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SMERNICA IFLA/UNESCO PRE ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
ÚVOD
Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach: školská knižnica vo výuèbe
a vzdelávaní pre všetkých bol publikovaný v roku 2000. Bol ve¾mi dobre
prijatý na celom svete a preložený do mnohých jazykov. Vznikajú nové
preklady a knihovníci používajú tento manifest na zvýšenie prestíže školskej
knižnice vo vlastných školách, regiónoch a krajinách.
V Manifeste sa uvádza:
„Vyzývame vlády, prostredníctvom ich ministerstiev zodpovedných za vzdelávanie, aby rozvíjali stratégie, postupy a plány, ktorými sa uplatnia princípy
tohto manifestu.“
Táto nová smernica bola vytvorená s cie¾om informova tých, ktorí
sú splnomocnení rozhodova na národných a miestnych úrovniach na celom
svete, a poskytnú podporu a návod pre knihovnícku komunitu. Bola napísaná,
aby pomáhala školám uplatòova princípy vyjadrené v tomto manifeste.
Na tvorbe návrhu smernice sa podie¾alo ve¾a ¾udí z mnohých krajín, z ve¾mi
rozdielnych miestnych pomerov, aby sa pokúsili uspokoji potreby všetkých
typov škôl. Smernicu je potrebné interpretova a používa v lokálnom
kontexte.
Poèas konferencií IFLA boli organizované workshopy, konali sa stretnutia
a diskusie medzi knihovníckymi expertmi osobne alebo prostredníctvom
elektronickej pošty. Koneèné znenie smernice je výsledkom mnohých debát
a konzultácií, za ktoré sú zostavovatelia smernice ve¾mi zaviazaní a vïaèní.
Vyjadrujú tiež poïakovanie èlenom Stáleho výboru Sekcie školských knižníc
a taktiež smerniciam z mnohých krajín, ktoré informovali o smernici
IFLA/UNESCO, osobitne o smernici Služby verejných knižníc:
Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj, vydanej IFLA v roku 2001.
Sekcia vydala v roku 2002 aj dokument Školské knižnice dnes a zajtra. Veríme,
že manifest, vízie a smernica budú spolu tvori základ pre excelentný rozvoj
školských knižníc kdeko¾vek na svete.
Tove Pemmer Saetre a Glenys Willars, 2002
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1. POSLANIE A PLÁNOVANIE
„Školská knižnica vo výuèbe a vzdelávaní pre všetkých.“
(Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach)
1.1 Poslanie
Školská knižnica poskytuje informácie a poznatky, ktoré sú základom
úspešného fungovania v dnešnej informaènej a vedomostnej spoloènosti.
Školská knižnica vybavuje študentov zruènosami pre celoživotné vzdelávanie, rozvíja predstavivos žiakov, a umožòuje im zaradi sa do života a ži
ako zodpovední obèania.
1.2 Stratégia
Školská knižnica by mala by riadená s jasne štruktúrovaným strategickým
rámcom. Stratégia školskej knižnice by mala by navrhnutá tak, aby vychádzala zo širších stratégií a potrieb školy a mala by odráža jej mravný
základ, ciele a úlohy, ale i reálny stav.
Stratégia má špecifikova kedy, kde, pre koho a kým bude potenciál školskej
knižnice využívaný. Stratégia knižnice sa bude môc uplatni len vtedy, keï
celá školská komunita podporí a prispeje k realizácii jej cie¾ov a stanovených
úloh. Preto by mala by jej príprava realizovaná s èo najväèšou spoluúèasou
zainteresovaných, s èo najväèším množstvom konzultácií a mala by sa vo svojej tlaèenej podobe èo najširšie rozdistribuova. Týmto spôsobom sa filozofia,
predstavy, koncept a zámery fungovania a rozvoja knižnice stanú jasnými,
budú všeobecne zrozumite¾né a podporované, a tak budú pripravené na úèinné
a pozitívne uvedenie do praxe.
Stratégia musí by komplexná a uskutoènite¾ná. Mala by by navrhnutá
samostatne školským knihovníkom, ale zároveò v spolupráci s pedagogickým
zborom a vedením školy. Návrh by mal by konzultovaný v rámci celej
školskej komunity a podporený dôkladnou otvorenou diskusiou.
Výsledný dokument a následné plány by mali špecifikova úlohy knižnice
vo vzahu k nasledujúcim aspektom:
4
školským osnovám,
4
vzdelávacím metódam na škole,
4
uspokojivým národným a miestnym štandardom a kritériám,
4
vzdelávaniu študentov a potrebám individuálneho rozvoja,
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4
vzdelávacím potrebám pedagógov,
4
zvyšovaniu úrovne dosiahnutých výsledkov.

Faktory, ktoré prispievajú k efektívnym, úspešným a kvalitne riadeným
školským knižniciam:
4
finanèné prostriedky a rozpoèet,
4
vybavenie,
4
informaèné zdroje,
4
organizácia,
4
personálne obsadenie,
4
využívanie knižnice,
4
propagácia.

Všetky uvedené faktory sú základom realistického strategického rámca
a akèného plánu knižnice. V tomto dokumente sa zameriame práve na ne.
Akèný plán by mal obsahova stratégiu, úlohy, ciele, kontrolné a hodnotiace
postupy. Stratégia a plán by mali by aktívnymi dokumentmi, ktoré sa budú
podrobova pravidelnému prehodnocovaniu.
1.3 Monitoring a hodnotenie
V procese dosahovania cie¾ov školskej knižnice musí vedenie školy a školskej
knižnice priebežne sledova ukazovatele výkonnosti v oblasti služieb,
aby sa zabezpeèilo, že stratégie napåòajú stanovené ciele. Štatistické štúdie by
sa mali uskutoèòova pravidelne s cie¾om identifikova trendy. Roèné
hodnotenie by malo zahàòa všetky hlavné oblasti plánu, aby sa zistili tieto
fakty:
4
èi sa dosahujú zámery a stanovené ciele knižnice, školských osnov a školy,
4
èi sa uspokojujú potreby školskej komunity,
4
èi sú schopné reagova na meniace sa potreby,
4
èi sú dostatoène vybavené informaènými zdrojmi,
4
èi sú náklady vynaložené efektívne.

Ïalšie k¾úèové ukazovatele výkonnosti môžu by užitoènými nástrojmi
na monitorovanie a kontrolu dosahovania cie¾ov knižnice.
Ukazovatele využívania knižnice:
4
poèet výpožièiek na èlena školskej komunity
4
(špecifikované na jedného študenta a na jedného pedagóga),
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4
celkový poèet návštev knižnice na èlena školskej komunity

(špecifikované na jedného študenta a na jedného pedagóga),
4
poèet výpožièiek na jeden titul (obrat knižnièného fondu),
4
poèet výpožièiek na hodinu prevádzkového èasu

(poèas školského vyuèovania a po òom),
4
poèet informaèných požiadaviek na jedného èlena školskej komunity

(špecifikované na jedného študenta a na jedného pedagóga),
4
využívanie poèítaèov a elektronických informaèných zdrojov.

