musia by� presne opísané z h¾adiska potreby 
požadovaných znalostí, prístupu k informaèným a komunikaèným 
technológiám, prípadne oèakávaných výsledkov, nákladov atï.

5. Osvedèené postupy si vyžadujú, aby ponuku formálneho ïalšieho 
vzdelávania predkladali odborníci v danej oblasti, ktorí sú zároveò 
dobrými školite¾mi. Systémy rozvoja ïalšieho vzdelávania by mali 
ponúka� príležitosti typu „školite¾ školí školite¾a“. Zamestnávatelia by sa 
mali snaži� vytvori� pre pracovníkov podnetné pracovné prostredie,               
v ktorom budú zamestnanci podporovaní v uplatnení výsledkov ich vzde-
lávania v praxi.V rámci osvedèených postupov treba úèastníkov 
formálneho ïalšieho vzdelávania ubezpeèi�, že ich úèas� bude overená      
a zaznamenaná, napr. s využitím Centier ïalšieho vzdelávania IACET: 
<http://www.iacet.org>. 

6. Jednotlivcov treba povzbudzova�, aby si vytvárali portfóliá na doku-
mentovanie svojho snaženia vo formálnom  aj  neformálnom vzdelávaní. 
Zamestnávatelia by mali pri rozhodovaní o personálnych otázkach 
zoh¾adòova� úsilie zamestnancov rozvíja� svoje zruènosti a znalosti.

7. Osvedèené postupy si vyžadujú, aby bolo zodpovedajúce percento 
mzdového rozpoètu inštitúcie vyèlenené na rozvoj zamestnancov.                 
Aký podiel sa pokladá za „primeraný“, to závisí od potrieb a okolností                 
v danej organizácii. Dve percentá mzdového rozpoètu sú rozumným 
cie¾om v prípadoch, keï výdavky na rozvoj zamestnancov nie sú podrobne 
rozpísané.
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8. Osvedèené postupy si vyžadujú, aby zamestnávatelia poskytovali 
zamestnancom platené vo¾no na úèas� na konferenciách a seminároch, 
ktoré sa týkajú ich práce, a zároveò im umožnili venova� èas� svojho 
pracovného èasu individuálnemu vzdelávaniu. Desa� percent pracovného   
èasu  možno vyèleni� ako minimum.

9. Osvedèené postupy si vyžadujú, aby poskytovatelia ïalšieho vzdelávania 
získavali spätnú väzbu od úèastníkov nielen v závere podujatí ïalšieho 
vzdelávania, ale následne aj periodicky posudzovali vplyv ïalšieho 
vzdelávania na prax. Výsledky hodnotenia by sa mali použi� na zlepšenie 
ponuky ïalšieho vzdelávania a premietnu� aj do prieskumu potrieb. 
Programy ïalšieho profesionálneho rozvoja v rámci inštitúcií                     
a organizácií si tiež vyžadujú pravidelné hodnotenie ich riadenia a efek-
tívnosti.

10. Osvedèené postupy si vyžadujú pravidelné porovnávacie štúdie najlepších 
výsledkov v oblasti rozvoja zamestnancov, s posúdením kvality 
zúèastnených inštitúcií. Takéto štúdie by mali podpori� význam                  
a realizáciu efektívneho ïalšieho profesionálneho rozvoja a zdôvodni� 
vynaložené prostriedky. Na realizáciu takýchto štúdií je potrebná 
spolupráca a podpora prierezových a medzinárodných inštitúcií a výsledky 
musia by� všeobecne zdie¾ané.

Jana Varlejs
Sekcia IFLA pre ïalší profesionálny rozvoj a vzdelávanie na pracovisku 

(IFLA Continuing Professional Development 
and Workplace Learning Section)
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