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Koncepce rozvoje knihoven
ČR na léta 2011 – 2015
• Ukládá v prioritě 20 zpracování koncepce
celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV)
knihovníků
• Připomenutí základních navrhovaných principů
• Položení několika otázek, které se nabízejí,
případně byly vzneseny jako otázky či námitky a
připomínky

Otázky
• Je nezbytné/důležité připravit koncepci CŽV
knihovníků?
• Kdo to potřebuje? Kdo to chce?
• Potřebují knihovníci odborné vzdělání, odborné
znalosti a dovednosti?
• Kteří knihovníci? Jaké vzdělání?
• Je kvalifikace povinná pro každého? Co její inovace?
• Kdo bude zodpovědný za realizaci CŽV knihovníků?
• Jaká má být role krajských knihoven?
• Jak souvisí prestiž profese s odbornou kvalifikací
knihovníků?

Některá východiska
• Knihovníkem se v ČR stává člověk podepsáním
pracovní smlouvy bez ohledu na obor vzdělání,
který absolvoval (existuje i malé procento těch, kteří
profesi vykonávají, ačkoliv nesplňují požadovaný
stupeň vzdělání, což je v rozporu s platnou
legislativou)
• Je zájmem managementu knihoven, aby
v knihovnách pracovali pouze kvalifikovaní
pracovníci a aby se tato jejich kvalifikace inovovala,
prohlubovala, resp. rozšiřovala, aby respektovala
trendy rozvoje a úkoly knihoven/oboru

Některá východiska
• V knihovnách pracují především středoškolsky
vzdělaní pracovníci
• Cca 50% pracovníků na odborných
knihovnických místech nemá knihovnické
vzdělání
• Průměrný věk pracovníků na knihovnických
odborných místech je poměrně vysoký, vyšší
než průměrný věk ve společnosti (viz Analýza
věkové, vzdělanostní a mzdové situace
v knihovnách ČR a údaje ČSÚ), ukončili tedy své
školní vzdělání před delší dobou

Některá východiska
• Knihovníci zůstávají v jedné instituci (na stejném
místě?) dlouhodobě, často celoživotně
• Věk odchodu do důchodu se kontinuálně
prodlužuje, situace v oboru vzhledem k věku se
nebude měnit; pokud ano, budou se spíše
prohlubovat stávající trendy
• Řadu dovedností získávají knihovníci praxí a
různými formami CŽV

Některá východiska
• Dlouhodobě a pravidelně (nejméně na 5 místech
v republice) probíhají rekvalifikační knihovnické
kurzy (RKK) akreditované MŠMT ČR
• Pořádají: NK ČR, NTK, krajské knihovny, jedna
vysokoškolská knihovna; účast na RKK hradí
účastníkům vysílající instituce, resp.
zaměstnavatelé, úřady práce, ev. jsou účastníci
samoplátci (řídce, ale s rostoucí tendencí)
• Přímé náklady RKK jsou účastnickými poplatky
pokryty; ostatní náklady pokrývají pořádající
instituce, neboť vyplývají z jejich statutů či poslání

Některá východiska
• Ostatní stávající CŽV knihovníků je (přes trvalé
snahy o změnu) relativně nekoncepční,
nesystematické, roztříštěné, často negarantující
odbornou úroveň a nereflektující skutečné
požadavky/potřeby knihoven; většinou bez
evaluace
• Požadavky na pracovníky na odborných
pozicích jsou v rozporu s výší jejich ohodnocení
a možnostmi jejich kariérního postupu

Co bylo uděláno
Pracovní skupina (PS) Sekce vzdělávání SKIP
v průběhu rok 2012 a 2013:
• Základní zpracované teze/ principy koncepce (na
základě výsledků Analýzy věkové vzdělanostní a mzdové
situace v knihovnách ČR z r. 2012 a některých dalších
drobnějších analýz) zaslány k posouzení jednotlivým
členům sekce
• Ti je (většinou) projednali s managementem
v domovských knihovnách, okomentovali a připojili
stanovisko své nebo knihovny, resp. jejího vedení
• Podkladový materiál předložen jednání Ústřední
knihovnické rady (ÚKR)

Co bylo uděláno
• Návrh nebyl koncentrován na otázky obsahu
kvalifikace (poměrně podrobně popsány v Národní
soustavě kvalifikací (NSK) pro většinu typových
pozic všech knihovnických profesí)
• Navrženy byly kroky k naplňování cílů, garanti
jednotlivých cílů a úkolů, rámcově způsob
finančního zajištění atd.
• Návrh zodpovídá (i alternativně) výše i níže
uvedené dotazy. Lze jej akceptovat, modifikovat
(a rozhodnout, jestli jej chceme/budeme obecně
dodržovat), nebo odmítnout