Ukazovatele zdrojov:
4
poèet knižnièných jednotiek na jedného èlena školskej komunity,
4
poèet terminálov/osobných poèítaèov na jedného èlena školskej komunity,
4
poèet poèítaèov s online prístupom na jedného èlena školskej komunity.
Ukazovatele ¾udských zdrojov:
4
pomer poètu zamestnancov na plný úväzok k poètu èlenov školskej

komunity,
4
pomer poètu zamestnancov na plný úväzok k využívaniu knižnice.

Kvalitatívne ukazovatele:
4
prieskumy spokojnosti používate¾ov,
4
hlavné skupiny používate¾ov,
4
konzultaèná èinnos.
Ukazovatele finanèných nákladov:
4
jednotkové finanèné náklady na èinnos, služby a aktivity,
4
personálne náklady na èinnos (napr. výpožièky kníh),
4
celkové finanèné náklady na jedného èlena školskej komunity,
4
celkové finanèné náklady z celkového rozpoètu školy vyjadrené
v percentách,
4
náklady na knižnièný fond z celkového rozpoètu knižnice vyjadrené
v percentách.
Porovnávacie ukazovatele:
4
benchmarking štatistických ukazovate¾ov v porovnaní s inými relevantnými a porovnate¾nými knižniènými službami v iných školách
podobnej ve¾kosti a s podobným zameraním.
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2. ZDROJE
„Školské knižnice musia ma zabezpeèené primerané a trvalé financovanie
odborného personálu, materiálov, technológie a vybavenia. Služby školských
knižníc musia by bezplatné.“
(Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach)
2.1 Financovanie a rozpoèet školskej knižnice
Aby knižnica získala spravodlivý podiel finanèných prostriedkov z rozpoètu
školy, je dôležité:
4
rozumie procesu tvorby školského rozpoètu,
4
pozna èasový harmonogram rozpoètového cyklu,
4
pozna k¾úèových zamestnancov,
4
ubezpeèi sa, že potreby knižnice sú definované.

Rozpoètový plán musí obsahova tieto zložky:
4
finanèné prostriedky na nové informaèné zdroje

(napr. knihy, periodiká a netlaèené dokumenty),
4
finanèné prostriedky na propagaèné materiály (napr. plagáty),
4
finanèné prostriedky na kancelárske a administratívne potreby,
4
finanèné prostriedky na propagaèné podujatia,
4
náklady na používanie poèítaèov, poèítaèových technológií, softvéru

a licenèných poplatkov, ak nie sú zahrnuté v celkovom rozpoète školy.
Všeobecným pravidlom by malo by, že rozpoèet školskej knižnice by mal
tvori najmenej 5% z nákladov na každého študenta, a to bez mzdových
nákladov, osobitných výdavkov na vzdelávanie, dopravných nákladov
a kapitálových výdavkov.
Mzdové náklady môžu by zahrnuté v rozpoète knižnice, ale pre niektoré
školy môže by prijate¾nejšie ma ich zahrnuté v celkovom mzdovom
rozpoète školy. Je však dôležité zdôrazni, že plánovanie nákladov
na zamestnancov knižnice je úloha, na ktorej by sa mali podie¾a školskí
knihovníci. Finanèné prostriedky urèené pre zamestnancov knižnice úzko
súvisia s dôležitými faktormi, napríklad ko¾ko otváracích hodín môže školská
knižnica zabezpeèi a aký štandard a rozsah služieb môže ponúknu.
Špeciálne projekty a ïalší rozvoj (napr. vybavenie novými regálmi) si môžu
vyžadova osobitné finanèné prostriedky.
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Rozpoètové výdavky by mali by starostlivo plánované poèas celého roka
a mali by súvisie so strategickým rámcom. Výroèné správy by mali
špecifikova, ako boli finanèné prostriedky použité a èi výška finanèných
prostriedkov vynaložených na knižnicu je dostatoèná na pokrytie jej potrieb
a na zabezpeèenie strategických cie¾ov.
Školskému knihovníkovi musí by zrejmé, aký dôležitý je adekvátny finanèný
rozpoèet pre knižnicu, a o finanèných potrebách knižnice by mal hovori
s vedením školy, pretože knižnica slúži celej školskej komunite.
Požadované zvýšenie finanènej podpory možno obhajova týmito
argumentmi:
4
poèet školských knihovníkov a ve¾kos zbierok sú najlepšími

predpokladmi dosiahnutých akademických úspechov školy,
4
študenti, ktorí dosahujú lepšie výsledky v štandardizovaných testoch,

pochádzajú zo škôl s viacerými školskými knihovníkmi a väèším
množstvom kníh, èasopisov a videomateriálov, bez oh¾adu na ïalšie
faktory (napr. ekonomické).
2.2 Umiestnenie a priestory
Významná vzdelávacia funkcia školskej knižnice sa musí prejavi aj v jej
vybavení, zariadení nábytkom a technickom zariadení. Je nesmierne dôležité,
aby funkcia a využitie školských knižníc boli zahrnuté do projektovania
nových školských budov a rekonštrukcií existujúcich škôl.
Neexistuje jednotné univerzálne meradlo na vybavenie školských knižníc,
ale je užitoèné a výhodné ma nejaký vzorec ako základ odhadov
pri plánovaní, aby nová alebo novo navrhnutá knižnica splnila potreby školy
tým najefektívnejším spôsobom.
Do plánovacieho procesu musia by zahrnuté tieto faktory:
4
centrálne umiestnenie, pokia¾ možno na prízemí,
4
dostupnos a blízkos ku všetkým vyuèovacím priestorom,
4
faktory hluku – aspoò niektoré èasti knižnice by mali by chránené

pred vonkajším hlukom,
4
vhodné osvetlenie obidvoma spôsobmi – prirodzené cez okná, aj umelé

osvetlenie,
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4
primeraná teplota v miestnostiach (napr. klimatizácia, vykurovanie)

na zabezpeèenie dobrých pracovných podmienok po celý rok, aj z dôvodu
ochrany zbierok,
4
vhodné priestorové riešenie, prispôsobené špeciálnym potrebám
postihnutých používate¾ov knižnice,
4
dostatoène ve¾ké priestory pre zbierky kníh, beletrie, faktografických
kníh, kníh v pevnej aj mäkkej väzbe, novín a èasopisov, netlaèených
zdrojov, sklady, priestory študovní, èitárne, poèítaèové pracovné stanice,
výstavné priestory, pracovné priestory zamestnancov a obslužné pulty,
4
flexibilita priestorov, ktorá bude umožòova rozmanité aktivity a budúce
zmeny v školských osnovách a technológiách.
Pri projektovaní novej knižnice možno bra do úvahy aj ïalšie oblasti:
4
študijná a výskumná zóna pre informaèný pult, katalógy, online pracovné

