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SMERNICA IFLA PRE KNIŽNIÈNÉ SLUŽBY
V MULTIKULTÚRNYCH KOMUNITÁCH
SÚHRN
Tento dokument je súhrnom 3. vydania Smernice IFLA pre knižnièné služby
v multikultúrnych komunitách z roku 2009.
Úplné znenie smernice je dostupné na internete:
<http://www.ifla.org/publications/multicultural-communities-guidelines-forlibrary-services-3rdedition>.
Smernica presadzuje spravodlivos a rovnos prístupu v rámci knižnièných služieb pre multikultúrne komunity, definuje základy plánovania
knižnièných služieb pre všetky skupiny v spoloènosti a kritériá, pod¾a ktorých
sa multikultúrne služby môžu posudzova, ako aj spravodlivý prístup
pri doplòovaní fondov a poskytovaní služieb. Podporuje porozumenie
a spoluprácu medzi multikultúrnymi skupinami, zastúpenými vo všetkých
spoloènostiach.
1. MULTIKULTÚRNA KNIŽNICA
Každý jednotlivec našej globálnej spoloènosti má právo na plný rozsah
knižnièných a informaèných služieb. Pri podpore kultúrnej a jazykovej
rozmanitosti by knižnice mali:
4
slúži všetkým èlenom spoloènosti bez diskriminácie založenej na kultúrnom a jazykovom dedièstve,
4
poskytova informácie v príslušných jazykoch a písmach,
4
umožòova prístup k širokej škále materiálov a služieb, ktoré odrážajú
všetky komunity a potreby,
4
zamestnáva personál, ktorý bude odráža rôznorodos komunity a bude
vyškolený na prácu s rôznymi komunitami.
Rozhodnutia o úrovni poskytovaných služieb musia by založené na analýze
komunity a vyhodnotení jej potrieb. Knižnice musia venova osobitnú
pozornos kultúrne odlišným skupinám vo svojich komunitách, vrátane
pôvodného obyvate¾stva, prisahovaleckých komunít, ¾udí pochádzajúcich
z kultúrne zmiešaných prostredí, kozmopolitných jednotlivcov a príslušníkov
diasporických skupín, žiadate¾ov o azyl, uteèencov, obyvate¾ov s povolením
na prechodný pobyt, ako aj migrujúcich pracovníkov a národnostných menšín.
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Knižnice by sa mali pri doplòovaní fondov zamera na to, aby odrážali
multikultúrne zloženie spoloènosti a podporovali porozumenie v rámci
spektra kultúrnej rozmanitosti, rasovej harmónie a rovnosti.
Zdroje knižnice by mali by k dispozícii v jazykoch domorodého alebo
pôvodného obyvate¾stva, ako aj v národných jazykoch vrátane všetkých
dostupných médií a pomáha prisahovalcom, aby sa prispôsobili novej
krajine. Rovnako sa od knižníc oèakáva ochrana a podpora jazykov ústnej
tradície, domorodých a menej používaných jazykov.
Knižnice by mali podporova celoživotné vzdelávanie a sociálnu inklúziu
prostredníctvom programov pre komunity v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a verejných aktivít, ktoré oslavujú a podporujú kultúrnu rozmanitos.
Knižnice by mali poskytova referenèné a informaèné služby v najèastejšie
používaných jazykoch a pre skupiny s najväèšími potrebami.
2. PRÁVNY A FINANÈNÝ RÁMEC
Vyzývame vlády a iné rozhodovacie orgány, aby vytvárali a adekvátne
financovali knižnice a knižnièné siete s cie¾om poskytova vo¾ný prístup ku
knižnièným a informaèným službám pre multikultúrne spoloèenstvá.
Je zodpovednosou všetkých zriaïovate¾ov a vedení knižníc uspokojova
potreby multikultúrnych komunít a dodržiava tieto postupy:
4
stanovi a presadzova štandardy v oblasti knižnièných služieb pre multi-

kultúrne komunity,
4
šíri informácie o existujúcich zbierkach pre multikultúrne komunity,
4
poskytova poradenské a konzultaèné služby pre multikultúrne komunity,
4
uskutoèòova výskum zameraný na potreby a využívanie služieb

pre multikultúrne komunity,
4
podporova odbornú a medzinárodnú spoluprácu,
4
podporova publikovanie v pôvodných jazykoch a na základe podkladov

od èlenov alebo o èlenoch multikultúrnych skupín,
4
rozvíja online databázy a výmenu dát,
4
zbiera, vyhodnocova a šíri štatistiky o uplatòovaní smerníc, štandardov,