Hlavní principy
• Dosáhnout potřebné kvalifikace všech
pracovníků na odborných knihovnických místech
(kvalifikace = odborné vzdělání + praxe), tedy
odborné znalosti a dovednosti, případně obecné a
měkké dovednosti
• Rozvoj osobnostních charakteristik do návrhu
specificky zahrnut nebyl, do koncepce CŽV
samozřejmě zahrnut být může

Hlavní principy
• Povinná rekvalifikace, povinná inovace,
nepovinné specializační kurzy
• Akceptování certifikátu NSK jako osvědčení
kvalifikace
• Udržení možnosti doplňování kvalifikace
• Tvorba a zrovnoprávnění e-learningu
• Zodpovědnost krajských knihoven za vzdělávání
knihovníků v kraji

Kvalifikace
Získání odpovídajícího odborné kvalifikace je běžně
možné
• absolvováním oborové školy (střední, vyšší, vysoké)
• v případě dosažení adekvátního stupně jiného než
oborového vzdělání pak rekvalifikací
v akreditovaných, resp. neakreditovaných(?) kurzech
nebo získáním požadovaných kompetencí jiným
způsobem (např. informální vzdělávání, praxe) a jeho
oficiálním uznáním (například v rámci NSK)

• To vše samozřejmě za předpokladu, že oborové
odborné vzdělání je definováno, akreditováno a
reálně existuje, což pro náš obor platí ve všech třech
potřebných stupních

Kvalifikace
Kvalifikaci je třeba udržovat, resp. zvyšovat,
prohlubovat a rozšiřovat
• K tomu běžně slouží praxe, inovace vzdělání
(inovační kurzy), specializace, resp. její rozšíření
(specializační a další kurzy, další studijní obor/y nebo
jejich segmenty…), případně studium vyššího
stupně oborové školy
• Vzhledem k současné kvalifikační úrovni českého
knihovnictví byly tedy formulovány obecné základní
principy i některé konkrétní úkoly pro oblasti zvyšování
kvalifikace, změny kvalifikace (rekvalifikaci), inovování
kvalifikace a prohlubování a rozšiřování kvalifikace

1 Zvyšování kvalifikace
Východiska
• V knihovnách pracují především středoškoláci
• Samostatná oborová střední škola neexistuje
• Středoškolské vzdělání (SŠ) lze dálkově doplnit
výjimečně
• Přísun absolventů oborových středních škol se
zhoršuje co do počtu i co do kvality (na obchodních
akademiích o obor není příliš zájem, na integrovaných
středních školách rovněž ne, navíc zde nemá obor
většinou dobrou úroveň)

1 Zvyšování kvalifikace
• „Nadějí“ pro SŠ pozice mohou být certifikace v rámci NSK;
6 středoškolských profesních kvalifikací (PK) bylo
schváleno MŠMT ČR a je publikováno na webu NSK
(http://www.narodnikvalifikace.cz/). V poslední fázi
schvalovacího procesu je 5 dalších PK (1 středoškolská a 4
pro vyšší odborné či bakalářské vzdělání). V současné době
zapracovává pracovní skupina připomínky stvrzovatelů k 8
dalším PK, z toho 4 pro magisterskou úroveň vzdělání
• Proces autorizace bude spuštěn v nejbližších týdnech.
Budou-li autorizované osoby, je možné začít certifikovat
knihovníky akvizitéry, knihovníky katalogizátory, knihovníky
pracovníky správy fondů, knihovníky v přímých službách,
referenční knihovníky a knihovníky v knihovně pro děti
(středoškolská úroveň)

1 Zvyšování kvalifikace
• Pro zvýšení kvalifikace v žádoucích případech je
k dispozici funkční vysokoškolské studium
v Praze (ÚISK FF UK), Brně (KISK FF MU) a Opavě
(PFSU) včetně kombinovaných forem

1 Zvyšování kvalifikace
Cíle
1.1 Udržet kombinované formy vysokoškolského studia na bakalářské i
magisterské úrovni na všech oborových vysokých školách
1.2 Dosáhnout/ovlivnit vysokoškolské oborové studijní programy, aby
respektovaly požadavky praxe
1.2.1 Konstituovat společný koncepční orgán knihoven a oborových
(vysokých?) škol řešící průnikové otázky (např. změny forem
studia a kurikulí s ohledem na praxi, PGS a formy CŽV pod
garancí oborových škol ad.)
1.2.2 Iniciovat změny oborových kurikulí dle požadavků praxe
1.2.3 Iniciovat vznik kurzů CŽV, zejména inovačních a
specializačních na oborových školách