stanice, študijné a výskumné stoly, referenèné materiály a základné
zbierky,
4
neformálne priestory na èítanie kníh a èasopisov, ktoré podporujú
gramotnos, celoživotné vzdelávanie a èítanie pre potešenie,
4
výuèbový priestor na formálne inštruktáže s miestami na sedenie pre malé
i ve¾ké skupiny aj pre celé triedy, „vzdelávacia stena“ s vhodnou
inštruktážnou technológiou a zobrazovacím priestorom,
4
priestor pre skupinovú prácu na projektoch v rámci praktického
vyuèovania a stretnutia jednotlivcov i skupín a s vybavením pre mediálnu
produkciu,
4
administratívny priestor pre výpožièný pult, kancelárske priestory,
spracovanie knižnièných materiálov na rôznych médiách, sklad
na audiovizuálnu techniku, skladový priestor pre knižnièný fond
a materiál.
2.3 Nábytok a vybavenie
Dizajn školskej knižnice má zásadný význam pre to, ako kvalitne slúži
knižnica škole. Estetický vzh¾ad prispieva k pocitu útulnosti a k túžbe školskej
komunity trávi èas v knižnici.
Dobre vybavená školská knižnica by mala spåòa tieto charakteristiky:
4
bezpeènos,
4
dobré osvetlenie,
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4
navrhnutá s pevným, odolným, trvalým a funkèným nábytkom,

aby vyhovoval špecifickým priestorom, aktivitám knižnice a požiadavkám
používate¾ov knižnice,
4
navrhnutá s možnosou prispôsobi sa špeciálnym požiadavkám školskej
populácie najmenej obmedzujúcim spôsobom,
4
navrhnutá s možnosou prispôsobi sa zmenám v knižnièných
programoch, v školských vzdelávacích programoch a v nových audiovizuálnych a informaèných technológiách,
4
dizajn knižnice umožòujúci vhodné využívanie, starostlivos a bezpeènos vybavenia, technických zariadení, zásob a materiálu,
4
usporiadanie umožòujúce rovnomerný a rýchly prístup k usporiadaným
a rôznorodým zbierkam informaèných zdrojov,
4
usporiadanie, ktoré je esteticky príažlivé pre používate¾ov a vhodné
na využívanie vo¾ného èasu a vzdelávanie s jasným, preh¾adným
oznaèením a navigáciou.
2.4 Elektronické a audiovizuálne vybavenie
Školská knižnica má dôležitú funkciu ako vstupná brána k súèasnej
informaènej spoloènosti. Z tohto dôvodu musí by zabezpeèený prístup
k potrebnému elektronickému, poèítaèovému a audiovizuálnemu vybaveniu.
Toto vybavenie zahàòa:
4
poèítaèové pracoviská s prístupom na internet,
4
verejne prístupné katalógy, prispôsobené rôznym vekovým skupinám

a úrovni študentov,
4
magnetofónové a CD prehrávaèe,
4
mechaniky CD-ROM,
4
skenery,
4
videoprehrávaèe,
4
poèítaèové vybavenie, špeciálne upravené pre zrakovo alebo inak fyzicky

postihnutých používate¾ov.
Poèítaèový nábytok by mal by navrhnutý pre deti, s možnosou jednoduchého prispôsobenia ich rozliènej výške.
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2.5 Materiálne zdroje
Vysoká úroveò vybavenia knižnice a široké spektrum kvalitných zdrojov
sú základom pre èinnos knižnice. Z tohto dôvodu je nevyhnutná stratégia
budovania knižnièných zbierok. Táto stratégia definuje úèel, rozsah a obsah
fondu, ako aj prístup k externým informaèným zdrojom.
2.6 Stratégia budovania knižnièných zbierok
Školská knižnica by mala sprístupòova širokú škálu zdrojov, ktoré
zodpovedajú potrebám jej používate¾ov a týkajú sa ich vzdelávania,
informácií a osobného rozvoja. Je dôležité, aby sa zbierky priebežne
doplòovali a používatelia mali stále na výber nové materiály.
Pri spracovaní celkovej stratégie budovania knižnièných zbierok musia
zamestnanci školskej knižnice spolupracova s vedením školy a s pedagógmi.
Stratégia musí vychádza z uèebných osnov, konkrétnych potrieb
a zo záujmov školskej komunity a mala by odráža rozmanitos mimoškolského života.
V stratégii by mali by zahrnuté tieto prvky:
4
Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach – poslanie školských

knižníc,
4
vyhlásenia o intelektuálnej slobode,
4
slobodný prístup k informáciám,
4
úèel stratégie budovania knižnièného fondu a jeho spojitos so školou

a uèebnými osnovami,
4
dlhodobé a krátkodobé ciele.

