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PREDHOVOR

Predkladaná smernica je prepracovanou verziou Smer-
nice IFLA pre verejné knižnice z roku 2001. Návrh novej 
smernice vypracovala pracovná skupina zostavená z čle-
nov Výboru Sekcie verejných knižníc IFLA.

Verejná knižnica je dynamickým a primárnym verej-
ným prístupovým miestom, ktoré aktívne reaguje na 
množstvo neustále sa meniacich informačných potrieb.

Smernica je koncipovaná tak, aby poskytovala kni-
hovníkom a informačným pracovníkom odbornú po-
moc vo väčšine situácií, pri rozvoji efektívnych knižnič-
ných služieb, budovaní kvalitných knižničných zbierok 
i zabezpečovaní dostupnosti všetkých formátov mate-
riálov podľa požiadaviek miestnej komunity. V súčas-
nom zložitom informačnom svete je pre knihovníkov 
a informačných profesionálov dôležité, aby uspeli pri 
vyhľadávaní poznatkov, informácií a tvorivých výsled-
kov. Veríme, že smernica uľahčí toto vyhľadávanie 
a v konečnom dôsledku zvýši schopnosť vzdelávania, 
ako aj kvalitu života ľudí v spoločnosti, ktorým knižnice 
slúžia.

Ďakujeme všetkým, ktorí v minulosti aj v súčasnos-
ti predložili pripomienky k obsahu smernice a osobne 
prispeli k jej zostaveniu za celé obdobie od počiatkov jej 
tvorby v roku 1973. Osobitné poďakovanie vyjadrujeme 
členom Výboru Sekcie verejných knižníc IFLA, ktorí nám 
poskytli praktické príklady na ilustrovanie textu smerni-
ce, a členovi výboru Johnovi Lakeovi za jeho redakčné 
zručnosti pri úprave textu. Poďakovanie patrí aj Nicole 
Stroud, knižničnej a informačnej profesionálke a absol-
ventke Florida State University za pomoc pri redigovaní 
publikácie a za jej prínos k vzniku novej kapitoly smerni-
ce (rozvoj digitálnych zbierok).

Radi by sme tiež poďakovali tým, ktorí prispeli k ďal-
ším novým kapitolám smernice: Janet Lynch Forde (in-
formačná gramotnosť), Monike Antonelli (zelené kniž-
nice, šetrné k životnému prostrediu), Lauren Mandel 
(služby e-governmentu), Laure Brenkus (rozvoj ľudských 
zdrojov) a zostavovateľke smernice Christie Koontz 
(marketing).

Dlhoročný neutíchajúci záujem o túto smernicu doka-
zuje, že verejné knižnice potrebujú usmernenia zohľad-
ňujúce meniaci sa informačný svet, v ktorom nepretržite 
fungujú. Veríme, že táto smernica bude významná pre 
verejné knižnice v 21. storočí s rôznou úrovňou kniž-
ničných služieb a pomôže knihovníkom a informačným 
profesionálom čeliť všetkým výzvam, s ktorými sa kaž-
dodenne stretávajú. Pevne dúfame, že revidovaná smer-
nica bude dostupná všetkým, ktorí sa podieľajú na roz-
voji verejných knižníc po celom svete.

Zostavovateľky Christie Koontz a Barbara A.B. Gubbin

ÚVOD

Predchádzajúca Smernica IFLA pre verejné knižnice 
z roku 2001 uvádzala príklady poskytovania knižničných 
služieb z celého sveta, rovnako ako ich uvádza táto smer-
nica. Nejde o vyčerpávajúce alebo vyslovene výnimočné 
prípady poskytovania služieb, ale príklady slúžia na ilus-
trovanie textu momentkami z diania vo verejných kniž-
niciach v rôznych krajinách a na poskytnutie letmého 
pohľadu na nápadité riešenia špecifických problémov. 

Uvedomujeme si, že uvedené príklady sú selektívne a že 
by sa mohlo použiť viac príkladov, ktoré by boli rovnako 
vhodné. Sú však názorným príkladom toho, čo sa deje na 
celom svete, aby služby verejných knižníc zodpovedali 
potrebám svojich používateľov v miestnych podmien-
kach. Pri niektorých príkladoch sme uviedli aj adresy 
webových stránok, aby sa záujemcovia mohli podrob-
nejšie oboznámiť s niektorými iniciatívami. V závere kaž-
dej kapitoly smernice sú uvedené odkazy na relevantné 
zdroje. Zoznam súvisiacich publikácií IFLA je uvedený 
za každou kapitolou smernice a tiež v závere smernice. 
Novou prílohou smernice je Dodatok k Manifestu IFLA/
UNESCO o verejných knižniciach z roku 2009.

Prudký vývoj informačných technológií v posledných 
rokoch vyvolal revolúciu v spôsobe zhromažďovania, 
prezentovania a sprístupňovania informácií. Súčinnosť 
medzi informačnými a komunikačnými technológiami 
umožňuje prístup k informáciám spôsobmi, ktoré by 
sme si mohli len ťažko predstaviť v roku 1986, rovnako 
ako v roku 2001, keď boli publikované predchádzajúce 
smernice. Tempo týchto zmien sa neustále zrýchľuje a je 
len málo oblastí ľudskej činnosti, ktorých by sa nedotkli. 
Verejná knižnica, ktorej primárnou úlohou je poskytovať 
informácie, má pred sebou radikálne zmeny vo všetkých 
aspektoch organizácie a poskytovania služieb.

Mnoho verejných knižníc reaguje na výzvu, ktorú 
predstavuje elektronická revolúcia, a snažia sa rozvíjať 
knižničné služby novým a inovatívnym spôsobom. Pre 
ľudí je však nevyhnutným predpokladom využívania in-
formačných a komunikačných technológií gramotnosť, 
počítačová zručnosť a tiež spoľahlivá telekomunikačná 
sieť. Riziko narastajúcej priepasti medzi informačne bo-
hatými a informačne chudobnými krajinami pretrváva. 
Táto priepasť nevzniká len medzi krajinami s rôznym 
stupňom rozvoja, ale aj medzi skupinami a jednotlivca-
mi v jednotlivých krajinách.

Verejné knižnice majú mimoriadnu príležitosť zapojiť 
každého do tohto globálneho rozhovoru a preklenúť to, 
čo sa často označuje ako „digitálna priepasť“. Dosahujú 
úspechy sprístupňovaním informačných technológií 
verejnosti, výučbou základných počítačových zručností 
a účasťou na programoch zameraných na znižovanie ne-
gramotnosti. Dodržať princíp dostupnosti pre všetkých 
však znamená, že knižnice musia pokračovať v posky-
tovaní informácií rozličnými spôsobmi, napríklad aj 
prostredníctvom tlačených materiálov alebo ústnym 
podaním. Tieto služby budú veľmi dôležité i v dohľad-
nej budúcnosti. Zatiaľ čo sa verejná knižnica stáva brá-
nou do elektronického sveta informácií, čo by malo byť 
jej hlavným cieľom, treba vynaložiť veľké úsilie, aby sa 
nezavreli ostatné dvere, ktorými sa môžu šíriť poznatky 
a informácie. Uvedené faktory predstavujú pre verejné 
knižnice hlavnú výzvu a ich odozva bude určovať ďal-
šiu životaschopnosť služieb verejných knižníc. S týmto 
vedomím sú sformulované aj odporúčania v predklada-
nom dokumente.

1 POSLANIE A ÚLOHY VEREJNEJ KNIŽNICE

„Verejná knižnica, miestna brána k poznatkom, je základ-
nou podmienkou pre celoživotné vzdelávanie, nezávislé 
rozhodovanie a kultúrny rozvoj jednotlivca a sociálnych 
skupín.“

(Manifest IFLA/UNESCO o verejných knižniciach, 1994)

S M E R N I C A  I F L A  P R E  S L U Ž B Y  V E R E J N Ý C H  K N I Ž N Í C …
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1.1 ÚVOD

Táto kapitola je všeobecnou formuláciou poslania (ako 
je definované v Manifeste IFLA/UNESCO o verejných kniž-
niciach z roku 1994) a úloh verejnej knižnice. Hlavné 
otázky sú podrobnejšie rozpracované v nasledujúcich 
kapitolách.

1.2 DEFINÍCIA VEREJNEJ KNIŽNICE

Verejné knižnice sú celosvetovým javom. Vyskytujú sa 
v rozmanitých spoločnostiach a odlišných kultúrach na 
rôznych stupňoch rozvoja. Aj keď rozmanité podmien-
ky, v ktorých knižnice pôsobia, nevyhnutne spôsobujú 
rozdiely v poskytovaných knižničných službách a spô-
soboch, akými sa tieto služby poskytujú, knižnice majú 
zvyčajne spoločné charakteristiky, ktoré možno defino-
vať takto:

Verejná knižnica je inštitúcia, ktorá je zriadená, pod-
porovaná a fi nancovaná komunitou, a to buď prostred-
níctvom miestnej a regionálnej samosprávy, prípadne 
vlády, alebo prostredníctvom iných foriem organizácie 
spoločnosti. Zabezpečuje prístup k poznatkom, infor-
máciám, celoživotnému vzdelávaniu a dielam predstavi-
vosti pomocou rôznych zdrojov a služieb a je dostupná 
pre všetkých členov komunity, bez ohľadu na rasu, ná-
rodnosť, vek, pohlavie, náboženstvo, jazyk, postihnutie, 
ekonomickú situáciu, postavenie v zamestnaní a dosiah-
nuté vzdelanie.

1.3 POSLANIE VEREJNEJ KNIŽNICE

Hlavným poslaním verejnej knižnice je poskytovať zdro-
je a služby s cieľom uspokojovať potreby jednotlivcov 
a skupín, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osob-
ného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času. 
Verejné knižnice plnia dôležitú úlohu pri rozvoji a udr-
žiavaní demokratickej spoločnosti tým, že zabezpečujú 
individuálny prístup k širokej a rozmanitej škále vedo-
mostí, myšlienok a názorov.

