
 
 

INFORMAČNÁ 
 

 VÝCHOVA 
 

AKO NA TO? 
 

Lenka Malovcová 
 

Hovorme o informačnom vzdelávaní, 
webinár SAK, 8.12.2021 



 verejná knižnica, plní funkciu obecnej knižnice pre 
mesto Zvolen, regionálnej knižnice s pôsobnosťou v 
územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina, 
koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne 
knižnice v samosprávnom kraji 

 príspevková organizácia,  ktorej zriaďovateľom  je 
Banskobystrický samosprávny kraj 

 



Vzdelávanie 
knihovníkov 

Kto? Prečo? Koho? Ako? Kedy? Kde?  
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 Nároky na knihovníkov sa neustále zvyšujú, nielen v oblasti odborných znalostí, znalostí nových 
technológií, ale aj v schopnosti správneho, efektívneho a profesionálneho správania a 
vystupovania vo vzťahu k používateľom.  
 

 Vzdelávanie knihovníkov by malo byť systematicky zamerané na posilňovanie týchto schopností 
a zručností. Knihovník musí byť predovšetkým komunikatívny, mať kvalitnú jazykovú kultúru, 
schopnosť porozumieť potrebám používateľov, spolupracovať s jednotlivcami a skupinami v 
komunite.  
 

 Knihovník musí vedieť vystupovať na verejnosti, zvládať záťažové situácie súvisiace s 
prezentáciami, aby dokázal zaujať návštevníkov rôznych kultúrno-spoločenských, výchovno-
vzdelávacích a odborných aktivít knižnice.  

 

MAJÚ SA KNIHOVNÍCI 
VZDELÁVAŤ? 
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CIEĽOVÉ SKUPINY 
VZDELÁVANIA 

 
 
 

 obecní knihovníci okresov Detva, Krupina a Zvolen 

 regionálni knihovníci Banskobystrického samosprávneho kraja 

 knihovníci verejných knižníc SR 

 

Metodické usmernenie MK SR č. MK - 4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre verejné 
knižnice 

 

Aby zamestnanci verejných knižníc nestratili kontakt s najnovšími trendmi vo svojom odbore, musia udržiavať 
svoj ďalší profesionálny rozvoj prostredníctvom formálneho aj neformálneho vzdelávania.  

V každej verejnej knižnici musí existovať plánovaný a nepretržitý program vzdelávania.  
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PRIESKUM ZÁUJMU 
VZDELÁVANIA 

 
 
 

 počítačové zručnosti - práca s Microsoft Office, vyhľadávanie v zahraničných databázach 
 

 sociálno-ekonomické zručnosti - riešenie konfliktných situácií, rozvíjanie 
komunikačných zručností 
 

 jazykové kurzy - praktická komunikácia s čitateľom,  spracovanie KF v cudzom jazyku, 
ovládanie počítačovej terminológie 
 

 odborné semináre - právne poradenstvo, detské letné tábory, tvorivé dielne v knižniciach, 
nové formy práce s detskými čitateľmi, digitálne dokumenty a prístup k nim vo verejných 
knižniciach, knižnica ako komunitné centrum, komunikácia s čitateľmi 

 

 

 



Vzdelaní 
knihovníci – 
spokojní 
používatelia 

s finančnou podporou  
Fondu na podporu umenia 
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Cyklus teoreticko-
praktických tréningov 

 

Prvý ročník - Účinná komunikácia, Asertivita, Riešenie konfliktov, 
Prezentačné zručnosti I., II., Riadenie a vedenie ľudí, Motivácia ľudí a 
Tímová práca.  
 

Druhý ročník – Práca s používateľmi knižnice, Časový a stres 
manažment, Tvorba a manažment projektov, Úspešné vedenie tímu 

 

Tretí ročník - Príprava scenárov podujatí na podporu čítania, 
Inovatívne metódy v informačnej výchove 

 

 



Prečo 
informačná 
výchova? 

Vzdelávanie knihovníkov 
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Inovatívne metódy a 
formy práce 

 
 
 

 Informačná výchova detí a mládeže - zavádzanie vo verejných knižniciach v 70. rokoch  
20. storočia.  

 

 Knižničné lekcie alebo knižnično-bibliografickú prípravu žiakov ZŠ i SŠ zameriavali 
knižnice na výchovu k práci s informáciami, tzn. zoznámenie s činnosťou knižnice v regióne 
a prácu s informačnými prameňmi, prípadne vyhľadávanie informácií vo fondoch knižníc. 

 

 Od 90. rokov prebiehajú s rozvojom IKT zmeny v prístupe a poňatí informačnej výchovy a 
informačného vzdelávania. 

 

 Ako pracovať s používateľmi, aby bola informačná výchova inšpiratívna a prínosná? 