2.7 Knižnièný fond
Dostatoène ve¾ká zbierka knižných zdrojov by mala pozostáva z 10 kníh
na jedného študenta. Aj tie najmenšie školy by mali ma aspoò 2 500 vhodných
a aktuálnych knižných jednotiek, aby bol zabezpeèený dobre vyvážený
knižnièný fond pre študentov všetkých vekových kategórií, schopností
a zázemia. Minimálne 60% fondu by mala tvori populárno-náuèná literatúra,
súvisiaca s uèebnými osnovami.
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Okrem toho by školská knižnica mala do svojho fondu získava a doplòova
dokumenty urèené na vo¾ný èas (napr. populárne romány, hudobné nahrávky,
poèítaèové hry, videokazety, CD, èasopisy a plagáty). Tieto typy dokumentov
by sa mali vybera v spolupráci so študentmi, aby zodpovedali ich záujmom
a kultúre, ale bez prekraèovania primeraných medzí etických noriem.
2.8 Elektronické zdroje
Rozsah služieb musí zahàòa aj prístup k elektronickým informaèným
zdrojom, ktoré sa vzahujú na uèebné plány, ale aj na záujmy používate¾ov
a ich kultúru. Elektronické zdroje by mali zahàòa prístup k internetu,
referenèné a plnotextové databázy a tiež náuèné poèítaèové softvérové balíky.
Môžu by dostupné na CD a DVD nosièoch.
Je nevyhnutné vybra pre knižnicu taký knižnièno-informaèný systém, ktorý
umožòuje klasifikova a katalogizova dokumenty pod¾a platných medzinárodných a národných bibliografických štandardov, èím sa u¾ahèí ich
integrácia do širších sietí. Na mnohých miestach sveta školské knižnice, spolu
s miestnou komunitou, využívajú výhody prepojenia do súborných katalógov.
Takáto spolupráca môže zvyšova efektivitu a kvalitu spracovania kníh
a u¾ahèuje kombinovanie zdrojov na dosiahnutie maximálneho efektu.
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3. PERSONÁLNE ZABEZPEÈENIE
„Školský knihovník je profesionálne kvalifikovaný zamestnanec školy,
zodpovedný za plánovanie a riadenie školskej knižnice s podporou
primeraného množstva personálu v rámci možností, ktorý spolupracuje
so všetkými èlenmi školskej komunity, s verejnou knižnicou a s ostatnými
inštitúciami.“
(Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach)
3.1 Personál knižnice
Rozsah a kvalita knižnièných služieb závisí od personálneho zabezpeèenia,
dostupného v školskej knižnici aj mimo nej. Preto je dôležité ma
kvalifikovaných a dobre motivovaných zamestnancov, ktorí poètom
zodpovedajú ve¾kosti školy a jej špeciálnym požiadavkám na knižnièné
služby. Pojem „personál“ znamená v tomto kontexte kvalifikovaných
knihovníkov a knižnièných asistentov. Okrem toho tu môže pracova
pomocný personál, ako sú uèitelia, technici, rodièia a ïalší dobrovo¾níci.
Školský knihovník by mal ma odbornú kvalifikáciu s doplneným vzdelaním
v oblasti teórie vzdelávania a metodológie uèenia.
Jedným z hlavných cie¾ov vedúcich pracovníkov školských knižníc by malo
by to, aby všetci zamestnanci správne chápali stratégiu knižnièných služieb,
aby mali presne stanovené svoje povinnosti a zodpovednos, vhodne upravené
pracovné podmienky a zodpovedajúce finanèné ohodnotenie, ktoré odráža
profesionalitu pracovného zaradenia.
Dobrovo¾níci by nemali pracova ako náhradníci platených zamestnancov,
ale môžu pracova ako pomocný personál na základe dohody, ktorá dáva
formálny rámec ich zapojeniu do aktivít školskej knižnice. Konzultanti
na miestnej a národnej úrovni môžu pôsobi ako externí poradcovia
v záležitostiach, ktoré sa týkajú rozvoja služieb školskej knižnice.
3.2 Úloha školského knihovníka
Hlavnou úlohou školského knihovníka je prispieva k poslaniu a cie¾om školy,
vrátane procesov hodnotenia, a rozvíja a uskutoèòova tie ciele, ktoré
sa týkajú školskej knižnice. V spolupráci s vedením školy, administratívou
a uèite¾mi je knihovník zapojený do vytvárania plánov a realizácií uèebných
osnov. Školský knihovník má znalosti a zruènosti, ktoré sa týkajú poskytovania informácií a riešenia informaèných problémov, a je aj odborníkom
v oblasti využívania všetkých zdrojov, tlaèených i elektronických. Jeho
znalosti, zruènosti a kvalifikácia vyhovujú špecifickým požiadavkám školskej
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komunity. Knihovník by mal taktiež vies èitate¾ské kampane a propagova
detskú literatúru, médiá a kultúru.
Podpora vedenia školy je základným predpokladom vykonávania interdisciplinárnych aktivít školskej knižnice. Knihovník musí podlieha priamo
riadite¾ovi školy alebo jeho zástupcovi. Pre knihovníka je nesmierne dôležité,
aby bol akceptovaný ako rovnoprávny èlen odborného personálu školy a aby
mal právo podie¾a sa na tímovej práci a na všetkých stretnutiach ako vedúci
oddelenia školskej knižnice.
Knihovník by mal vytvára vhodné prostredie na využívanie vo¾ného èasu
a štúdium, ktoré je príažlivé a príjemné a ktoré môže každý využíva bez obáv
alebo predsudkov. Každý, kto pracuje v školskej knižnici, by mal ma dobrý
vzah k deom, mládeži a dospelým.
3.3 Úloha knižnièného asistenta
Knižnièný asistent sa zodpovedá vedúcemu knižnice a pomáha mu v jeho
úlohách. Táto pozícia si vyžaduje administratívne a technologické vedomosti
a zruènosti. Asistent by mal ma základné knihovnícke školenie, inak by mu ho
mala poskytnú knižnica. Niektoré z jeho pracovných povinností zahàòajú
rutinné èinnosti (napr. umiestnenie fondu do regálov, požièiavanie, spracovanie vrátených výpožièiek a spracovanie knižnièných dokumentov).
3.4 Spolupráca medzi uèite¾mi a školským knihovníkom
Spolupráca medzi uèite¾mi a školským knihovníkom je základom zvyšovania
potenciálu knižnièných služieb.
Uèitelia a knihovníci by mali spolupracova pri týchto èinnostiach:
4
rozvíja, inštruova a vyhodnocova vzdelávanie žiakov v rámci uèebných

osnov,
4
rozvíja a vyhodnocova informaèné schopnosti a zruènosti žiakov,
4
spoluvytvára uèebné plány,
4
pripravova a realizova špeciálne projekty, realizované v širšom vzde-

lávacom prostredí vrátane knižnice,
4
pripravova a realizova èitate¾ské programy a kultúrne podujatia,
4
integrova informaèné technológie do uèebných osnov,
4
objasòova rodièom dôležitos školskej knižnice.
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3.5 Zruènosti personálu školskej knižnice
Školská knižnica poskytuje služby všetkým èlenom školskej komunity –
žiakom, uèite¾om, administratívnym pracovníkom, poradcom aj rodièom.
Všetky tieto skupiny si vyžadujú špeciálne komunikaèné zruènosti
a schopnosti pri spolupráci. Hlavnou skupinou používate¾ov sú uèitelia a žiaci,
ale do úvahy treba bra aj ostatné kategórie pracovníkov (napr. administratívnych pracovníkov alebo poradcov).
Základné schopnosti, znalosti a zruènosti oèakávané od personálu školskej
knižnice:
4
schopnos pozitívnej a otvorenej komunikácie s demi a dospelými,
4
schopnos porozumie potrebám používate¾ov,
4
schopnos spolupracova s jednotlivcami a skupinami v rámci školskej

komunity aj mimo nej,
4
schopnos porozumie kultúrnej rozmanitosti,
4
znalosti z oblasti teórie vzdelávania a metodológie uèenia,
4
znalos informaèných zruèností a schopnos využíva informácie,
4
znalos dokumentov, ktoré tvoria knižnièný fond a prístupu k nim,
4
znalos detskej literatúry, médií a kultúry,
4
znalosti a zruènosti v oblasti manažmentu a marketingu,
4
znalosti a zruènosti v oblasti informaèných technológií.

3.6 Povinnosti školského knihovníka
Od školského knihovníka sa oèakáva, že bude vykonáva tieto èinnosti:
4
analýza informaèných zdrojov a potrieb školskej komunity,
4
formulovanie a implementovanie stratégií pre rozvoj služieb,
4
rozvíjanie akviziènej stratégie pri doplòovaní knižnièného fondu,
4
katalogizovanie a klasifikovanie knižnièného fondu,
4
zaško¾ovanie používate¾ov knižnice,
4
inštruktáže na získanie informaèných znalostí a zruèností,
4
pomoc študentom a uèite¾om pri využívaní knižnièných zdrojov a infor-

maèných technológií,
4
zodpovedanie referenèných a informaèných dotazov s použitím prísluš-

ných materiálov,
4
propagácia èitate¾ských programov a kultúrnych podujatí,
4
úèas na plánovacích aktivitách spojených s implementáciou uèeb-

ných osnov,
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4
úèas na príprave, implementácii a hodnotení vzdelávacích aktivít,
4
hodnotenie služieb knižnice,
4
budovanie partnerstiev s externými organizáciami,
4
príprava a implementácia rozpoètu,
4
tvorba strategických plánov,
4
vedenie a vzdelávanie zamestnancov knižnice.