   Rada pre verejné knižnice sformulovala vyhlásenie 
o novej vízii pre verejné knižnice vo Fínsku: „Knižnica je 
miestom stretávania ľudí a názorov. Knižnica inšpiruje, 
prekvapuje a kvalifikuje.“

   Na zlepšenie existujúcich postupov a zabezpeče-
nie dosiahnuteľných cieľov boli pre verejné knižnice 
v austrálskom Queenslande vypracované smernice 
a normy. Tieto štandardy sú návodom na uplatňovanie 
osvedčených postupov pre pracovníkov zodpoved-
ných za riadenie služieb verejných knižníc. Dostupné 
na internete: <http://www.slq.qld.gov.au/info/publib/
build/standards>.

1.3.1 Vzdelávanie

„Podpora individuálneho a samostatného vzdelávania, 
ako aj formálneho vzdelávania na všetkých úrovniach.“

(Manifest…)

Potreba inštitúcie, ktorá je otvorená pre všetkých a ktorá 
poskytuje prístup k vedomostiam v tlačenej alebo inej 
forme (napr. prostredníctvom multimédií a interneto-
vých zdrojov), čím podporuje formálne aj neformálne 
vzdelávanie, je hlavným dôvodom zakladania a udržia-

vania prevádzky väčšiny verejných knižníc; zároveň je 
to základné poslanie každej verejnej knižnice. Ľudia sa 
potrebujú počas svojho života vzdelávať buď vo formál-
nych inštitúciách (základné, stredné a vysoké školy, uni-
verzity), alebo v menej formálnom kontexte, vo vzťahu 
k svojmu zamestnaniu a každodennému životu. Vzdelá-
vanie sa nekončí absolvovaním formálneho vzdelania, 
ale pre väčšinu ľudí sa stáva celoživotnou aktivitou. V sú-
časnej zložitej spoločnosti potrebujú ľudia získavať nové 
zručnosti prakticky vo všetkých etapách svojho života. 
Verejné knižnice majú pri napomáhaní tohto vzdeláva-
cieho procesu dôležitú úlohu.

Verejná knižnica by mala poskytovať materiály na 
vhodnom médiu, a tak podporovať formálne i neformál-
ne vzdelávacie procesy. Zároveň by mala zákazníkom 
knižnice pomáhať, aby využívali zdroje efektívne, a po-
skytovať im potrebné vybavenie na štúdium. Schopnosť 
získavať informácie a efektívne ich využívať je pre úspeš-
né vzdelávanie veľmi dôležitá a všade, kde je to možné, 
by mali verejné knižnice spolupracovať s inými vzdelá-
vacími inštitúciami pri výučbe zameranej na používa-
nie informačných zdrojov. Tam, kde existuje primerané 
vybavenie knižníc na podporu formálneho vzdelávania, 
verejná knižnica by ho mala priebežne doplňovať.

Verejná knižnica by mala aktívne podporovať aj kam-
pane a školenia na podporu všeobecnej a informačnej 
gramotnosti, pretože gramotnosť je zásadnou podmien-
kou vzdelávania a poznania, a teda aj využívania knižníc 
a informačných služieb. Ľuďom, ktorí sa stali gramotný-
mi len nedávno, by mala uľahčovať prístup k vhodným 
informačným materiálom a službám, aby si udržiavali 
a rozvíjali svoje schopnosti.

V niektorých krajinách je potreba rozvoja vzdelávania 
prioritou a verejné knižnice sú zamerané na formálne 
vzdelávanie. Existujú však rôzne spôsoby, akými môžu 
verejné knižnice podporovať formálne i neformálne 
vzdelávanie. Závisí to od miestneho kontextu a úrovne 
dostupných zdrojov.

   V Singapure je poslaním verejnej knižnice „poskytovať 
dôveryhodné, prístupné, globálne knižničné a infor-
mačné služby tak, aby podporovali informovanú a an-
gažovanú spoločnosť“.

   V Južnej Afrike, kde mnohí ľudia nemajú dostatočný ži-
votný priestor a žijú bez elektriny, ktorá by im umožni-
la študovať, je prioritou verejných knižníc poskytovať 
základné vybavenie potrebné na štúdium – osvetle-
nie, stoly a stoličky.

   V niektorých krajinách plnia knižnice súčasne nie-
koľko funkcií, napríklad funkciu verejnej aj školskej 
knižnice. V Anglicku je menšia pobočka knižnice 
kombinovaná s väčšou školskou knižnicou, ktorá je 
umiestnená v zariadení na využívanie voľného času. 
V Spojených štátoch amerických sú v niektorých prí-
padoch kombinované verejné a akademické knižnice, 
napríklad Ústredná knižnica v kalifornskom San José 
a krajská knižnica Harris County Library v Tomballe 
v štáte Texas. Dostupné na internete: <http://www.
hcpl.net/location/tomball-college-communitylibra

  ry>.
   V štáte Amazonas vo Venezuele, kde nie sú žiadne 

školské knižnice, sa vidiecke knižnice zameriavajú na 
poskytovanie podpory pre študentov aj učiteľov.

S M E R N I C A  I F L A  P R E  S L U Ž B Y  V E R E J N Ý C H  K N I Ž N Í C …
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   V provincii Barcelona v Španielsku sa niektoré knižnič-
né služby zameriavajú na podporu študentov dištanč-
nej formy štúdia na Open University v Katalánsku.

   V austrálskom štáte Queensland navštevuje z povere-
nia mestskej rady mesta Gold Coast City geograficky 
izolované základné školy mobilná knižnica/bibliobus.

   Nórske knižnice zriadili kvalitné internetové stránky 
s indexovanými odkazmi na vhodné zdroje pre vzdelá-
vanie podľa rôznych vekových kategórií. Dostupné na 
internete: <http://detektor.deichman.no>.

   Veľké mestské knižnice, napríklad Queens Borough 
Library v New Yorku alebo Mestská knižnica v Koda-
ni, ponúkajú zákazníkom knižníc špeciálne vybavené 
vzdelávacie centrá vo svojich budovách. Tieto centrá 
majú personál, ktorý poskytuje inštruktáž a pomoc pri 
práci so vzdelávacími materiálmi a počítačovými stani-
cami.

   Krajská detská knižnica v ruskom Astrachane komu-
nikuje s mladými používateľmi online. Prichádzajúce 
otázky sú presmerované na príslušné oddelenia, ktoré 
vypracujú odpovede do 24 hodín. Deti, ktoré žijú vo 
vzdialených oblastiach, môžu na požiadanie získať 
potrebné knihy a časopisy. Dostupné na internete: 
<http://www.goroganin.info/index.php?id_a=733>.

   Entrelibros (Medzi knihami) je sieť používateľov knižníc 
a odporúčaných titulov kníh podporovaná autonóm-
nou vládou Extremadura v Španielsku.

   V štáte Queensland v Austrálii verejné knižnice po-
skytujú materiály na riešenie domácich úloh a žiakov 
vyšších ročníkov základných a stredných škôl podpo-
rujú prostredníctvom organizovaných klubov zamera-
ných na riešenie domácich úloh v knižniciach. Dostup-
ná je aj elektronická pomoc pri riešení domácich úloh.
Dostupné na internete: <http://netlinks.slq.qld.gov.au>.

1.3.2 Informácie

„Verejná knižnica je miestnym strediskom informácií, ktoré 
pohotovo sprístupňuje všetky druhy znalostí a informácií 
svojim používateľom.“

(Manifest…)

Základným ľudským právom je prístup k informáciám 
a ich využívanie, pričom dostupných informácií je dnes 
oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Verejná knižnica ako 
služba prístupná pre všetkých ľudí zohráva kľúčovú úlo-
hu v zhromažďovaní, organizovaní a využívaní informá-
cií, ako aj v poskytovaní prístupu k širokej škále informač-
ných zdrojov. Verejná knižnica je osobitne zodpovedná 
za zhromažďovanie lokálnych informácií a ich pohotové 
sprístupňovanie. Pôsobí tiež ako pamäťová inštitúcia 
tým, že zbiera, uchováva a sprístupňuje materiály, ktoré 
sa vzťahujú na históriu komunity a jednotlivcov. Poskyto-
vaním rozmanitých informácií verejná knižnica pomáha 
komunite seriózne diskutovať a rozhodovať o kľúčových 
otázkach. Pri zbieraní a poskytovaní informácií by mala 
verejná knižnica spolupracovať s ostatnými inštitúciami, 
aby sa dostupné zdroje čo najlepšie využili.

Rýchly nárast objemu dostupných informácií a kon-
tinuálne technologické zmeny, ktoré zásadným spôso-
bom ovplyvnili spôsob sprístupňovania informácií, mali 
výrazný vplyv aj na verejné knižnice a ich služby. Infor-
mácie sú veľmi dôležité pre rozvoj jednotlivca i celej 

spoločnosti a informačné technológie zvýhodňujú tých, 
ktorí k nim majú prístup a môžu ich využívať. Napriek 
obrovskému množstvu informácií veľkej časti svetovej 
populácie nie sú dostupné a priepasť medzi informač-
ne bohatými a informačne chudobnými sa v niektorých 
oblastiach neustále prehlbuje. Zdroje šírenia verejných 
informácií, akými sú napríklad televízne vysielanie, te-
lefónne a iné mobilné webové služby, vzdelávacie in-
štitúcie a verejné knižnice, sú vo vyspelých krajinách 
samozrejmosťou. V rozvojových krajinách má však táto 
infraštruktúra vážne nedostatky, čo obmedzuje indivi-
duálne možnosti získavať informácie a riešiť problémy. 
Internet je prísľubom zlepšenia komunikácie vnútri roz-
vojovej krajiny i medzi viacerými rozvojovými krajinami. 
Verejné knižnice zohrávajú v tomto procese významnú 
úlohu a existujúcu priepasť musia preklenúť zabezpečo-
vaním verejného prístupu k internetu (ak je to techno-
logicky možné), ale zároveň musia pokračovať v posky-
tovaní informácií v tradičnej podobe. Verejné knižnice 
by mali poznať a využiť všetky možnosti, ktoré prináša 
neustály rozvoj informačných a komunikačných techno-
lógií. Verejné knižnice naďalej poskytujú dôležité prístu-
pové miesto k online informačným službám.

   Niektoré verejné knižnice v Južnej Afrike poskytujú 
svoje priestory na zriadenie informačných kioskov 
a telecentier.