 

 



Informačná výchova 

Realizácia teoreticko-praktického podujatia v rámci celoživotného vzdelávania 
knihovníkov verejných knižníc.  

 

1 
Zámer 
Rozšírenie vedomostí o moderných 
konceptoch informačnej gramotnosti 
a informačnej výchovy (vzdelávania), 
posilnenie základných zručností pri práci 
s čitateľmi a používateľmi. 

2 
Diskusie a reflexie 
Interaktívne aktivity, ktoré zahŕňajú 
okamžité skúsenosti a názory 
frekventantov na nové poznatky a lekcie.  

Výmena skúseností, oboznámenie sa 
s aktuálnymi a modernými metódami 
prípravy informačnej výchovy. 

3 
Modelové lekcie 
Interaktívna práca s detskými čitateľmi 
v oblasti informačnej a mediálnej 
gramotnosti.  

Lekcie informačnej výchovy / 
informačného vzdelávania  
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Inovatívne metódy  
v informačnej výchove 

Teoreticko-praktické tréningy  
pre knihovníkov verejných knižníc 

Odborný garant /školiteľ 

 PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. 
vedecký pracovník na Katedre 
knižničnej a informačnej vedy FF 
Univerzity Komenského v Bratislave  

 Mgr. Jakub Fázik, PhD. 
externý odborný asistent na Katedre 
knižničnej a informačnej vedy FF 
Univerzity Komenského v Bratislave  

 

 

Obsahové zameranie 

 Zlepšiť schopnosť používateľov 
orientovať sa v najrôznejších 
informačných zdrojoch. 

 Vedieť formulovať informačnú 
potrebu a konkrétnu informačnú 
požiadavku. 

 Vedieť vyhľadať zodpovedajúce 
informácie, vyhodnotiť ich a použiť 
na riešenie danej situácie, správne a 
eticky ich využívať, efektívne 
pretvárať s minimálnym rizikom 
plagiátorstva.  

Realizácia 

 24 vyučovacích hodín - teória a 
praktické cvičenia, ukážková hodina 

 ciele – skvalitniť prácu s 
používateľmi knižnice, oboznámiť 
knihovníkov s rozšírenou škálou 
informačných kompetencií, inovovať 
pracovné metódy knihovníkov pri 
informačnej výchove 

 pandemické opatrenia, zákaz 
realizácie hromadných podujatí 

 október 2020 a jún 2021 

 18 knihovníkov, trieda ZŠ 

 Interaktívne workshopy a praktické 
tréningy zamerané na nácvik a 
formovanie vybraných zručností 

 teoretická príprava pre prácu s 
mládežou – vyhľadávanie v 
databázach, citovanie, plagiátorstvo 
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Ciele informačnej 
výchovy 

Získavať informácie z knižničných fondov 

Orientácia v knižnici 

Využívať aj sekundárne fondy 

Využívať bibliografické zoznamy 
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Informačná výchova 

„Realizačným prejavom informačnej výchovy je informačná príprava v konkrétnom prostredí.“  
 

Viac o definícii informačnej výchovy podľa M. Matthaeidesovej si môžete prečítať v publikácií KATUŠČÁK, Dušan, Marta MATTHAEIDESOVÁ, 
Marta NOVÁKOVÁ a kol. Informačná výchova: Terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
1998. ISBN 80-08-02818-1. 

1 
Metódy 
Napr.  

I.N.S.E.R.T. - interaktívny poznámkový 
systém pre efektívne čítanie a myslenie 

Rybia kosť - grafický a mentálny 
organizér, pomáha usporiadať myšlienky 

Ako netradične predstaviť fond – mapa 
fondu, vyhľadajte všetko o..., čo sa skrýva 
za obrázkom... 

 

 

 

2 
Scenáre 
Príprava interaktívnych hodín pre 
cieľové skupiny používateľov  

Využitie rôznych metód a nástrojov na 
projektovanie podujatí a prípravu 
scenárov 

3 
Prax 
Práca s používateľmi s využitím 
pomôcok, výpočtovej techniky, internetu 
a knižničného fondu 

Interaktívne workshopy  
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Práca s knihou pri 

vyhľadávaní informácií 
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Práca v aplikácii 

Padlet 
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Aplikácie 

Aktivity informačnej výchovy cez PC, 
notebook, tablet, smartfón 

 Padlet – papier na obrazovke, textové príspevky, dokumenty... 

 Kahoot – kvízové hry 

 Jamboard – digitálna tabuľa pre triedy, skupiny 

 Quizizz – skupinové kvízy, úlohy 
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Knižnica návodov 



Ďakujem za 
pozornosť 

Phone: 
+421 940 625 009 

Email: 

lenka@kskls.sk  
Website: 

www.kskls.sk 