3.7 Etické normy
Zamestnanci školských knižníc sú povinní uplatòova pri komunikácii
so všetkými èlenmi školskej komunity vysoké etické normy. Ku všetkými
používate¾om by mali pristupova rovnako, bez oh¾adu na ich schopnosti
a prostredie, z ktorého pochádzajú. Služby by mali by prispôsobené potrebám
individuálneho používate¾a.
S cie¾om posilni pozíciu školskej knižnice ako otvoreného a bezpeèného
vzdelávacieho prostredia by mali zamestnanci knižnice zdôrazòova viac
svoju funkciu poradcov než funkciu inštruktorov v tradiènom zmysle slova.
To znamená, že pri poskytovaní služieb knižnice musia bra do úvahy
predovšetkým h¾adiská používate¾ov a neby ovplyvnení vlastnými prístupmi
a predsudkami.
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4. PROGRAMY A AKTIVITY
„Školská knižnica je integrálnou súèasou vzdelávacieho procesu.“
(Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach)
4.1 Programy
V národných školských osnovách a vo vzdelávacích rozvojových programoch
na národnej úrovni by sa mali školské knižnice považova za základný
prostriedok plnenia nároèných cie¾ov, ktoré sa týkajú:
4
informaènej gramotnosti pre všetkých, jej postupného rozvoja

a osvojovania si prostredníctvom školského systému,
4
dostupnosti informaèných zdrojov pre študentov na všetkých úrovniach

vzdelávania,
4
otvoreného šírenia informácií a poznatkov pre študentov všetkých skupín

v rámci uplatòovania demokratických a ¾udských práv.
Na národnej i miestnej úrovni je vhodné ma samostatné programy zamerané
na rozvoj školských knižníc. Tieto programy môžu zahàòa rozlièné ciele
a aktivity, vo vzahu ku kontextu, v ktorom sa nachádzajú. Príklady takýchto
aktivít:
4
tvorba a publikovanie národných (a miestnych) noriem a smerníc pre

školské knižnice,
4
budovanie modelových knižníc na demonštrovanie „najlepších príkladov

praxe“,
4
vytvorenie komisií pre školské knižnice na národnej a miestnej úrovni,
4
navrhovanie formálneho rámca pre spoluprácu medzi školskými

a verejnými knižnicami na národnej a miestnej úrovni,
4
zavedenie a poskytovanie odborných vzdelávacích programov

pre školských knihovníkov,
4
zabezpeèenie finanèných zdrojov na projekty školských knižníc

a èitate¾ských kampaní,
4
iniciovanie a financovanie výskumných projektov, týkajúcich sa aktivít

a rozvoja školských knižníc.
4.2 Spolupráca a zdie¾anie zdrojov s verejnými knižnicami
Na zlepšenie knižnièných služieb pre deti a mládež v danej komunite môže by
prospešné, aby školské knižnice nadviazali spoluprácu s verejnými
knižnicami.
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Písomná dohoda o spolupráci by mala zahàòa:
4
celkový rozsah spolupráce,
4
spresnenie a vymedzenie oblastí spolupráce,
4
ujasnenie ekonomických dôsledkov a podie¾anie sa na nákladoch,
4
èasový harmonogram obdobia spolupráce.

Príklady oblastí spolupráce:
4
zdie¾anie školení pre zamestnancov,
4
kooperatívne budovanie knižnièných fondov,
4
programy kooperácie,
4
koordinácia elektronických služieb a sietí,
4
spolupráca pri tvorbe uèebných pomôcok a vzdelávaní používate¾ov,
4
návštevy školských tried vo verejnej knižnici,
4
spoloèná propagácia èítania a gramotnosti,
4
spoloèný marketing knižnièných služieb pre deti a mládež.

4.3 Aktivity na školskej úrovni
Školská knižnica by mala pokrýva široký rozsah aktivít a mala by zohráva
hlavnú úlohu pri dosahovaní poslania a vízie školy. Mala by sa zamera
na služby pre všetkých potenciálnych používate¾ov v rámci školskej komunity
a napåòa konkrétne potreby rôznych cie¾ových skupín.
Programy a aktivity sa musia tvori v úzkej spolupráci:
4
s riadite¾om školy,
4
s vedúcimi oddelení školy,
4
s uèite¾mi,
4
s prevádzkovým personálom,
4
so študentmi.

Spokojnos používate¾ov závisí od schopnosti školskej knižnice rozpozna
potreby jednotlivcov a skupín a od jej schopnosti rozvíja služby, ktoré
odrážajú meniace sa potreby školskej komunity.
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Riadite¾ školy a školská knižnica
Ako vedúci predstavite¾ školy a k¾úèová osoba pri zabezpeèovaní rámca
a podmienok na plnenie uèebných osnov by mal riadite¾ školy uznáva
dôležitos efektívnych služieb školskej knižnice a podporova ich využívanie.
Riadite¾ školy by mal úzko spolupracova so školskou knižnicou
pri navrhovaní plánov rozvoja školy, osobitne v oblasti informaènej
gramotnosti a programov na podporu èítania. Ak majú by plány efektívne,
riadite¾ školy by mal zabezpeèi flexibilný otvárací èas a zdroje, aby umožnil
uèite¾om a študentom prístup do knižnice a k jej službám.
Riadite¾ školy by mal zabezpeèi aj spoluprácu medzi uèite¾mi a personálom
knižnice. Musí zabezpeèi, aby sa školskí knihovníci zapájali do vyuèovania,
prípravy uèebných osnov, ïalšieho vzdelávania zamestnancov, hodnotiacich
programov a hodnotenia vzdelávania študentov.
Do celkového hodnotenia školy by mal riadite¾ školy zahrnú aj hodnotenie
knižnice (pozri kapitolu 1) a vyzdvihnú prínos úspešnej školskej knižnice
a jej služieb pri dosahovaní stanovených vzdelávacích štandardov.
Vedúci oddelení škôl a školská knižnica
Ako hlavný zamestnanec zodpovedný za odborné èinnosti by mal každý
vedúci oddelenia školy spolupracova s knižnicou, aby zabezpeèil taký rozsah
informaèných zdrojov a služieb, ktorý bude pokrýva odborné potreby
zamerania jeho oblasti. Rovnako ako riadite¾ školy aj vedúci oddelenia školy
by mal zahrnú školskú knižnicu do plánov rozvoja a venova jej pozornos
ako dôležitej súèasti vzdelávacieho prostredia.
Uèitelia a knižnica
Spolupráci medzi uèite¾mi a knihovníkom už bola venovaná kapitola 3.4.
Niektoré doplòujúce aspekty je vhodné zdôrazni aj na tomto mieste.
Vzdelávacia filozofia uèite¾ov vytvára ideologický základ pre ich výber
vyuèovacích metód. Niektoré metódy, ktoré sú založené na tradiènom poh¾ade
na uèite¾a a na uèebnice ako na najdôležitejšie zdroje vzdelávania,
neuprednostòujú úlohu školskej knižnice vo vyuèovacom procese. Ak je tento
poh¾ad kombinovaný s predsavzatím udrža dvere uèebne zatvorené a ma
úplnú kontrolu nad študentskými vzdelávacími aktivitami, knižnica,
ako dôležitý zdroj informácií, môže by z myslí uèite¾ov ešte viac vylúèená.
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Aj v prípade, keï väèšina uèite¾ov uprednostòuje takúto „zásobovaciu
vzdelávaciu metódu“, a preto sa pozerajú na študentov ako na pasívne sklady,
ktoré treba naplni nimi vybratými vedomosami, pre knižnicu je stále
dôležité presadzova svoju úlohu podpornej služby, súvisiacej so školskými
osnovami. Užitoènou stratégiou na nadviazanie partnerstva vo výuèbe v rámci
vyššie opísanej ideológie by mohla by propagácia knižnièných služieb
urèených špeciálne pre uèite¾ov.
Táto propagácia by mala vyzdvihova:
4
schopnos poskytova uèite¾om zdroje informácií, ktoré rozšíria