   Mestské viacúčelové komunitné telecentrá, ktoré boli 
založené v piatich afrických krajinách (Benin, Mali, Mo-
zambik, Tanzánia a Uganda), poskytujú prístup k mo-
derným informačným a komunikačným nástrojom.

   Verejná knižnica v Memphise v americkom štáte Texas 
poskytuje záujemcom netradičné informácie, ako sú 
genealogické záznamy, poradenstvo pre malé pod-
nikanie alebo zoznamy pracovných príležitostí. Iné 
americké knižnice (napr. v Dallase a v San Franciscu) 
poskytujú informácie z miestnej, regionálnej a štátnej 
správy.

   Vo verejných knižniciach v Estónsku sú verejne prí-
stupné internetové miesta.

   Mestská rada austrálskeho mesta Gold Coast pravidel-
ne organizuje dvojdňové podujatie Techno Expo, ktoré 
umožňuje klientom dozvedieť sa všetko o gadgetoch, 
nástrojoch a konceptoch, ktoré zahŕňajú najnovšie in-
formačné technológie.

1.3.3 Osobný rozvoj

„Poskytovanie príležitostí pre tvorivý osobný rozvoj.“
(Manifest…)

Možnosť rozvíjať osobnú tvorivosť a rozvíjať svoje zá-
ujmy je pre ľudský pokrok veľmi dôležitá. To si však vy-
žaduje prístup k vedomostiam a dielam predstavivosti. 
Verejná knižnica poskytuje prístup k bohatým a rozma-
nitým zdrojom vedomostí a výsledkom tvorivej činnosti 
na rôznych médiách, ktoré by jednotlivci nemohli sami 
získať. Poskytovanie prístupu k popredným zbierkam 
svetovej literatúry a poznatkom, vrátane literárnej tvor-
by vlastnej komunity, je jedinečným prínosom verejnej 
knižnice a jej dôležitou funkciou. Prístup k umeleckým 
dielam a poznatkom prispieva k osobnému vzdeláva-
niu a k zmysluplným voľnočasovým aktivitám. Knižnice 
musia zmeniť tradičné bibliografické inštruktáže o efek-
tívnom vyhľadávaní v katalógoch knižníc a využívaní 
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tlačených referenčných príručiek na školenia o využívaní 
počítačov pri vyhľadávaní informácií a o hodnotení kva-
lity takto získaných informácií.

Verejná knižnica môže zásadným spôsobom 
ovplyvňovať každodenný život a prispievať k sociál-
nemu a ekonomickému rozvoju tým, že sa bude pria-
mo podieľať na informovaní ľudí (napr. v rozvojových 
komunitách prostredníctvom programov zameraných 
na základné životné návyky, vzdelávanie dospelých 
alebo prevenciu AIDS). V oblastiach s vysokou mierou 
negramotnosti by mala verejná knižnica poskytovať 
služby negramotným tak, že im bude informácie pod-
ľa potreby vysvetľovať a prekladať. Mala by zabezpe-
čovať aj základné vzdelávanie o využívaní knižnice 
a jej služieb.

   Vidiecke audio knižnice v Mali šírili informácie o hy-
giene, ochrane zdravia, chove zvierat a ďalších problé-
moch každodenného života obyvateľov. Mali dosah na 
146 dedín, v ktorých organizovali spoločné počúvanie 
nahrávok.

   V Bolívii sú miestne knižnice miestom konania rôznych 
aktivít, napríklad zdravotných kampaní, kurzov o zdra-
vej výžive, klubov pre matky s deťmi a mládežníckych 
klubov.

   V niektorých amerických knižniciach pôsobia kariérne 
informačné centrá. Uchádzači o zamestnanie tu môžu 
získať informácie o pracovných príležitostiach alebo 
využívať rôzne médiá ako pomôcku pri písaní žiados-
tí o zamestnanie či príprave na prijímacie pohovory. 
Tento model môže upevniť väzby medzi pracovníkmi 
knižnice a štátnymi regionálnymi úradmi práce.

   Hlavným cieľom knižničných služieb vo vidieckych ob-
lastiach Venezuely bolo zlepšiť kvalitu života drobných 
poľnohospodárov s obmedzenými zdrojmi prostred-
níctvom poskytovania informácií o poľnohospodár-
stve a chove zvierat.

   Vo verejnej knižnici Crandall Public Library v Glen Falls 
v štáte New York bolo zriadené zdravotnícke informač-
né centrum s „hot line“ telefónnou linkou na zodpove-
danie otázok z oblasti zdravotníckych informácií.

   Londýnske knižnice ponúkajú množstvo kníh a ďalšie 
zdroje a prostriedky na zvyšovanie gramotnosti, ma-
tematickej gramotnosti a zručností pri využívaní infor-
mačných technológií.

1.3.4 Deti a mládež

„Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od 
ich skorého veku.“

(Manifest…)

Verejná knižnica by mala uspokojovať potreby všetkých 
skupín spoločnosti, bez ohľadu na vek a fyzické, ekono-
mické alebo sociálne podmienky. Osobitne zodpovedná 
je však za uspokojovanie potrieb detí a mládeže. Ak sa 
podarí deti inšpirovať vzrušujúcim procesom získavania 
nových vedomostí a dielami predstavivosti už v ranom 
veku, je pravdepodobné, že z týchto dôležitých zdrojov 
osobného rozvoja budú mať prospech po celý život jed-
nak vlastným obohacovaním, jednak zvýšením ich prí-
nosu pre spoločnosť. Aj deti samy môžu nabádať rodi-
čov a ostatných dospelých, aby využívali knižnicu. Je tiež 

dôležité, aby mladí ľudia, ktorí sa ťažko učia čítať, mali 
prístup do knižnice, ktorá im poskytne vhodné materiály 
(pozri kapitoly 3.4.2 a 3.4.3).

   Ústredná verejná knižnica v ruskom meste Novouralsk 
zaviedla informačné služby pre mládež pod názvom 
Hľadám odpoveď, poskytované prostredníctvom mo-
bilných telefónov, s cieľom poskytnúť okamžitú infor-
máciu online.

   Čitateľ.ru je webová stránka vytvorená sieťou mest-
ských knižníc v ruskom Omsku so zameraním na mlá-
dež. Online menu ponúka návod, ako nájsť zaujímavé 
knihy a citáty renomovaných autorov.

   Centralizovaný knižničný systém v ruskom meste 
Pskov na základe prieskumu svojich zákazníkov zis-
til, že tínedžeri sú čoraz nekonvenčnejší. Na webovej 
stránke knižnice v Abecede neformálneho štýlu vysvet-
ľujú podstatu tínedžerských subkultúr, ich filozofiu, 
psychológiu a životný štýl. Dostupné na internete: 
<http://www.bibliopskov.ru/neformal/index.htm>.

1.3.5 Verejné knižnice a kultúrny rozvoj

Dôležitou úlohou verejnej knižnice je zameranie na kultúrny 
a umelecký rozvoj a na formovanie a upevňovanie kultúrnej 
identity danej komunity. Možno to dosiahnuť partnerskou 
spoluprácou s príslušnými miestnymi a regionálnymi or-
ganizáciami, poskytovaním priestorov na kultúrne aktivity, 
organizovaním kultúrnych programov, ako aj zabezpečo-
vaním, že kultúrne záujmy komunity budú zastúpené vo 
fondoch knižnice. Činnosť knižnice by mala odrážať rozma-
nitosť kultúr konkrétnej komunity. Knižnica má poskytovať 
materiály v jazykoch, ktorými sa hovorí a číta v miestnej 
komunite, a má podporovať jej kultúrne tradície. Knižnice 
by sa mali snažiť zamestnávať pracovníkov, ktorí hovoria ja-
zykmi tých komunít, ktorým poskytujú služby.

   Knihovníci, ktorí pôsobia v Amazonas vo Venezuele boli 
vyškolení, aby plnili úlohu sprostredkovateľov medzi rôz-
nymi kultúrami, pretože veľa obyvateľov vidieckych ob-
lastí hovorí a rozumie len svojmu domorodému jazyku.

   Verejná knižnica Newark Public Library v americkom 
štáte New Jersey zriadila v spolupráci s Historickou ko-
misiou New Jersey Informačné centrum Charlesa Cum-
minga so zameraním na miestnu a štátnu históriu.

   Ústredné verejné knižnice v Chorvátsku ponúkajú 
knižničné služby všetkým národnostným menšinám 
vrátane kníh v ich rodnom jazyku, špecializovaných 
výstav, literárnych a iných kultúrnych podujatí a me-
dziknižničných výpožičných služieb na uspokojovanie 
miestnych etnických potrieb.

   Mestská rada austrálskeho mesta Gold Coast organi-
zuje oslavy „kultúr na pobreží“ multikultúrnym progra-
mom, ktorý každý mesiac pripravujú rozmanité etnic-
ké skupiny, čo v konečnom dôsledku zvyšuje kultúrne 
povedomie v rámci komunity.

1.3.6 Sociálna úloha verejnej knižnice

Verejná knižnica zohráva dôležitú úlohu ako verejný 
priestor, miesto stretávania širokej verejnosti. Dôležité 
je to najmä v komunitách, kde je len málo možností na 
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stretávanie ľudí. Niekedy sa označuje aj ako „obývačka 
komunity“. Využívanie knižnice na výskum, vzdelávanie 
a voľnočasové aktivity umožňuje ľuďom nadväzovať ne-
formálne kontakty a poskytuje im pozitívny sociálny zá-
žitok. Budovy a vybavenie knižníc by mali byť navrhnuté 
tak, aby podporovali sociálne a kultúrne aktivity, ktoré 
pomáhajú rozvíjať záujmy komunity.

   Dánske knižnice potvrdzujú, že kým tradičné využívanie 
internetu na vyhľadávanie informácií je stále štandardom, 
využívanie internetu ako komunikačnej platformy expo-
nenciálne narastá. Projekt americkej Verejnej knižnice 
Charlotte&Mecklenberg s názvom 23 vecí poukázal na 
nevyhnutnosť rozvoja kompetencií pracovníkov knižníc 
v oblasti sociálnych sietí a Web 2.0. Dostupné na interne-
te: <http://splq.info/issues/vol41_2/06.htm>.

