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Pracovníci a jejich vzdělávání
Evidence a vykazování
Následující metodika vychází ze Standardu pro dobrou knihovnu, z článku 11 – Pracovníci knihovny
a jejich vzdělávání.
Také Směrnice ILFLA – Služby veřejných knihoven, upozorňuje na nutnost formálního i neformálního
vzdělávání. Je nezbytné, aby existoval plán školení pracovníků všech stupňů, zaměstnaných na plný
i částečný úvazek.2
Předpokladem zabezpečení dostatečné úrovně služeb je knihovníkova odborná kvalifikace a jeho
další vzdělávání.

Indikátor:
Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin.
Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10 provozních hodin týdně
absolvují další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin.

Typy akcí pro vykazování


knihovnické semináře (krajské, okresní, celostátní)



knihovnické konference



vzdělávací kurzy (včetně školení BOZP, jazykových kurzů apod.)
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porady se vzdělávacím programem organizované MSVK nebo pověřenými knihovnami (v délce
vzdělávacího programu porady)



e-learningové kurzy z oboru informační věda a knihovnictví (např. http://kurzy.knihovna.cz/ )



studium na vysoké škole, rekvalifikační kurzy aj.



oborové webináře a telekonference



besedy se zaměřením na literaturu, vydavatelskou činnost a publikování.

Samostudium
Je vhodné, aby si knihovníci doplňovali své znalosti a získávali informace z odborného tisku. Zvlášť
pracovníkům profesionálních knihoven je doporučeno odebírat časopis Čtenář, sledovat knižní
novinky, články v dalších oborových tištěných i elektronických periodikách (např. Duha, Ikaros),
v diskusních elektronických konferencích (především Knihovna, Andersen, diskusní skupina Region
a další), webové stránky Knihovnického institutu NK ČR, krajské knihovny a pověřených knihoven –
sekce Knihovnám, Pro knihovny).
Toto vzdělávání se ale nezapočítává do celkového počtu hodin pro sledování standardu.

Vykazování standardu
Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání bude sledováno pomocí tabulky, kterou obdrží od své
pověřené knihovny. Hodnoty vzdělávání budou za každý kalendářní rok vyhodnocovat pověřené
knihovny v rámci ročního hodnocení výkonu knihoven.
Pro vyhodnocení plnění standardu nebude sledováno vzdělávání ekonomů, pracovníků údržby
a řidičů.

V Ostravě dne 15. dubna 2014
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