ich vedomosti vo vyuèovacom predmete alebo zlepšia ich vyuèovacie
metódy,
4
schopnos poskytova zdroje pre rozlièné stratégie hodnotenia,
4
schopnos by pracovným partnerom pri plánovaní úloh, ktoré majú by
realizované v triede,
4
schopnos pomáha uèite¾om zvládnu rôzne situácie v triede
organizovaním špecializovaných služieb pre tých, ktorí potrebujú viac
podpory, a pre tých, ktorí potrebujú viac stimulácie,
4
možnosti knižnice ako vstupnej brány do globálneho sveta prostredníctvom medziknižnièných výpožièných služieb a elektronickej
siete.
Uèitelia, ktorí majú progresívnejšie a otvorenejšie názory na spôsob
vyuèovania, budú pravdepodobne intenzívnejšími používate¾mi knižníc.
Okrem spomenutých funkcií a možností môžu využíva knižnicu ako uèebòu,
a tak sa vymani z tradièných vyuèovacích metód.
S cie¾om aktivizova študentov vo vzdelávacom procese a rozvíja ich
samostatné vzdelávacie zruènosti môžu uèitelia spolupracova s knižnicou
napríklad v týchto oblastiach:
4
informaèná gramotnos rozvíjaním „ducha zvedavosti“ u študentov

a ich vedením ku kritickému a kreatívnemu využívaniu informácií,
4
riešenie projektových prác a úloh,
4
motivácia študentov všetkých vekových kategórií, jednotlivcov

alebo skupín k èítaniu.
Študenti a knižnica
Študenti sú hlavnou cie¾ovou skupinou školskej knižnice. Spolupráca
s ostatnými èlenmi školskej komunity je dôležitá len preto, že je v záujme
študentov.
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Študenti môžu využíva knižnicu z rôznych dôvodov. Školská knižnica
by mala by vnímaná ako otvorené, slobodné a bezpeèné vzdelávacie
prostredie, kde môžu pracova na všetkých typoch úloh ako jednotlivci aj ako
skupiny.
Študentské aktivity v knižnici môžu zahàòa tieto èinnosti:
4
vypracovávanie domácich úloh,
4
práca na projektoch a riešenie zložitých úloh,
4
vyh¾adávanie a využívanie informácií,
4
tvorba portfólií a iných materiálov prezentovaných pred uèite¾om a spolu-

žiakmi.
Používanie internetu
Nové elektronické zdroje sú osobitnou výzvou pre všetkých používate¾ov
knižníc. Ich využívanie však môže by ve¾mi zavádzajúce. Knihovník
by im mal preto poskytnú pomoc a ukáza, že tieto zdroje sú iba nástrojmi
vo vzdelávacom a výuèbovom procese; sú prostriedkom na dosiahnutie cie¾a,
no nie cie¾om samotným.
Používatelia knižnice môžu by ve¾mi sklamaní, keï h¾adajú informácie
a myslia si, že ak majú prístup na internet, ich informaèné problémy sú už
vyriešené. Pravdou je väèšinou opak. Knihovníci však môžu používate¾om
s internetom pomôc, a tak minimalizova nespokojnos prameniacu
z vyh¾adávania informácií. Dôležité je vybra relevantné a kvalitné informácie
z internetu v najkratšom možnom èase. Študenti sami by mali postupne
rozvíja svoje schopnosti h¾ada, zhrnú a integrova informácie a nové
poznatky zo všetkých tematických oblastí v informaèných zdrojoch.
Zavádzanie a uskutoèòovanie programov informaènej gramotnosti patrí
medzi najdôležitejšie úlohy knižnice (pozri kapitolu Uèitelia a knižnica).
Kultúrna funkcia školskej knižnice
Knižnica sa môže využíva neformálne ako estetické, kultúrne a stimulujúce
prostredie, v ktorom sa nachádzajú rôzne èasopisy, romány, publikácie
a audiovizuálne zdroje.
V knižnici sa môžu organizova špeciálne podujatia, ako sú výstavy, návštevy
autorov èi medzinárodné dni gramotnosti. Ak je tam dostatok miesta, študenti
môžu usporiada divadelné predstavenia inšpirované literatúrou pre rodièov
a ostatných študentov a knihovník môže organizova besedy o knihách
a rozprávanie príbehov pre mladších študentov. Knihovník by mal podnecova
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záujem o èítanie a organizova èitate¾ské programy s cie¾om vyzdvihnú
význam literatúry. Aktivity, ktoré podporujú èítanie, zahàòajú tak kultúrne,
ako aj vzdelávacie aspekty. Medzi èitate¾skou úrovòou a študijnými
výsledkami je priama väzba. Knihovníci by mali by vždy pragmatickí
a flexibilní vo svojom prístupe pri poskytovaní dokumentov používate¾om a podporova individuálne preferencie èitate¾ov uznávaním ich
individuálnych práv. Èítaním beletrie a literatúry faktu, ktorá zodpovedá
potrebám a úrovni študentov, môžu by stimulovaní v procese svojej
socializácie a rozvoji osobnosti.
Spolupráca s rodièmi
Tradície zapájania rodièov do školských aktivít sa v jednotlivých krajinách
líšia. Knižnica môže poskytova rodièom príležitos angažova sa v škole.
Ako dobrovo¾níci tu môžu pomáha pri praktických úlohách, a tak pomáha
personálu knižnice. Môžu sa tiež zúèastòova na programoch podporujúcich
èítanie tým, že budú doma motivova svoje deti k èítaniu. Okrem toho sa môžu
zapája do literárnych diskusných skupín spoloène so svojimi demi, a tým
prispieva k ich dobrým výsledkom v èitate¾ských aktivitách.
Ïalším spôsobom, ako zapoji rodièov do spolupráce, je založi združenie
„priate¾ov knižnice“. Tento druh spolupráce môže prinies ïalšie finanèné
zdroje pre knižnièné aktivity a môže pomôc knižnici pri organizovaní
mimoriadnych kultúrnych podujatí, ktoré si vyžadujú viac prostriedkov,
ako má knižnica k dispozícii.
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5. PROPAGÁCIA KNIŽNICE A VZDELÁVANIA
5.1 Propagácia
Služby a vybavenie, ktoré poskytuje školská knižnica, treba aktívne
propagova, aby si cie¾ové skupiny uvedomovali jej významnú úlohu ako
partnera vo vzdelávaní a vstupnej brány ku všetkým druhom informaèných
zdrojov. Cie¾ovými skupinami, o ktorých sme sa zmienili už v predchádzajúcich kapitolách, sú riadite¾ školy a ostatní èlenovia manažmentu,
vedúci oddelení, uèitelia, študenti, správcovia a rodièia. Je dôležité
prispôsobi typ propagácie charakteru školy a rozdielnym cie¾ovým skupinám.
5.2 Marketingová stratégia
Školská knižnica by mala v spolupráci s vedením školy a s uèite¾mi písomne
vypracova marketingovú a propagaènú stratégiu so špecifikáciou cie¾ov
a postupov.
Strategický dokument by mal obsahova tieto prvky:
4
ciele a stratégie,
4
akèný plán na dosiahnutie cie¾ov,
4
metódy hodnotenia.