   Knižnica Entresse vo Fínsku je umiestnená v nákup-
nom stredisku. Je multikultúrnou knižnicou s personá-
lom rovnako rôznorodým, ako sú jej zákazníci. Cieľo-
vými skupinami knižnice sú tínedžeri a prisťahovalci. 
Knihovníci sa prechádzajú v rámci priestorov knižnice 
s mobilnými telefónmi a laptopmi, aby poskytovali 
služby týmto niekedy ťažko dostupným skupinám oby-
vateľstva. Dostupné na internete: <http://english. es-
poo.fi//default.asp?path=32373;37337;45340;37077;
70550;83170>.

   Knižnica 10 je pobočkou Mestskej knižnice v Helsinkách, 
ktorá sa nachádza v centre mesta a poskytuje inovatívne 
služby svojim zákazníkom. Ide napríklad o nahrávacie štú-
dio a skúšobňu, kde si môžu klienti zahrať alebo nahrať 
svoju hudobnú produkciu. Javisko slúži na kultúrne pred-
stavenia, diskusie a iné prezentácie. Dostupné na interne-
te: <http://www.lib.hel.fi/en-GB/kirjasto10/>.

1.4 VPLYV KNIŽNICE NA ZMENY

Plnením úloh v kľúčových oblastiach sa verejná knižnica 
stáva v prenesenom význame agentúrou pre sociálny 
a osobný rozvoj, ktorá môže pozitívne ovplyvňovať zme-
ny v komunite. Poskytovaním širokej škály materiálov 
na podporu vzdelávania a sprístupňovaním informácií 
širokej verejnosti prináša verejná knižnica ekonomické 
a sociálne výhody jednotlivcom i celej komunite. Prispie-
va k vytváraniu a udržiavaniu dobre informovanej a de-
mokratickej spoločnosti a umožňuje ľuďom obohacovať 
a rozvíjať svoje životy a spoločnosti, v ktorých žijú.

Verejná knižnica by mala byť informovaná o otáz-
kach, o ktorých sa diskutuje v komunite, a poskytovať 
informácie, ktoré obohatia túto diskusiu.

1.5 SLOBODA INFORMÁCIÍ

„Zbierky a služby by nemali podliehať žiadnej forme ideo-
logickej, politickej alebo náboženskej cenzúry, ani komerč-
ným tlakom.“

(Manifest…)

Verejná knižnica by mala byť schopná svojimi fondmi re-
prezentovať komplexný rozsah poznatkov ľudstva bez ri-
zika cenzúry. V niektorých krajinách pomáha dodržiavať 
tieto práva zákon o slobodnom prístupe k informá ciám 
(napr. zákon prijatý v Spojených štátoch amerických). 
Knihovníci a riadiace organy knižníc by mali podporovať 

tieto základné ľudské práva a odolávať nátlaku jednot-
livcov a skupín s cieľom obmedzovať dostupnosť mate-
riálov vo verejných knižniciach.

   Knižnice v Dánsku povzbudzujú občanov k účasti na 
politických debatách a aktívnej účasti na rozvoji de-
mokracie v rámci projektu Knižnica ako demokratický 
skleník. V dánskom meste Herning knižnica spolupra-
cuje s miestnymi novinármi a politikmi na organizova-
ní kultúrnej diskusie, ktorá prebieha tak na internete, 
ako aj v rámci živých diskusií. Dostupné na internete: 
<http://splq.info/issues/vol42_1/04.htm>.

   Austrálska knižničná a informačná asociácia zastáva 
názor, že knižničné a informačné služby majú osobitnú 
zodpovednosť pri podpore a udržiavaní slobodného 
toku informácií a myšlienok. Dostupné na internete: 
<http://www.alia.org.au/policies/free.access.html>.

1.6 PRÍSTUP PRE VŠETKÝCH

Základný princíp verejnej knižnice spočíva v tom, že 
jej služby musia byť dostupné všetkým, nie iba jednej 
spoločenskej skupine na úkor ostatných. Verejné knižni-
ce by mali prijať príslušné opatrenia a zabezpečiť, aby 
boli služby rovnako prístupné aj všetkým menšinovým 
skupinám, ktoré nie sú schopné z určitých dôvodov vy-
užívať hlavné služby (jazykové menšiny, ľudia s fyzickým 
alebo zmyslovým postihnutím, ľudia žijúci v odľahlých 
komunitách, ktorí nie sú schopní fyzicky navštíviť budo-
vu knižnice). Rozsah finančného zabezpečenia, rozvoj 
služieb, dizajn budov a priestorov knižníc a otváracie 
hodiny by sa mali plánovať so zreteľom na všeobecný 
prístup ako základný princíp fungovania knižnice (po-
zri kapitolu 3 Uspokojovanie potrieb zákazníkov knižníc 
a diskusiu k niektorým vnútroštátnym právnym predpi-
som, ktoré nariaďujú služby knižníc pre zdravotne po-
stihnutých občanov).

Aj budovanie fondov knižnice by malo byť založe-
né na princípe všeobecného prístupu a zohľadňovať 
prístup k formám vhodným pre špecifi cké skupiny po-
užívateľov (napr. knihy v Braillovom písme a zvukové 
knihy pre zrakovo postihnutých. Mali by sa používať 
informačné a komunikačné technológie (ICT), ktoré im 
umožnia prístup ku knižničným fondom a k iným infor-
mačným zdrojom verejne dostupným na internete, a to 
nielen v rámci knižnice, ale aj prostredníctvom vzdiale-
ného prístupu.

1.7 MIESTNE POTREBY

Verejné knižnice slúžia v prospech miestnej komuni-
ty a mali by poskytovať komunitné informačné služby. 
Knižničné služby a fondy by mali byť poskytované na 
základe miestnych potrieb a treba ich pravidelne pre-
hodnocovať. Bez tejto zásady verejná knižnica stráca 
kontakt s ľuďmi, ktorým má slúžiť, a v dôsledku toho sa 
jej potenciál nebude dostatočne využívať. Knihovníci by 
si preto mali uvedomovať všetky zmeny v spoločnosti, 
ktoré sú spôsobené faktormi, akými sú sociálny a eko-
nomický rozvoj, demografické zmeny, veková štruktúra, 
úroveň vzdelania, vývoj zamestnanosti alebo vznik ďal-
ších poskytovateľov vzdelania a kultúry (pozri kapitolu 
6.10.1).
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1.8 MIESTNA KULTÚRA

Verejná knižnica by mala byť kľúčovou inštitúciou 
miestnej komunity z hľadiska zhromažďovania, ochra-
ny, propagácie a podpory miestnej kultúry v celej jej 
rozmanitosti. Možno to dosiahnuť rôznymi spôsobmi 
– uchovávaním miestnych historických zbierok, výsta-
vami, ústnou tradíciou, vydávaním diel lokálneho vý-
znamu a organizovaním interaktívnych programov s re-
gionálnymi témami. Tam, kde je ústna tradícia dôležitou 
metódou komunikácie, by mala verejná knižnica podpo-
rovať jej kontinuitu a rozvoj.

   Vidiecke čitárne v Botswane pôsobia ako strediská na 
uchovávanie setswanskej literatúry, podporu setswan-
ského jazyka a na propagáciu kultúry a zároveň sa tu 
organizujú diskusné skupiny a stretnutia na podporu 
tradičných piesní a tancov.

   Útvar ázijských knižničných služieb v Singapure po-
skytuje služby v miestnych jazykoch – v čínskom, ma-
lajskom a tamilskom.

   Na Kube môžu knižnice pôsobiť ako miesta stretávania 
básnikov, rovnako ako miesta podporujúce výskum 
a uchovávanie ústnych tradícií roľníkov.

   „Vidiecke knižnice“ v Indii poskytujú platformu pre 
dokumentáciu tradičných znalostí. Vydávajú sa knihy 
napísané vidiečanmi.

   Memoria Viva je súbor informácií o občianskej vojne 
v Španielsku, sústredený v knižniciach Barcelony.

   Mestská knižnica v Hämeenlinne vo Fínsku založila 
wiki o miestnej histórii Häme-Wiki a učí miestnych 
občanov, ako editovať wiki. Projekt je kombináciou re-
flexií o rodnom meste a výučby využívania sociálnych 
médií. Dostupné na internete: 

  <http://www.hamewiki.fi/wiki/Etusivu>.
   Štátna knižnica v austrálskom Queenslande zaviedla 

miestne štandardy na uchovávanie a sprístupňovanie 
zbierok, ktoré dokumentujú historický vývoj miestnej 
komunity.

   Krajská vedecká knižnica v ruskom Archangeľsku po-
skytuje portál vytvorený na báze regionálnej infor-
mačnej siete zameranej na popularizáciu poznatkov 
o histórii a kultúre archangeľského regiónu. Všetky in-
formácie sú sústredené do tematických sekcií: folklór, 
literatúra, ľudové umenie a remeslá, divadlo, vizuálne 
umenie, hudba, architektúra, tradície a zvyky. V každej 
sekcii je zoznam osobností a biografických informácií, 
spolu s aktualizovanými odkazmi na internetové zdro-
je a zoznamy odkazov na literárne zdroje. Dostupné na 
internete: <http://www.cultnord.ru/>.

   Národná knižnica Republiky Karélia je účastníkom projek-
tu pre vytvorenie integrovaného systému na lokalizáciu 
pamiatok knižnej kultúry v Rusku. Projekt iniciovala Ruská 
štátna knižnica v rámci federálneho cieľového programu 
Kultúra Ruska. Dostupné na internete: <http://library.kare

  lia.ru/cgi-bin/monuments/index.cgi>.
   Španielske projekty digitalizácie miestnej histórie, ktoré 

financuje Ministerstvo kultúry, zahŕňajú otvorený repozi-
tár OAI/PMH a Virtuálnu knižnicu historických tlačí (Biblio-
teca Virtual de Prensa Historica). Dostupné na internete: 
<http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.
cmd?pagina=estaticos/oai>.

   Projekt RODA (Repositorio de Objetos digitales y de 
aprendizaje) sprístupňuje zbierky tlačených historic-

kých materiálov z fondov verejnej knižnice v Caceres 
a obsahuje spolu 118 303 farebných obrázkov, predo-
všetkým z pozostalosti Antonia Rodriguez a Mary Mo-
nino Brey. Dostupné na internete:

  <http://roda.culturaextremadura.com>.