osvedèených postupov a stratégií.
3. USPOKOJOVANIE POTRIEB POUŽÍVATE¼OV
Multikultúrne knižnièné služby by mali by založené na poznaní
multikultúrnej komunity, ktorej sa poskytujú, a jej potrieb. Táto znalos
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sa opiera o analýzu daného spoloèenstva, ktorá zahàòa vymedzenie
charakteristických znakov komunity a prostredia, a o posudzovanie potrieb,
ktorého súèasou je skúmanie informácií požadovaných a používaných
komunitou a ich dostupnos.
Každá knižnica by si mala stanovi jasné ciele, stratégie, priority a postupy,
ktoré sa týkajú služieb pre multikultúrne komunity, a prija líniu, v ktorej sa
zaviaže podporova sociálne zaèlenenie a rovnos pri poskytovaní služieb.
Dohody o spolupráci na miestnej, regionálnej a národnej úrovni môžu výrazne
zlepši kvalitu prístupu k zdrojom. Ve¾ké knižnièné inštitúcie a ich služby
môžu prija hlavnú úlohu pri poskytovaní multikultúrnych zdrojov a odborného poradenstva.
Rozlièné písma a viacjazyèné možnosti poèítaèov umožòujú multikultúrnym
komunitám prístup k èítaniu, komunikácii a k informáciám v ich vlastných
jazykoch. Nové technológie sa neustále vyvíjajú, èo u¾ahèuje komunikáciu
medzi knihovníkom a používate¾om i medzi èlenmi komunity. Internetové
technológie podporujú a zlepšujú komunikáciu medzi viacerými komunitami.
Knižnice by mali pri získavaní integrovaných knižnièných systémov
a softvéru overi, èi vyhovujú medzinárodnému štandardu Unicode pre poskytovanie viacjazyèného prístupu do všetkých zbierok a používate¾om tak
umožòovali využíva služby knižníc s podporou informaèných technológií
vo všetkých jazykoch.
4. BUDOVANIE FONDOV
Stratégia budovania fondov zameraných na viacjazyèné a multikultúrne zdroje
by mala by súèasou celkovej stratégie spravovania zbierok. Obsah tejto
stratégie by mal by predmetom konzultácií s multikultúrnymi komunitami.
Knižnièné dokumenty by mali by k dispozícii všetkým ¾uïom v ich vlastnom
jazyku a odráža ich vlastnú kultúru, a to vo všetkých formách a z rôznych
zdrojov (súèasné periodiká a noviny, zvukové záznamy, DVD a iné médiá
v digitálnom formáte), rovnako ako rozmanitá škála neknižných materiálov
vrátane materiálov na CD-ROM, máp, obrázkov, hier a multimediálnych
jazykových kurzov.
Ponúkané materiály by mali vyhovova všetkým vekovým skupinám a táto
ponuka by mala zahàòa rôzne žánre. Medzi prírastkami do fondu by mali by
nové knihy miestnych (národných, pôvodných) autorov a preklady
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medzinárodne populárnych bestsellerov. Ak sú niektoré knihy vydané aj
v iných druhoch písma, mala by by zabezpeèená reprezentatívna zbierka
z každého z nich.
Knižnice môžu poskytova širokú škálu elektronických služieb vo viacerých
jazykoch, aby sprístupnili svoje služby multikultúrnej a viacjazyènej
komunite. Knižnice s online databázami alebo webovými stránkami by mali
zabezpeèi globálny prístup k týmto službám prostredníctvom viacjazyèného
rozhrania.
Tam, kde je nedostatok materiálov v tlaèenej forme, nízka úroveò èítania
v multikultúrnej komunite alebo vysoká miera negramotnosti, treba klás
dôraz na netlaèené materiály, predovšetkým na zvukové a obrazové záznamy,
ak sú dostupné.
Katalogizácia všetkých knižnièných materiálov by mala by pod¾a možností
v pôvodnom jazyku a písme a predmetové heslá by mali by tiež spracované
aj v národnom jazyku. Rozvoj a uchovávanie katalógov vo všetkých jazykoch,
v tlaèenej alebo elektronickej forme, je dôležitým prvkom spravodlivého
poskytovania služieb na národnej alebo regionálnej úrovni.
Všeobecne platí, že fond pre každú multikultúrnu skupinu by mal by
doplòovaný minimálne v rovnakom pomere na obyvate¾a ako odporúèaný
pomer na bežného obyvate¾a. Treba však pripusti, že pre malé skupiny môže
by v záujme poskytovania efektívnych a spravodlivejších služieb nevyhnutná
aj vyššia miera doplòovania, ako sa všeobecne odporúèa. Pre menšie knižnice
môže by realizovate¾ným cie¾om prírastok 1,5 – 2 knihy na jedného
obyvate¾a multikultúrnej skupiny.
Materiály a služby pre multikultúrne skupiny sa môžu poskytova na centralizovanej alebo kooperatívnej báze, aby sa zabezpeèili spravodlivejšie
knižnièné služby.
5. ¼UDSKÉ ZDROJE
Úspešnos knižnièných služieb v multikultúrnej komunite vo ve¾kej miere
závisí od pracovníkov, ktorí ich poskytujú. Vlastnosti a k¾úèové kompetencie
knižnièného personálu možno definova takto:
4
schopnos pozitívne komunikova s ¾uïmi,
4
schopnos porozumie potrebám zákazníkov,
4
schopnos spolupracova s jednotlivcami a so skupinami v komunite,
4
poznanie a pochopenie kultúrnej rozmanitosti.
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Knižnice by sa mali snaži, aby odrážali multikultúrnu spoloènos, ktorej
slúžia, tým, že zabezpeèia, aby ich personál skutoène odrážal kultúrnu
rozmanitos komunity. Vedenie knižnice by malo podporova zamestnávanie
pracovníkov s príslušnými jazykovými a kultúrnymi znalosami, zruènosami
a schopnosami a zavádza inštitucionálne vzdelávacie programy zamerané
na zvyšovanie kultúrnych znalostí svojich pracovníkov.
Knihovnícke školy by mali motivova ¾udí z multikultúrneho prostredia, aby
sa vzdelávali na kurzoch z oblasti knihovníctva a príbuzných oblastí, a mali
by zabezpeèi, aby sa všetky kurzy venovali aj multikultúrnym otázkam.
6. MARKETING, PUBLICITA A PROPAGÁCIA
MULTIKULTÚRNYCH KNIŽNIÈNÝCH SLUŽIEB
Propagácia a podpora vzdelávacích programov a informaènej gramotnosti,
vrátane poèítaèovej gramotnosti, sú vhodnou úlohou pre knižnice a mali by
zahàòa zvyšovanie gramotnosti v národných i v ïalších jazykoch.
Kultúrne a spoloèenské aktivity organizované knižnicami v spolupráci
s èlenmi komunity by mali by zamerané na všetky multikultúrne skupiny.
Knižnièné služby by sa mali poskytova aj ¾uïom, ktorí nemôžu navštevova
knižnicu. Mali by sa poskytova v èo najširšom rozsahu vo všetkých jazykoch
preferovaných používate¾mi. Medzi ne patria mobilné a ïalšie služby
pre používate¾ov vo vzdialených oblastiach, viazaných na pobyt v mieste
bydliska, v nemocniciach alebo v nápravných zariadeniach.
Knižnice by mali by navrhnuté tak, aby boli používate¾sky ústretové ku
všetkým èlenom komunity. K špecifickým faktorom, ktoré môžu pomôc
multikultúrnej komunite oboznámi sa s knižniènými službami a podpori ich
využívanie, zaraïujeme:
4
bezplatný prístup pre verejnos a využívanie služieb,
4
nápisy v jazykoch hlavných skupín používate¾ov, prípadne medzinárodné