Prostriedky propagácie sa budú líši v závislosti od cie¾ov a miestnych
podmienok. Niektoré hlavné body uvádzame v nasledujúcom zozname:
4
zriadenie a prevádzka webovej stránky školskej knižnice, ktorá bude

propagova jej služby, s odkazmi na súvisiace webové stránky a portály,
4
organizovanie ve¾trhov a výstav,
4
publikovanie informaèných materiálov o otváracích hodinách, službách

a knižniènom fonde,
4
príprava a distribúcia zoznamu informaèných zdrojov a brožúr,

vzahujúcich sa na uèebné osnovy a na prierezové témy uèebných osnov,
4
poskytovanie informácií o knižnici na stretnutiach s novými študentmi

a ich rodièmi,
4
založenie združenia „priate¾ov knižnice“ pre rodièov a ostatných

záujemcov,
4
organizovanie knižných ve¾trhov a kampaní na zvýšenie gramotnosti,
4
poskytovanie efektívnych interných a externých informaèných navigácií,
4
iniciovanie spolupráce s ostatnými organizáciami, pôsobiacimi v danej

oblasti (napr. verejné knižnice, múzeá, miestne historické spolky).
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Akèný plán by sa mal každoroène hodnoti, prehodnocova a revidova a celý
dokument by sa mal prediskutova minimálne raz za dva roky.
5.3 Vzdelávanie používate¾ov
Pravdepodobne najefektívnejším marketingovým nástrojom sú kurzy
a programy organizované knižnicou, ktoré sú zamerané na vzdelávanie
študentov a uèite¾ov v tom, ako využíva služby knižnice. Z tohto dôvodu
je ve¾mi dôležité, aby boli kurzy dobre navrhnuté, mali široký záber a boli
aj vyvážené.
Keïže tieto programy zohrávajú v knižnici k¾úèovú úlohu, bolo by vhodné
zaobera sa nimi aj v 4. kapitole. Marketingové aspekty všetkých druhov
vzdelávania používate¾ov sú však také dôležité, že bude vhodnejšie venova
sa im v tejto kapitole.
Kurzy, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre uèite¾ov, by im mali preh¾adne
vysvetli úlohu knižnice vo vzdelávaní a výuèbe a využite¾nú podporu
zo strany personálu knižnice. Tieto kurzy by mali osobitne zdôrazòova
praktické cvièenia na vyh¾adávanie informácií súvisiacich s predmetmi, ktoré
uèitelia vyuèujú. Prostredníctvom vlastných skúseností s vyh¾adávaním
relevantných zdrojov môžu uèitelia hlbšie pochopi, ako môže knižnica
dopåòa výuèbu v školskej triede a ako môže súvisie s témami uèebných
osnov.
Podobne ako ostatné školské vzdelávacie programy jednotlivé èasti
študentských kurzov by mali ma v záujme rozvoja a zabezpeèenia kontinuity
vo vzdelávaní študentov logickú nadväznos. To znamená, že zruènosti
a informaèné zdroje sa musia uvádza postupne, pod¾a miery nároènosti.
Školský knihovník by mal nies hlavnú zodpovednos za vzdelávacie
programy pre používate¾ov, ale mal by spolupracova s uèite¾mi, aby boli
èo najviac prepojené s uèebnými osnovami. Uèite¾ by mal by vždy prítomný
na vzdelávacích knižnièných programoch pre študentov a mal by zohráva
úlohu poradcu v spolupráci s knihovníkom.
Vo vzdelávaní používate¾ov sú tri hlavné oblasti vzdelávania, ktoré treba bra
do úvahy:
4
znalosti o knižnici, jej cie¾och, typoch služieb, usporiadaní a zdrojoch,

ktoré má k dispozícii,
4
zruènosti vo vyh¾adávaní informácií a využívaní informácií,
4
motiváciu pre využívanie knižnice v rámci formálnych a neformálnych

vzdelávacích projektov.
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5.4 Model programu vzdelávacích schopností a informaènej gramotnosti
Koncepcia
Informaène gramotní študenti by mali by schopní samostatne študova. Mali
by pozna svoje informaèné potreby a aktívne sa zapája do sveta znalostí.
Mali by prejavova sebadôveru pri riešení problémov a vedie, èo je relevantná informácia. Mali by by schopní ovláda technologické nástroje
na prístup k informáciám a na komunikáciu. Takisto by mali by schopní
postupova uvážlivo pri úlohách, ktoré ponúkajú viac riešení, rovnako ako
pri neriešite¾ných úlohách. Mali by udržiava vysokú úroveò svojej práce
a dosahova kvalitné výsledky. Informaène gramotní študenti by mali by
flexibilní, schopní prispôsobova sa zmenám a pracova jednotlivo aj v skupinách.
Osnovy informaènej gramotnosti poskytujú všetkým študentom proces
vzdelávania, ktorý sa dá realizova v rámci všetkých obsahovo zameraných
oblastí a zároveò transformova z oblasti akademického prostredia do reálneho života.
Tieto osnovy urèujú nasledujúce predpoklady:
4
študent by mal by schopný pochopi zmysel informácie,
4
študent by mal by schopný dospie k hodnotnému výsledku,
4
študent by mal by schopný samostatného vzdelávania,
4
študent by mal aktívne spolupracova ako èlen pracovnej skupiny,
4
študent by mal využíva informácie a informaèné technológie zodpovedne