1.9 KULTÚRNE KORENE VEREJNEJ KNIŽNICE

Pre dlhodobý úspech verejnej knižnice je dôležité, aby 
bola založená na kultúre alebo kultúrach krajiny či oblas-
ti, v ktorej pôsobí. Úspech je menej pravdepodobný, ak 
je vzorom formy a štruktúry verejnej knižnice krajina ale-
bo oblasť s úplne odlišným kultúrnym zázemím. Vede-
nie verejnej knižnice môže identifikovať potrebu služieb 
prostredníctvom verejných prieskumov medzi súčasný-
mi a potenciálnymi zákazníkmi, na verejných mítingoch, 
komunikáciou s cieľovými skupinami a inými metódami 
so zámerom získať čo najširšiu účasť verejnosti na roz-
voji služieb.

   V rámci centrálneho knižničného systému v ruskom 
meste Kemerovo funguje projekt BiblioVita zameraný 
primárne na osobný rozvoj a sebapoznávanie a sekun-
dárne na vyššie ocenenie širokého záberu knižničných 
služieb. Dostupné na internete: 

  <http://www.kemcbs.com/index.php?page=bv>.
   Systém verejných knižníc v Jacksonville v štáte Flori-

da sprístupňuje zbierky, ktoré sú zamerané na históriu 
a kultúrne dedičstvo štátu a špecializované na skupiny 
obyvateľstva žijúce v tejto oblasti (napr. na Afroameri-
čanov). Dostupné na internete: 

  <http://jpl.coj.net/res/sites/historyfl.html>.

1.10 KNIŽNICE BEZ STIEN

V koncepciách rozvoja, úloh a cieľov verejnej knižnice 
by sa mal klásť dôraz na služby, ktoré knižnica poskytu-
je. Pri uspokojovaní potrieb komunity ponúka verejná 
knižnica rôzne služby. Niektoré z nich sa dajú efektívne 
poskytovať v priestoroch knižnice, ale niekedy je efek-
tívnejšie poskytovať služby mimo priestorov knižnice. 
V rôznych spoločnostiach to môže byť odlišné, ale prin-
cíp plánovania rozvoja knižnice skôr z hľadiska služieb 
než vo väzbe na priestory knižnice je rovnako dôležitý 
vo všetkých koncepciách rozvoja verejných knižníc. Po-
skytovanie služieb s využitím informačných a komuni-
kačných technológii (ICT) umožňuje preniesť knižničné 
a informačné služby aj priamo domov alebo na praco-
visko. 

Na poskytovanie služieb v menej obývaných oblas-
tiach sa používajú rozmanité formy. Poskytovaním kniž-
ničných a informačných služieb ľuďom, ktorí nemôžu 
navštíviť knižnicu (napr. pre fyzické alebo zmyslové po-
stihnutie alebo pre nedostatok dopravných spojov) sa 
zabezpečuje dostupnosť služieb v ich domovoch alebo 
na pracoviskách bez ohľadu na ich životné podmienky. 
„Mobilné“ knižničné služby , ktoré sa poskytujú nieke-
dy zo špeciálne upravených dodávok alebo autobusov, 
sprístupňujú nielen knihy, ale doplnkovo aj multimédiá, 
a čoraz častejšie i prístup k internetu. Ak vozidlá slúžia 
na sprístupňovanie internetu, zvyknú sa nazývať „info-
mobily“.
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   Verejné knižnice v Chile zaviedli rozličné mobilné služ-
by – bibliovozidlá, bibliočlny, biblioboxy a bicykle. 
V rámci týchto služieb ponúkajú knihy a kultúrne ak-
tivity pre všetky vekové kategórie v rôzne dostupných 
terénoch. Služby poskytujú aj občanom v domovoch 
dôchodcov, v nemocniciach i vo väzniciach.

   V španielskom Katalánsku sieť mobilných knižníc po-
skytuje knihy, multimédiá a prístup k internetu.

   Mobilná knižnica vo fínskom meste Leppävirta je kniž-
ničným a komunitným multifunkčným centrom. Zá-
kazníci majú k dispozícii internetovú pracovnú stani-
ci, zdravotnícke informácie i predaj známok, mobilná 
knižnica im ponúka možnosť prepravy liekov, nákupov, 
bielizne do čistiarne alebo ťažších zásielok. Služby po-
núkané touto mobilnou jednotkou boli identifikované 
na základe prieskumu medzi staršími zákazníkmi ešte 
pred jej otvorením.

   Mestská rada austrálskeho mesta Gold Coast zaviedla 
prvú mobilnú knižnicu s troma prívesnými technolo-
gickými centrami pre deti a dospelých. Dostupné na 
internete: <http://www.goldcoast.qld.gov.au/library

  /t_library.aspx?pid=7731>.
   Bibliobus je názov pre moderné mobilné knižničné 

centrum, ktoré poskytuje spravidla aktualizované 
knižné zbierky, prístup k internetu, špecializované da-
tabázy a audiovizuálne zariadenia pre miestne vzdelá-
vacie a kultúrne podujatia. Mobilná knižnica umožňu-
je obyvateľom im odľahlých vidieckych oblastí prístup 
k informáciám a vzdelávacím službám a pomáha pre-
konávať digitálnu priepasť.

   Bibliobusy sa úspešne využívajú vo Veľkej Británii, 
v USA, Nemecku, vo Fínsku a v Rusku. Dostupné na in-
ternete: 

  <http://www.library.ru/3/focus/bibliobus.php>.
   V Etiópii sa využívajú namiesto bibliovozidiel somáre, 

ktoré prepravujú knihy do odľahlých dedín. Dostupné 
na internete: 

  <http://www.ethiopiareads.org/programs/mobile>.

1.11 KNIŽNIČNÉ BUDOVY

Knižničné budovy zohrávajú dôležitú úlohu v poskyto-
vaní služieb verejnej knižnice. Mali by byť navrhnuté 
tak, aby zodpovedali funkciám knižnice, boli prístupné 
pre všetkých členov spoločnosti a boli tiež dostatoč-
ne flexibilné, teda vyhovovali aj novým a meniacim sa 
službám. Mali by sa nachádzať blízko iných komunit-
ných centier (napr. obchodov alebo kultúrnych a do-
pravných centier). Všade, kde je to možné, by mala 
byť knižnica k dispozícii pre potreby komunity (napr. 
na stretnutia, výstavy a väčšie budovy aj na divadelné, 
hudobné, audiovizuálne či iné mediálne predstavenia). 
Dostatočne využívaná verejná knižnica významne pri-
spieva k životaschopnosti príslušnej oblasti a stáva sa 
dôležitým vzdelávacím a sociálnym centrom, a to naj-
mä v rozptýlených vidieckych oblastiach. Knihovníci 
by mali zabezpečiť, aby sa knižničné budovy využívali 
a spravovali efektívne a čo najlepšie slúžili v prospech 
celej spoločnosti.

   Centrálna knižnica vo fínskom meste Turku stelesňu-
je architektúru 21. storočia, ktorá zvyšuje efektivitu 
nových inovatívnych konceptov poskytovaných kniž-
ničných služieb. Dostupné na internete: <http://www.
turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=12503&cultu

  re=en-US&contentlan=2>.

   Centrálna knižnica v dánskom meste Hjørring je ukážko-
vým príkladom verejnej knižnice 21. storočia v Dánsku 
a hodnotí sa ako „najkrajšia a neprekonateľná knižnica“. 
Dostupné na internete: 

  <http://splq.info/issues/vol41_4/07.htm>.
   Budova novej verejnej knižnice v dánskom meste 

Kolding sa nachádza v blízkosti centra mesta, pri-
čom ponúka jedinečný výhľad na jazero a staroveký 
hrad Koldinghus. Svojou priehľadnosťou, otvorenými 
priestormi a svetlými drevenými interiérmi reprezen-
tuje pokračovanie minimalistického škandinávskeho 
štýlu v architektúre knižníc. Dostupné na internete: 
<http://www.librarybuildings.info/denmark/kolding

  -library>.
   Dánska detská knižnica (viac alebo menej) bez kníh je 

navrhnutá tak, aby napĺňala predstavy detí a zároveň 
zapadala do rámca súčasnej znalostnej spoločnosti. 
Dostupné na internete: 

  <http://splq.info/issues/vol41_3/07.htm>.
   Ruská asociácia knižníc sprístupňuje portál Budovy 

knižníc: architektúra, dizajn, priestorové usporiadanie, 
ktorý obsahuje fotografie knižníc a architektúry kniž-
ničných budov. Dostupné na internete: 

  <http://rba.okrlib.ru/biblioteki/fotogalereya>.

1.12 ZDROJE

Aby mohla verejná knižnica plniť svoje úlohy, musí mať 
primerané zdroje nielen v čase svojho zriadenia, ale aj 
v priebehu kontinuálnej prevádzky. Mali by zahŕňať nové 
technológie, zavádzané priebežne s ich vývojom, čo 
umožní knižnici udržiavať a rozvíjať služby, ktoré budú 
uspokojovať potreby miestnej komunity. To znamená, 
že by mala sprístupňovať materiály a služby vo všetkých 
formách, ktoré sa pravidelne aktualizujú podľa menia-
cich sa potrieb skupín a jednotlivcov, vrátane nových 
publikovaných materiálov, výmeny materiálov a nových 
informačných technológií, ak sú dostupné s potrebnými 
finančnými zdrojmi. Mala by mať aj primerane vyškolený 
personál a dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie 
rozmanitých spôsobov poskytovania služieb v záujme 
plnenia svojej významnej úlohy v komunite. 

Nasledujúce kapitoly defi nujú a objasňujú príslušné 
zdroje v záujme optimálneho poskytovania služieb ve-
rejných knižníc.