1 Zvyšování kvalifikace
Otázky
• Reflektují oborové vysoké školy ve svých kurikulích
potřeby praxe?
• Mají knihovníci zájem zvyšovat si vzdělání na
vysokých školách?
• Pokud ano, zvládají toto studium?
• Umožňují zaměstnavatelé svým zaměstnancům
studium?
• Budou mít vysoké školy zájem o pořádání kurzů
celoživotního vzdělávání pro knihovníky?
• Bude o tyto kurzy zájem?

2 Změna (doplnění) kvalifikace
Východiska
• V knihovnách pracuje na odborných
knihovnických místech asi 50% lidí s jiným než
knihovnickým vzděláním; tento trend je stoupající.
Pro mnoho specializovaných knihoven i pro řadu
pozic v knihovnách univerzálního typu je
dvouoborové vzdělání výhodné, ba nezbytné

2 Změna (doplnění) kvalifikace
• Na knihovnických místech by měli pracovat lidé se
znalostí profese (jak funguje knihovna jako systém,
jeho prvky, vazby; jak funguje systém knihoven,
vzájemné vazby, nástroje kooperace, trendy,
centralizace služeb, právní základy, etika služeb a
další oblasti, specifické kompetence specializací…)
alespoň na základní (SŠ) úrovni
• Tyto, případně další potřebné kompetence mohou
získat pracovníci formou rekvalifikace

2 Změna (doplnění) kvalifikace
Cíl
2.1 Dosáhnout ve stanovené době (návrh 10 – 15
let) plné kvalifikace na odborných
knihovnických místech, tj. situace, kdy všichni
pracovníci na místech odborných knihovníků, kteří
nemají oborové knihovnické vzdělání, absolvují
rekvalifikaci, případně prokážou, že odborné
kompetence mají, ač jich nabyli jinou cestou
(využití NSK)

2 Změna (doplnění) kvalifikace
Otázky
Je nutné absolvovat/prokázat oborové vzdělání?
Pokud ano, týká se všech pracovníků knihovny?
Pokud ano, je třeba toto odstupňovat?
Pokud ne, kterých pracovníků se má týkat?
Pokud odstupňovat, podle čeho? (délka praxe –
funkční zařazení – typové pozice – dalších kritéria?)
• Pokud je třeba absolvovat, jaká by měla být délka
rekvalifikace ? Stejná pro všechny? Odlišná podle
(délky praxe – funkčního zařazení – typové pozice –
dalších kritérií?)
•
•
•
•
•

2 Změna (doplnění) kvalifikace
• Má se rekvalifikace/její prokázání týkat i manažerů
velkých knihoven?
• Kdo by měl pořádat rekvalifikační kurzy?
• Měli by zkrácený kurz absolvovat také pracovníci
knihoven v neknihovnických profesích (ekonomové,
personalisté, odborníci v ICT…)?
• Pokud ano, v jakém rozsahu?

2 Změna (doplnění) kvalifikace
• Budou provozovatelé knihoven ochotni postupně
vyslat (všechny (?)) dotyčné pracovníky na takovéto
vzdělávání?
• Budou knihovny ochotny nést náklady na úhradu
rekvalifikace svých pracovníků?
• Budou knihovníci ochotni nést alespoň částečně
náklady na úhradu rekvalifikace?

3 Obnovování kvalifikace
Východiska
• V knihovnách pracují především lidé ve věku
středním a starším, kteří absolvovali školní
docházku před delší dobou
• Dlouhodobě pracují v jedné instituci na jednom (?)
místě
• Obor knihovnictví se dynamicky mění a rozvíjí
v závislosti na celospolečenských změnách i rozvoji
informačních technologií. Kompetence knihovníků
musí reflektovat tento vývoj a změny

3 Obnovování kvalifikace
Cíle
3.1 Zpracovat systém inovačních kurzů pro
jednotlivé specializace či typové pozice
3.2 Zpracovat obsahy inovačních kurzů pro léta
2016 – 2020 (a následně vždy nejbližší čtyř- až
pětileté období)
3.3 Zahájit inovační kurzy

3 Obnovování kvalifikace
Otázky
• Mají inovační kurzy probíhat?
• Mají být tyto kurzy povinné pro všechny pracovníky
na odborných knihovnických pozicích?
• Pokud ano, s jakou frekvencí?
• Měla by být frekvence odstupňována?
• Pokud ano, podle čeho? (Funkční zařazení – typová
pozice – praxe – další kritéria?)