a eticky.
Vzdelávacie schopnosti, ktoré môžu prispie k uvedeniu tejto „koncepcie“
do života, sú zahrnuté v nasledujúcom zozname:
4
schopnos samostatne sa uèi,
4
schopnos spolupracova,
4
schopnos plánova,
4
schopnos vyh¾adáva a zhromažïova informácie,
4
schopnos vybra a vyhodnoti informácie,
4
schopnos organizova a zaznamenáva informácie,
4
komunikaèné a realizaèné schopnosti,
4
schopnos vyhodnocova.
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Schopnos samostatne sa uèi
Schopnos samostatne sa uèi je pre celoživotné vzdelávanie nevyhnutná.
Samostatne študujúci by mali by schopní stanovi si jasné informaèné ciele
a nájs spôsob ich dosiahnutia.
Mali by by schopní využíva informaèné zdroje pre informaèné a osobné
potreby, h¾ada odpovede na otázky, zvažova alternatívne h¾adiská
a hodnoti rôzne uhly poh¾adu.
Mali by by schopní požiada o pomoc a pozna organizaènú štruktúru
knižnice. Knihovník zohráva pre študentov úlohu partnera pri vzdelávaní,
ktorý študentom radí, ale nevyuèuje ich poèas vzdelávacích aktivít.
Schopnos spolupracova
Školská knižnica je miesto, kde sú individuálne rozdiely v súlade
s rozmanitosou zdrojov a technológií. Keï študenti pracujú v skupinách, uèia
sa obhajova svoje názory a konštruktívne kritizova názory ostatných.
Spoznávajú rôzne spôsoby myslenia a preukazujú rešpekt k skúsenostiam
a štýlom uèenia ostatných. Okrem toho pomáhajú vytvára projekty, ktoré
odrážajú rozdiely medzi jednotlivcami, a prispievajú k spájaniu jednotlivých
úloh do koneèného výsledku. Knihovník môže pôsobi ako skupinový poradca
a pod¾a potreby pomáha pri využívaní knižnice ako informaèného zdroja
poèas riešenia úloh.
Schopnos plánova
Schopnos plánova je základným predpokladom akéhoko¾vek výskumu,
úlohy, projektu, štúdie alebo témy. V prvých fázach vzdelávacieho procesu,
pri aktivitách, ako sú brainstorming, správne kladenie otázok a identifikácia
k¾úèových slov, sa vyžaduje kreativita a pravidelné cvièenie.
Študent, ktorý dokáže plánova, je schopný stanovi ciele, špecifikova
problémy, ktoré sa majú rieši, a navrhova vhodné pracovné postupy
na dosiahnutie cie¾ov. Knihovník by mal by zapojený do procesu plánovania
len do takej miery, akú si študenti želajú. Od knihovníka sa oèakáva, že bude
študentom poskytova rady týkajúce sa dostupných informaèných zdrojov
a poèas plnenia stanovených úloh od úplného zaèiatku pracovného procesu.
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Schopnos vyh¾adáva a zhromažïova informácie
Schopnosti vyh¾adáva a zhromažïova informácie sú základným
predpokladom toho, aby si študenti boli schopní samostatne poradi
s vyh¾adávaním informácií v knižnici. Tieto schopnosti zahàòajú znalos
abecedného a èíselného systému a využitie rôznych druhov nástrojov
na vyh¾adávanie informácií v poèítaèových databázach a na internete. Musia
sa vzahova na uèebné osnovy a rozvíja sa postupne v kontexte jednotlivých
predmetov. Nácvik týchto zruèností by mal zahàòa používanie registrov,
širokého spektra referenèných zdrojov a celej škály informaèných technológií.
Študent, ktorý ovláda tieto zruènosti, je schopný integrova ich pri práci
s rôznymi metódami získavania informácií, ako je prieskum, interview, pokus,
pozorovanie a štúdium prameòov. Knihovník by mal navrhova kurzy
vyh¾adávania a zhromažïovania informácií, ktoré môžu by prispôsobené
špeciálnym potrebám jednotlivcov a skupín. Ich návrh by sa mal pripravova
v spolupráci s uèite¾mi. V mnohých oh¾adoch je nacvièovanie týchto
schopností najdôležitejšou èasou vzdelávania používate¾ov v knižnici.
Schopnos selektova a vyhodnoti informácie
U študentov treba rozvíja schopnos kritického a hodnotiaceho myslenia.
Spolu s uvedenými schopnosami sú aj tieto schopnosti dôležité
na dosiahnutie optimálnych výsledkov pri využívaní knižnice.
Programy zamerané na zlepšovanie týchto schopností by mali obsahova
cvièenia:
4
formulovanie vhodných otázok,
4
výber vhodných informaèných zdrojov,
4
využívanie rôznych stratégií,
4
zostavenie primeraného èasového rozvrhu,
4
prijímanie etických rozhodnutí.

Knihovník by sa mal osobitne zamera na usmeròovanie študentov
pri vyh¾adávaní relevantných a aktuálnych informácií a odha¾ovaní zaujatých
a nepresných informácií.
Musí by preh¾adaná, porovnaná a vyhodnotená široká škála informaèných
zdrojov, aby bola záruka, že hypotézy a závery boli vypracované na základe
èo najširšej bázy znalostí.
Kvalifikovaný študent by mal by schopný identifikova kritériá týkajúce
sa smerodajnosti, úplnosti, formátu, dôležitosti, uhlu poh¾adu, spo¾ahlivosti
a aktuálnosti.
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Schopnos organizova a zaznamenáva
Tradièné chápanie funkcie knižnice sa èasto obmedzuje na zhromažïovanie
a výber informácií. Následnému usporiadaniu a využívaniu týchto informácií
sa až taká pozornos nevenuje, hoci v školskej knižnici je táto èas procesu
rovnako dôležitá ako zaèiatoèná fáza. Knihovník by mal pomáha študentom
aj pri rozvíjaní týchto schopností, a to pri práci na projektoch a úlohách. Z tohto
dôvodu by mal knihovník ako odborník pozna zásady tvorby projektov
a mal by študentom radi, ako napísa záhlavie, kapitoly a odkazy.
Okrem toho v knižnici by sa s podporou knihovníka mali rozvíja aj ïalšie
schopnosti, ako sú písanie abstraktov, uvádzanie citácií a zostavovanie
úplných a presných bibliografií. Kvalifikovaní študenti by mali vedie
zapisova poznámky, uchováva informácie a vedie ich používa.
Komunikaèné a realizaèné schopnosti
Interpretácia informácií a ich využitie pri práci na projektoch a úlohách patrí
medzi najzložitejšie vzdelávacie schopnosti. Prostredníctvom týchto
schopností študenti dokazujú, èi správne porozumeli informáciám, ktoré
si zaobstarali. Transformácia získaných informácií do osobných znalostí
jednotlivca je nároèný proces.
Kvalifikovaný študent by mal by schopný spracováva informácie týmto
spôsobom:
4
integrova informácie z rôznych informaèných zdrojov,
4
rozhodnú sa na základe týchto informácií,
4
formulova závery,
4
vedie objasni ich význam,
4
prepoji informácie s predchádzajúcimi poznatkami.

Okrem toho by mal by študent schopný:
4
komunikova zrozumite¾ne,
4
vyjadrova stanovené ciele a kritéria,
4
názorne predvies efektívne prezentaèné zruènosti.

Úlohou knihovníka je radi a zaško¾ova študentov v týchto aktivitách
a zabezpeèi v knižnici také vzdelávacie prostredie, ktoré vyhovuje potrebám
študentov.

26

Schopnos vyhodnocova
Posledný stupeò vzdelávacieho projektu sa skladá z hodnotiaceho procesu
a vyvodenia záverov. Je ve¾mi dôležité, aby študenti boli schopní kriticky
posúdi svoje úsilie a dosiahnuté výsledky.
Preto by mali vedie:
4
porovna výsledok s pôvodným zámerom a urèi, èi dosiahol stanovené

ciele,
4
urèi silné a slabé stránky vzdelávacieho projektu,
4
uvažova o zlepšeniach a dôsledkoch pre ïalšie úlohy.

Knihovník by mal by zapojený do hodnotiaceho procesu spolu s uèite¾mi
z dvoch dôvodov. Po prvé preto, aby boli informovaní o tom, ako knižnica
zvládla uspokojovanie potrieb používate¾ov, po druhé preto, aby bol schopný
pôsobi ako aktívny partner vo vzdelávaní, ktorý môže prispie k objasneniu
súvislosti medzi vzdelávacím procesom a dosiahnutým výsledkom.
Viaceré krajiny, miestne úrady a školské knižnice vypracovali ve¾mi úspešné
plány vzdelávania používate¾ov. Niektoré z nich sú k dispozícii na internete.
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