1.13 HODNOTA VEREJNÝCH KNIŽNÍC

Je známe, že verejné knižnice majú pre spoločnosť, v kto-
rej pôsobia, veľkú hodnotu. Táto hodnota je často daný 
tým, aké materiály a služby jej knižnica poskytuje. V mi-
nulosti ponúkali verejné knižnice prístup predovšetkým 
k tlačeným informáciám a slúžili ako verejné spoločenské 
a fyzické miesta stretávania verejnosti. V digitálnom veku 
sa úloha verejných knižníc posilnila vďaka novým infor-
mačným technológiám. Jej služby môžu zahŕňať interne-
tové pracovné stanice s narastajúcou prenosovou rých-
losťou a poskytovanie počítačových školení. V niektorých 
spoločnostiach sú v súčasnosti verejné knižnice jediným 
poskytovateľom bezplatného prístupu na internet.

Hodnota verejných knižníc sa často spája s poskyto-
vaním týchto služieb. Početné štúdie poskytujú rôzne 
ekonomické modely (pozri kapitolu 6 Manažment verej-
ných knižníc, venovanú niektorým merateľným výkono-
vým ukazovateľom).
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   Americké knižnice vyvinuli integrovanú komunikačnú 
kampaň na získanie podpory verejnosti s propago-
vaním hodnoty poskytovaných knižničných služieb 
prostredníctvom káblovej televízie, verejných ozna-
movacích prostriedkov, webových stránok a interak-
tívnych televíznych programov, kde diváci môžu „ho-
voriť“ s knihovníkom naživo.

   Knižnice budujú spoločnosť je názov prvej komplexnej 
austrálskej štúdie o hodnote, ktorú verejné knižnice 
prinášajú pre svoju spoločnosť. Táto správa obsahuje 
názory a myšlienky získané od viac ako 10 000 ľudí 
prostredníctvom tlačených a online prieskumov a ko-
munikáciou s cieľovými skupinami.
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2 PRÁVNY A FINANČNÝ RÁMEC

„Za verejnú knižnicu zodpovedajú úrady štátnej správy 
a miestnej samosprávy. Musí byť podporovaná osobitnými 
právnymi predpismi a financovaná štátnou správou alebo 
miestnou samosprávou. Musí byť nevyhnutnou súčasťou 
každej dlhodobej stratégie pre oblasť kultúry, poskytovanie 
informácií, informačnú gramotnosť, gramotnosť a vzdelá-
vanie.“

(Manifest IFLA/UNESCO o verejných knižniciach, 1994)

2.1 ÚVOD

Verejné knižnice sú komunitné inštitúcie, ktoré poskytu-
jú na lokálnej úrovni prístup k širokej škále poznatkov 
a informácií v prospech jednotlivca i spoločnosti ako 
celku. S cieľom udržať potrebnú úroveň služieb v záuj-
me plnenia svojich funkcií by mali byť verejné knižnice 
podporované legislatívou a trvalo udržateľným financo-
vaním.

2.2 VEREJNÁ KNIŽNICA A ŠTÁTNA SPRÁVA

Existujú rôzne modely vzťahu medzi verejnými knižnicami 
a štátnou správou. Rovnako rozmanité a zložité sú zákony, 
podľa ktorých sa riadia ich aktivity a financovanie. V rôznych 
krajinách sú za knižničné služby úplne alebo čiastočne zod-
povedné provincie, regióny, štát alebo miestna samosprá-
va. Keďže verejné knižnice poskytujú služby prevažne pre 
miestnu komunitu, v štátnej štruktúre je najvhodnejším 
partnerom miestna samospráva. V niektorých krajinách sú 
však verejné knižnice zriaďované a riadené na úrovni regió-
nu alebo štátu a v niektorých prípadoch je za poskytovanie 
služieb verejných knižníc zodpovedná národná knižnica. 
Na zabezpečovaní služieb spolupracujú dve alebo viaceré 
úrovne štátnej správy.

  Estónsky zákon o verejných knižniciach (1998) stanovil 
presnú zodpovednosť na každej úrovni štátnej správy. 
Uvádza, že verejná knižnica je zriaďovaná orgánom 
miestnej správy a okresná alebo mestská knižnica je 
zodpovedná za koordinovanie knižničných služieb, 
medziknižničných výpožičiek a bibliobusov. Miestna 
správa zodpovedá za mzdy pracovníkov knižníc, ale na 
financovaní nákupu knižničných fondov sa spoločne 
podieľajú miestna správa a štát.

  Štátna knižnica v austrálskom Queenslande vypra-
covala smernice a normy pre sieť verejných knižníc 
Queensland Public Libraries s cieľom zlepšiť existujúce 
postupy a zabezpečiť dosiahnuteľné ciele pre verejné 
knižnice v Queenslande. Dostupné na internete: <http://
www.slq.qld.gov.au/info/publib/build/standards>.

  Asociácia ruských regionálnych knižničných konzorcií 
(ARBICON) vznikla v záujme koordinácie aktivít knižníc 
a zvyšovania kvality služieb modernizáciou manaž-
mentu zdrojov. Dostupné na internete: 

  <http://www.arbicon.ru/>.

2.2.1 Alternatívne začlenenie knižníc

Aj keď má v niektorých krajinách zodpovednosť za verejnú 
knižnicu miestna správa, niekedy nemá potrebné financie. 
V takýchto prípadoch môžu preberať praktickú prevádzku 
služieb verejnej knižnice nevládne organizácie alebo súk-
romné nadácie. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja 
a úloh verejnej knižnice v informačnej sieti si vyžaduje, aby 
bola verejná knižnica úzko spojená s príslušnou štátnou 
správou a bola ňou dostatočne financovaná. Konečným 
cieľom by malo byť začlenenie verejných knižníc do formál-
nej štruktúry štátnej správy v súlade s národnou legislatívou 
a s primeranou úrovňou financovania.

  Argentína zriadila verejné knižnice, ktorých služby 
poskytovala prostredníctvom nevládnych organizácií 
alebo organizovaných komunít riadených vnútroštát-
nymi právnymi predpismi.
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2.2.2 Národná informačná politika

S cieľom čo najefektívnejšie využívať dostupné knižnič-
né a informačné zdroje a naplno využiť príležitosti, ktoré 
ponúkajú elektronické digitálne informačné technoló-
gie, mnohé krajiny rozvíjajú svoju národnú informačnú 
politiku. Verejné knižnice by mali byť kľučovým prvkom 
v takýchto strategických rámcoch a pracovníci verejných 
knižníc by mali zabezpečiť, aby sa plne zúčastňovali na 
ich tvorbe.

  Centrum doručovania a špeciálnych podporných slu-
žieb CePSE (Central de Préstec I Serveis Especials) sa za-
meriava na poskytovanie služieb a odborných zbierok, 
aby sa v konečnom dôsledku zlepšila činnosť verejných 
a školských knižníc v španielskom Katalánsku. Dostup-
né na internete: 

  <http://cultura.gencat.cat/cepse>.

2.2.3 Služby e-governmentu

E-government (e- je skratka pre elektronický) sa usilu-
je zapojiť občanov do riadenia a spravovania štátu sú-
stredením záujmu na jednotlivca, a tak rozvíjať kvalitné 
vládne informačné služby a účinné a efektívne spôsoby 
ich sprostredkovania novými technológiami. E-govern-
ment orientovaný na občana odporúča vládam a štátnej 
správe, aby poskytovali také služby a informačné zdroje, 
ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám služieb a zdro-
jov pre občanov a obyvateľov štátu, vládnych a štát-
nych zamestnancov a ďalších. Pre knižnice má kľúčový 
význam presadiť, aby poskytovanie služieb e-govern-
mentu zameraného na občana mohli zabezpečovať 
miestne knižnice.

Verejné knižnice sa často považujú za optimálnych 
partnerov pre poskytovanie služieb e-governmentu, 
pretože sú najlogickejším verejným prístupovým bo-
dom. Na poskytovanie týchto služieb je potrebné hľa-
dať doplnkové štátne fi nančné zdroje. Nevyhnutným 
predpokladom poskytovania služieb e-governmentu je 
adekvátne technické vybavenie, internetové pripojenie 
a vyškolený personál so zodpovedajúcimi odbornými 
znalosťami.

Je úlohou verejných knižníc poskytovať verejné služ-
by. Napriek tomu v scenári e-govermentu verejné knižni-
ce niekedy nie sú pripravené alebo vopred upozornené 
na vládne závery a vylúčenie personalizovaných služieb 
občanom, ktoré sa prenášajú do webového prostredia. 
Z tohto dôvodu je nevyhnutná včasná príprava a prijatie 
stratégie, či a ako bude knižnica poskytovať služby e-go-
vermentu v súlade s jej poslaním a dostupnými zdrojmi. 
Odporúča sa preveriť odborné znalosti zamestnancov 
a aktuálne vzťahy spolupráce s orgánmi vlády a štátnej 
správy, aby sa zabezpečila optimálna príprava na tento 
zdanlivo neodvratný trend v spoločnosti.

  Verejná knižnica Pasco Public Library v americkom 
štáte Florida zriadila pozíciu e-government knihovník, 
spolu so zriadením špeciálnych podstránok na webo-
vej stránke knižnice, ktoré sa zameriavajú na e-govern-
ment. Napríklad podstránka Online Government Servi-
ces ponúka najžiadanejšie služby na úrovni miestnej 
samosprávy, správy miest a obcí a štátnych a federál-
nych vládnych služieb. Dostupné na internete: 

  <http://pascolibraries.org/>.

  Štátna knižnica v New Jersey vytvorila webovú stránku 
na pomoc občanom počas ekonomickej krízy. Webová 
stránka ponúka nástroje na vyhľadávanie pracovných 
príležitostí, bývania a zdravotnej starostlivosti a infor-
mačné nástroje pre rodičov a seniorov. Každý nástroj 
ponúka odkazy na ďalšie informácie e-govermentu 
súvisiace s danou témou. Dostupné na internete: 

  <http://gethelp.njlibraries.org/>.

2.3 LEGISLATÍVA PRE VEREJNÉ KNIŽNICE

Verejné knižnice by sa mali opierať o legislatívu, ktorá zabez-
pečuje ich kontinuálne fungovanie a miesto v štátnej štruk-
túre. Legislatíva verejných knižníc má rôzne formy. V niekto-
rých krajinách alebo regiónoch existuje legislatíva špecifická 
len pre verejné knižnice, v iných krajinách je súčasťou širšej 
legislatívy, ktorá sa vzťahuje na rôzne typy knižníc.