3 Obnovování kvalifikace
• Pokud mají probíhat, v jakém rozsahu?
• Má být rozsah odstupňován?
• Pokud ano, podle čeho? (funkční zařazení – typová
pozice – praxe – další kritéria)
• Budou provozovatelé knihoven ochotni vysílat
(všechny (?)) své dotyčné pracovníky na takovéto
vzdělávání?
• Budou knihovny ochotny nést náklady na úhradu
inovačních kurzů svých pracovníků?
• Budou knihovníci ochotni nést alespoň částečně
náklady na úhradu inovace své kvalifikace?

4 Prohlubování a rozšiřování
kvalifikace
Východiska
• Vzrůstající nároky na knihovnické profese
související s rozvojem i změnami služeb knihoven
představují tlak na rozšiřování a prohlubování
množství kompetencí, často i o kompetence
z jiných oborů, z oblasti IT aj. Kromě toho se také
vyvíjejí knihovnické systémy a standardy.
• To vše vyžaduje další/kontinuální vzdělávání

4 Prohlubování a rozšiřování
kvalifikace
Cíle
4.1 Vytvořit a pravidelně aktualizovat strukturu
doporučených/potřebných specializačních kurzů
pro jednotlivé knihovnické pozice/specializace
4.2 Vytvořit systém garance jejich kvality

4 Prohlubování a rozšiřování
kvalifikace
Otázky
• Mají být specializační kurzy povinné?
• Pokud ano, je třeba tuto povinnost odstupňovat?
• Pokud ano, podle čeho? (funkční zařazení – typová
pozice – délka praxe – další kritéria)
• Mohou specializační kurzy nahradit kurzy inovační?
• Pokud ano, v jakém modu? Vytvořit kreditní
systém? (př.: účast na třech specializačních
kurzech v daném období = účast na inovačním
kurzu apod.)

4 Prohlubování a rozšiřování
kvalifikace
• Budou knihovny ochotny nést náklady na úhradu
specializačních kurzů svých pracovníků?
• Budou knihovníci ochotni nést alespoň částečně
náklady na úhradu rozšiřování a prohlubování své
kvalifikace?

Co dál
• Implementace (jakýchkoli) principů a následné
zpracování a implementace koncepce CŽV má
smysl jen v případě, že dojde ke konsensu alespoň
největších knihoven, které se pak stanou „vzorem“
pro knihovny menší, resp. propagátorem a
podporovatelem koncepce v rámci své metodické
gesce
• Dodržování principů: spíše otázkou profesní a
profesionální etiky a strategie v personální oblasti;
návrh na kodifikaci (některých) principů
v knihovnické legislativě (a následně tedy jejich
dodržování vymáhat) bylo již v pracovní fázi
s drtivou převahou odmítnut

Další kroky
• Konkrétní potvrzení/změny navržených principů
ze strany ÚKR i top-managementu (velkých)
knihoven a zodpovězení uvedených (i dalších)
otázek
• Rozhodnutí, zda a jak se má v práci na Koncepci
pokračovat (v intencích předloženého návrhu,
nebo zcela jinak) nebo zda na koncepci CŽV
knihovníků rezignovat

Pokud pokračovat - další kroky
• Definovat obsah jednotlivých kvalifikací s využitím
NSK, resp. NSP, kurikulí oborových škol, obsahu
rekvalifikačních kurzů a dalších zdrojů
• Rozpracovat podrobněji jednotlivé kroky a
harmonogram
• Doladit garance za jednotlivé oblasti, finanční
zajištění
• Rozpracovat metody motivace pracovníků ad.

Nebo
• Pokračovat jiným směrem: vytvořit novou
pracovní skupinu, která dá koncepci jinou
filozofii, jiný pohled a jiný směr

Nebo
• Rezignovat na koncepci CŽV knihovníků

V tomto případě je nutné položit si ještě další
otázky:

• Potřebují knihovníci nějaké odborné oborové
vzdělání, znalosti a dovednosti?

• Existuje vůbec odborná knihovnická kvalifikace,
resp. odborné knihovnické vzdělání?

• Existuje vůbec něco takového jako odborné
knihovnické profese?

Díky za odpovědi teď nebo kdykoliv
Zlata Houšková
zlata.houskova@gmail.com
773-461-554