symboly na vhodných miestach,
4
viacjazyèné zdroje,
4
marketingovú stratégiu poskytovania vhodných služieb v multikultúrnych

komunitách,
4
¾ahko dostupné zbierky,
4
komunikáciu medzi knižnicou a jej používate¾mi, ktorá odráža jazykovú

rozmanitos komunity (vrátane webovej stránky knižnice a propagaèných
materiálov),
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využívanie etnicky zameraných médií v rámci komunity,
4
4
podporu viacjazyèných knižnièných služieb pre politikov a predstavite¾ov
s rozhodovacou právomocou.
7. MEDZINÁRODNÉ OSVEDÈENÉ POSTUPY
Mnohé krajiny už majú stanovené postupy pri poskytovaní multikultúrnych
knižnièných služieb. Smernica uvádza vybrané príklady osvedèených
postupov z Kanady, Dánska, Estónska, Holandska, Nórska, Španielska, Ve¾kej
Británie, Spojených štátov amerických a Austrálie.
Úplné znenie smernice, vrátane príkladov na posúdenie potrieb komunity,
medzinárodných osvedèených postupov a ïalších súvisiacich informácií
je dostupné na internete:
<http://www.ifla.org/publications/multicultural-communities-guidelines-forlibrary-services-3rdedition>.
Sekcia IFLA pre knižnièné služby v multikultúrnych komunitách
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