Legislatíva verejných knižníc sa líši aj ustanoveniami. 
Môže byť jednoduchá, umožňujúca zriadenie verejnej 
knižnice, pričom štandardy služieb ponecháva tej úrovni 
štátnej správy, ktorá je priamo zodpovedná za knižni-
cu, alebo zložitejšia, keď špecifi kuje, aké služby by mala 
knižnica poskytovať a v akom štandarde.

Vzhľadom na to, že štátne štruktúry sa v rôznych kra-
jinách výrazne líšia, je pravdepodobné, že odlišovať sa 
budú aj formy a detaily legislatívy verejných knižníc. 
Legislatíva pre verejné knižnice by mala stanoviť, kto-
rá úroveň štátnej správy je za ne zodpovedná a ako by 
mali byť fi nancované. Mala by tiež vymedziť ich miesto 
v rámci siete knižníc v krajine alebo regiónu ako celku.

  Mexiko a Venezuela majú osobitnú legislatívu pre verej-
né knižnice, zatiaľ čo v Kolumbii a v Brazílii legislatíva 
o informačných službách zahŕňa aj verejné knižnice.

  Fínsky knižničný zákon (1998) stanovuje, že verejnú kniž-
nicu má založiť miestna samospráva, buď nezávisle, ale-
bo v spolupráci s inými verejnými knižnicami, že verejné 
knižnice by mali spolupracovať s inými typmi knižníc a že 
miestna samospráva by mala vyhodnocovať knižničné 
a informačné služby, ktoré poskytuje.

  Ústava Juhoafrickej republiky z roku 1996 stanovuje 
rámec pre poskytovanie knižničných a informačných 
služieb v Južnej Afrike. Uvádza zoznam knižníc „iných 
ako národné knižnice“ ako oblasť výhradne v legisla-
tívnej kompetencii provincie. Preto je povinnosťou 
provincie vypracovať legislatívny rámec na poskytova-
nie knižničných a informačných služieb.

  V Arménsku sú za financovanie a prevádzku verejných 
knižníc zodpovedné miestne úrady. Zákon o miestnej 
samospráve definoval ich povinnosti pri zabezpečení 
a rozvoji verejných knižníc.

  V Ruskej federácii platia dva zákony vzťahujúce sa na 
knižnice na federálnej úrovni – knižničný zákon a zá-
kon o povinnom výtlačku. Netýkali sa len verejných 
knižníc, hoci sa na ne vzťahuje prevažná časť knižnič-
ného zákona.

  Talianska ústava ukladá regiónom kontrolovať verejné 
knižnice zriadené miestnymi samosprávami a provin-
ciami. Niektoré regióny vydali knižničné zákony, ktoré 
usmerňujú spoluprácu medzi knižnicami a ďalšími in-
formačnými, dokumentačnými, kultúrnymi a vzdeláva-
cími inštitúciami a stanovujú kvalitatívne štandardy.

  Rada Európy a Európska kancelária knižničných, infor-
mačných a dokumentačných združení – EBLIDA (Euro-
pean Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations) vydali smernicu o knižničnej legislatíve 
a knižničnej politike v Európe.
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2.3.1 Súvisiaca legislatíva

Verejné knižnice podliehajú aj širšiemu legislatívne-
mu rámcu, nielen špecifickej legislatíve, ktorá sa na ne 
vzťahuje. Môže zahŕňať legislatívu o finančnom manaž-
mente, ochrane údajov, zdravotných, bezpečnostných 
a pracovných podmienkach personálu a pod. Vedúci 
pracovníci knižníc musia poznať celú legislatívu, ktorá sa 
týka prevádzky verejnej knižnice.

Mali by byť informovaní aj o globálnych obchod-
ných rokovaniach, ktorých výsledkom môžu byť straté-
gie a dohody s možným vplyvom na verejné knižnice. 
V podobných prípadoch by mali knihovníci využiť každú 
príležitosť, aby upozornili verejnosť i politikov na vplyv 
takýchto stratégií na verejné knižnice.

2.3.2 Autorské práva

Legislatíva týkajúca sa autorských práv je pre verejné 
knižnice najmä v súvislosti s elektronickými publikácia-
mi veľmi dôležitá. Neustále sa novelizuje a prehodnocu-
je a knihovníci by mali sledovať jej priebežné úpravy vo 
vzťahu ku všetkým médiám. Mali by propagovať a pod-
porovať takú legislatívu o autorských právach, ktorá za-
bezpečuje spravodlivú rovnováhu medzi právami tvor-
cov diel a potrebami používateľov.

  Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov (SKIP) 
v Českej republike sa na základe vlastnej iniciatívy za-
pojil do prípravy legislatívy o autorských právach. Po 
diskusiách s Ministerstvom kultúry ČR a kultúrnym vý-
borom Parlamentu ČR boli zavedené legislatívne zme-
ny prospešné pre knižnice.

2.3.3 Právo na verejné vypožičiavanie

V niektorých krajinách je zavedená legislatíva o práve na ve-
rejné vypožičiavanie, ktorá zaručuje platbu autorom a ďal-
ším tvorcom kníh za jej prezenčné sprístupnenie vo verejnej 
knižnici alebo za jej vypožičanie mimo knižnice. Je dôležité, 
aby sa finančné prostriedky na takéto poplatky nečerpa-
li z finančných zdrojov knižnice, ktoré sú určené na nákup 
knižničného fondu. Ak je právo na verejné vypožičiavanie 
(PVV) financované z osobitných zdrojov, to zabezpečuje 
podporu autorov kníh bez ovplyvnenia rozpočtu verejnej 
knižnice. V niektorých prípadoch môže byť zároveň podkla-
dom pre štatistiku o výpožičkách kníh konkrétnych autorov. 
Knihovníci by sa mali podieľať na tvorbe systému práva na 
verejné vypožičiavanie, aby zabezpečili, že sa nebudú pou-
žívať finančné prostriedky na úkor rozpočtov knižníc.

  Dánska vláda poskytuje finančné prostriedky na poplat-
ky za PVV pre dánskych autorov, prekladateľov, výtvar-
níkov, fotografov a skladateľov, ktorí prispeli k vzniku 
diela. Toto je definované ako podpora kultúry. Dostup-
né na internete: 

  <http://www.bs.dk>.
  V Austrálii PVV spravuje Odbor životného prostredia, 

vody, kultúrneho dedičstva a umenia a vypláca odmeny 
oprávneným austrálskym tvorcom a vydavateľom v závis-
losti od obratu ich diel v celkovom počte verejných výpo-
žičiek knižníc. PVV má priamy vplyv na podporu nárastu 
a rozvoja literárnej tvorby a publikovania v Austrálii a obo-
hacovania austrálskej kultúry. Dostupné na internete: 

  <http://www.arts.gov.au/topics/literature/lending-rights>.

2.4 FINANCOVANIE

Primerané financovanie je nevyhnutné pre úspešné pl-
nenie úloh verejnej knižnice. Bez primeraného financo-
vania nemožno z dlhodobého hľadiska rozvíjať stratégie 
poskytovania knižničných služieb a efektívne využívať 
dostupné zdroje. Potvrdzujú to mnohé príklady – nová 
budova knižnice bez adekvátnych fi nančných zdrojov 
na jej údržbu, zbierky nových kníh bez fi nancií na ich 
doplnenie a počítačové systémy bez prostriedkov na ich 
údržbu a inováciu. Poskytovanie fi nančných prostried-
kov je potrebné nielen vtedy, keď sa knižnica zriaďuje, 
ale aj počas jej kontinuálnej prevádzky, má byť teda tr-
valé a pravidelné.

  Jedna z amerických knižníc ponúka na svojej webovej 
stránke online kalkulačku na zodpovedanie otázok: 
„Ako si ceníte Vašu knižnicu? Koľko by ste boli ochotní 
zaplatiť z vlastného vrecka za služby Vašej knižnice?“ 
Dostupné na internete: 

  <http://www.maine.gov/msl/services/calculator.htm>.
  Vláda austrálskeho štátu Queensland vyme-

dzuje prostredníctvom Štátnej knižnice v Que-
enslande povinnosť poskytovať bezplatné služ-
by verejných knižníc. Dostupné na internete: 

  <http://www.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0017/122048/SLQ_Service_Level_Agreement_-_
September_2008.pdf>.

  Univerzálna vedecká knižnica Vladimírskej oblasti 
v Rusku vypracovala príručku Platené služby v mest-
ských knižniciach. Dostupné na internete: 

  <http://slib.admsurgut.ru>.
  Centrálna detská knižnica v ruskom Kemerove organi-

zuje každoročné verejné stretnutia s používateľmi, aby 
podala správu o aktivitách a dosiahnutých výsledkoch 
knižníc, predstavila pripravované aktivity a zdieľala 
štatistiky o zákazníkoch knižníc. Tieto správy pomáha-
jú zdôvodniť výdavky knižnice. Dostupné na internete: 
<http://www.okrlib.ru/chitatelyam/biblioteka_kak_
ona_est/>.

2.4.1 Priority

Verejná knižnica a jej knižničné služby sú dlhodobou in-
vestíciou v prospech komunity a mali by byť primerane 
financované. Zistilo sa, že ani v najbohatších spoločnos-
tiach nie je možné vždy zabezpečiť primerané financo-
vanie všetkých služieb. Preto je dôležité, aby sa služby 
rozvíjali na základe plánovania a stanovenia priorít. Ta-
kýto proces je nevyhnutný vo všetkých prípadoch nezá-
visle na dostupných zdrojoch financovania knižničných 
služieb. V rámci strategického plánovania a dodržiava-
nia stanovených priorít je potrebné písomne vypracovať 
koncepciu rozvoja služieb, ktorá by sa mala pravidelne 
prehodnocovať a podľa potreby upravovať.

2.4.2 Partnerstvá a spolupráca

Ani jedna verejná knižnica, nech je akokoľvek veľká 
a dostatočne financovaná, nemôže sama uspokojiť všet-
ky potreby svojich zákazníkov. Účasť na partnerstve, 
spolupráci a sieťach s inými knižnicami a príbuznými 
organizáciami, vrátane poskytovania prístupu k ďalším 
zdrojom informácií, umožňuje verejnej knižnici uspoko-
jovať informačné potreby svojich zákazníkov zvýšením 
rozsahu dostupných zdrojov.
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  Verejná knižnica Queens Borough Public Library v New 
Yorku spolupracuje s Detským múzeom v Brooklyne 
a s Exploratóriom v San Franciscu, ktoré jej zapožičia-
vajú muzeálne exponáty do detskej študovne. V rámci 
projektu Veda v kocke sa snaží uľahčiť praktickú výuč-
bu prírodných vied, matematiky a technických vied 
a sprístupňovať relevantné materiály mladým zákaz-
níkom knižnice, ich rodičom a celej komunite, v ktorej 
sa hovorí viac ako 97 jazykmi. Dostupné na internete: 
<http://www.queenslibrary.org/>.

2.4.3 Zdroje fi nancovania

Na financovanie verejných knižníc sa využívajú rôzne zdro-
je, ale podiely finančných prostriedkov z jednotlivých zdro-
jov sa líšia v závislosti od lokálnych podmienok.
 Primárne zdroje zahŕňajú:

  dane na lokálnej, regionálnej alebo centrálnej úrovni,
  granty na centrálnej, regionálnej alebo lokálnej urovni.

 Sekundárne zdroje príjmu môžu zahŕňať:
  dary od nadačných subjektov alebo jednotlivcov,
  výnosy z komerčných aktivít (napr. vydavateľská činnosť, 

predaj kníh, predaj umeleckých a remeselných diel),
  príjmy z poplatkov od zákazníkov knižníc (napr. z pokút),
  príjmy z poplatkov od zákazníkov knižníc za individuá-

ne služby (napr. za kopírovanie alebo tlač),
  sponzorstvo od externých organizácií,
  výnosy z lotérií v rámci špecifických iniciatív.

2.4.4 Účtovanie poplatkov zákazníkom knižníc

V Manifeste IFLA/UNESCO o verejných knižniciach sa uvá-
dza: „Verejná knižnica by mala byť v zásade bezplatná.“

Účtovanie poplatkov zákazníkom knižníc za služby a člen-
stvo nemá slúžiť ako zdroj príjmov verejnej knižnice, pretože 
platobná schopnosť či neschopnosť sa potom stáva krité-
riom, ktoré určuje, kto sa môže stať používateľom verejnej 
knižnice. To však znamená porušenie základného princípu, 
že verejná knižnica je dostupná pre všetkých. Pripúšťame, 
že v niektorých krajinách sa vyberá poplatok za registráciu 
alebo za určité služby. Takéto poplatky nevyhnutne odopie-
rajú prístup do knižnice alebo ku knižničným službám tým 
ľuďom, ktorí si ich nemôžu dovoliť. Malo by to byť len dočas-
ným riešením situácie, ale nie trvalým spôsobom financova-
nia verejnej knižnice. 

V niektorých krajinách je bežné, že sa od zákazníka kniž-
nice požaduje zaplatenie poplatku alebo pokuty za nevrá-
tenie výpožičky do stanoveného termínu. Niekedy je to 
nevyhnutné na zabezpečenie toho, že knižničné jednotky 
budú stále v obehu, a neostanú na dlhý čas u jedného pou-
žívateľa. Pokuta by nemala byť taká vysoká, aby kohokoľvek 
odradila od využívania knižnice. Poplatky sa niekedy vybe-
rajú aj za personalizované služby (napr. za kopírovanie alebo 
použitie tlačiarne). Ani tieto poplatky by nemali dosahovať 
takú úroveň, aby zákazníka knižnice odradili.

2.4.5 Financovanie technického vybavenia

Verejné knižnice musia využívať nové technológie na 
zlepšovanie svojich služieb alebo poskytovanie nových 
knižničných služieb. To znamená značné investície do 
rôznych druhov elektronických zariadení a ich závis-
losť od týchto zariadení počas poskytovania služieb 
prostredníctvom nich. Aby bola prevádzka zariadení stá-

le efektívna, zariadenia sa musia inovovať a podľa potre-
by nahradzovať. To má významný vplyv na financovanie 
knižníc, preto by mali mať vypracovaný plán modernizá-
cie a inovácií technického vybavenia.

  Štátna knižnica v austrálskom Queenslande vo svojich 
smerniciach a štandardoch poskytuje návod na účinné 
a efektívne využívanie technológií ako integrálnej súčasti 
služieb verejných knižníc. Dostupné na internete: 

  <http://www.slq.qld.gov.au/info/publib/policy/gui
  delines>.

2.4.6 Externé fi nancovanie

Knihovníci by mali byť nápadití pri hľadaní externých 
zdrojov financovania verejných knižníc. Nemali by však 
prijímať finančné prostriedky z akýchkoľvek zdrojov, 
pretože by mohli spochybniť základný status verejnej 
knižnice ako inštitúcie prístupnej pre všetkých. Naprí-
klad komerčné organizácie môžu ponúkať financovanie 
za podmienok, ktoré poškodzujú univerzálny charakter 
služieb poskytovaných verejnou knižnicou. Všetky ná-
vrhy by mali byť zaznamenané a odsúhlasené všetkými 
stranami ešte pred uvedením do platnosti.

  Verejná knižnica v Tarragone v Španielsku dostala fi-
nančné prostriedky od podnikateľských subjektov 
v meste na prevádzku ekonomickej a obchodnej infor-
mačnej služby.

  Nadácia Verejnej knižnice v Chicagu je nezisková orga-
nizácia, ktorá podporuje budovanie zbierok a progra-
my tejto knižnice. Nadácia poskytla počiatočné fi-
nančné prostriedky na rozvoj technológií a predĺženie 
služieb knižnice vo večerných hodinách a v nedeľu. 
Dostupné na internete: 

  <http://www.chicagopubliclibraryfoundation.org/
about/>.

2.5 RIADENIE VEREJNEJ KNIŽNICE

Verejné knižnice by mali byť riadené osobitným orgánom, 
ktorého členmi sú predstavitelia miestnej komunity vráta-
ne tých, ktorí boli zvolení do miestneho zastupiteľstva ale-
bo do knižničnej rady. Knižničné výbory a knižničné rady 
by mali mať rokovací poriadok a ich zasadnutia by mali 
byť otvorené pre širokú verejnosť. Mali by sa stretávať pra-
videlne a program rokovania, zápisnice, výročné správy aj 
finančné výkazy by mali zverejňovať. Riadiaci orgán má byť 
zodpovedný skôr za strategické a koncepčné záležitosti než 
za každodennú prevádzku knižnice. V každom prípade však 
musí mať riaditeľ knižnice priamy prístup na zasadnutia ria-
diaceho orgánu knižnice a má s ním úzko spolupracovať. 
Strategické dokumenty by mali byť sprístupnené verejnosti 
a ak je to možné, treba urobiť kroky na zapojenie miestnych 
občanov do rozvoja verejnej knižnice.

Verejní knihovníci sa majú za svoju činnosť zodpovedať 
nielen riadiacim orgánom, ale aj miestnym občanom, a to 
uverejňovaním správ, organizovaním verejných schôdzí 
a poskytovaním konzultácií. Pri vykonávaní svojich povin-
ností musia dodržiavať tie najvyššie profesionálne štan-
dardy. Aj keď konečné rozhodnutia o stratégii knižnice 
prijíma riadiaci orgán a riaditeľ, treba zvažovať, ako do 
tohto procesu zapojiť miestnych občanov, ktorí sú aktív-
nymi alebo potenciálnymi zákazníkmi knižnice. V niekto-
rých krajinách bola vypracovaná „Charta knižnice“, ktorá 
identifikuje a zverejňuje úroveň služieb poskytovaných 
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verejnou knižnicou. Ide o akúsi zmluvu medzi verejnou 
knižnicou a jej zákazníkmi. Charty knižníc su dôveryhod-
nejšie, ak vznikli v spolupráci so zákazníkmi knižníc.

  Fínska univerzitná knižnica vypracovala návody na lepšie 
riadenie e-služieb, e-médií a e-zbierok. Témy zahŕňajú od-
porúčané postupy pre používanie technických zariadení, 
školenia, telekomunikácie a zvyšovanie rýchlosti pripo-
jenia, filtrovanie pripojenia na internet, technologické 
normy a pod., počet počítačov v prepočte na jedného 
obyvateľa a plánovanie obnovy technického vybavenia. 
Dostupné na internete: 

  < http://www.uef.fi/kirjasto>.
  Štátna knižnica v austrálskom Queenslande navrhla nor-

my a smernice pre minimálny súbor prevádzkových slu-
žieb, ktoré umožnia komunite efektívny prístup k zariade-
niam, službám a zbierkam knižníc, ktoré ich poskytujú.

2.6 SPRÁVA VEREJNEJ KNIŽNICE

Verejné knižnice by mali byť riadené a spravované čo naj-
lepšie. Správa verejnej knižnice by mala byť zameraná na 
zlepšovanie kvality služieb pre používateľov, nemala by 
byť samoúčelná. Má byť aj efektívna a prehľadná. Aby sa 
dosiahli čo najlepšie výsledky, administratívny a riadiaci 
personál väčšej verejnej knižnice by mal byť multidis-
ciplinárny (pracovníci s rôznou špecializáciou, napríklad 
knihovníci, účtovníci, odborníci na vzťahy s verejnosťou 
a systémoví manažéri). Niekedy je potrebné využiť aj špe-
cialistov zriaďujúceho orgánu alebo inej príbuznej organi-
zácie (napr. právnikov, odborníkov na mzdy a dôchodky).

2.7 PUBLICITA A PROPAGÁCIA

Verejné knižnice pôsobia v čoraz zložitejšej spoločnosti, 
ktorá je náročná na čas a pozornosť ľudí. Preto je dôle-
žité, aby knižnice dávali o sebe vedieť a propagovali 
služby, ktoré poskytujú. Môžu sa propagovať rôznymi 
metódami – od jednoduchých spôsobov, ako sú nápi-
sy na knižničných budovách alebo letáky s informácia-
mi o otváracích hodinách a službách, až po vyspelejšie 
metódy, ako sú marketingové programy alebo webové 
stránky na propagáciu knižničných služieb a aktivít (po-
zri kapitolu 7 Marketing verejných knižníc).
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