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Životní jistoty

Zlata Houšková

Životní jistoty… Kolik jich doopravdy máme?! Ať se na svůj život podíváme z kterékoliv strany, nic není jisté – zdraví, peníze, 

vztahy, práce. Aforismus říká, že jedinou jistotou současného člověka je absolutní nejistota. Dovolila bych si ještě jednu životní 

jistotu přidat – a vztáhnu ji k naší profesi: jisté je, že se musíme po celý život učit. Ať se nám chce, či nechce, ať se nám to líbí, 

nebo nelíbí, ať jsme studijní typy, nebo naopak praktici do morku kostí, chceme-li nejen uspět, ale aspoň udržet krok (a tím si 

udržet i zaměstnání, případně alespoň průměrný respekt okolí), musíme se učit opravdu pořád. A protože práce (a tedy 

zaměstnání) a společenské uznání či akceptace patří k základním sociálním potřebám člověka, měli bychom si zvyknout na to, 

že učení patří k našemu životu trvale, v jakémkoliv věku.

Není to jednoduché, „učení bolí“. Navíc s vývojem společnosti, s rozšiřováním poznatků a s neuvěřitelně rychlým vývojem 

techniky a technologií jako by nebylo zcela zřejmé, co se učit, co si osvojovat; co bude mít jepičí život a co nás naopak ovlivní 

na dlouhá léta; která média se máme naučit využívat, kterými se nezabývat…

Naše profese nám díky své univerzálnosti komplikuje život pravděpodobně ještě víc, než je obvyklé u profesí jiných. Nejde 

vlastně o jeden obor, ale o jakýsi průřez nashromážděným poznáním lidstva, jeho opatrování a zprostředkování. Od 

knihovníka studenti medicíny očekávají, že se orientuje v lékařských disciplínách, maminky věří, že zná a vybere nejlepší čtení 

pro jejich prvňáčka, starostové požadují, aby plně uspokojoval kulturní a studijní potřeby celé obce s maximální ekonomickou 

efektivitou (nejraději skoro zadarmo), zaměstnaní lidé chtějí, aby dokonale znal a ovládal rešeršní strategie a taktiky, a tak 

svou práci odvedl uspokojivě v co možná nejkratší době, senioři předpokládají, že zvládá principy a techniky mezilidské 

komunikace a aplikovanou gerontopsychologii, mladí od něj vyžadují rutinní zvládání informačních a komunikačních 

technologií, cizinci znalost jazyků na konverzační úrovni, učitelé hlubokou informační gramotnost a znalost české a světové 

kvalitní beletrie, hltavé čtenářky nepochybují o jeho absolutní znalosti srdce ženy, aby s jistotou dodal čtení se správnou mírou 

a formou citu, napětí či humoru. Své požadavky mají nadřízení, orgány bdící nad dodržováním občanských práv, zákonnosti, 

bezpečnosti; kategoricky se ozývají také mladí oboroví kolegové, kteří se dožadují, aby knihovníci dokázali své profesi 

budovat prestiž, službám reklamu, marketing a celkově dobré vztahy s veřejností. Je toho plná abeceda: angličtina, asertivita, 

azbuka, AACR, automatizované knihovní systémy, akviziční politika, benchmarking, bezpečnost (fondu, uživatelů), bibliografie, 

bibliopedagogika, biblioterapie, booleovské operátory, citační analýza, citační etika, copyright, čtenářské kompetence a zájmy, 

digitalizace a digitální gramotnost, dramatická výchova, databáze, deskriptory, document delivery, Dublin Core, dyslexie, 

elektronické služby, ekonomika, ediční politika, ECDL, etiketa, fundraising, fulltextové vyhledávání, gramotnost informační, 

heslování, HTML, hypertext, chatování, ICT, indexace, identifikační popis, informační…cokoliv, jazykové kompetence, 

komunikační dovednosti, katalogizace, konspekt, literatura, legislativa, licence, marketing, MARC 21, mediální kompetence, 

metadata, MVS, multimédia, národní knihovní systém, neviditelný web, ochrana osobních údajů, obsahová analýza 

dokumentu, ochrana dokumentů, on-line služby, operační systémy, pedagogika a psychologie, projektový management, práce 

se čtenáři a klienty, public relations, publikování, rešerše, referenční služby, reformátování, restaurování, rekatalogizování, 

řízení, statistika, sdílená katalogizace, selekční jazyky, standardy, šedá literatura, školení uživatelů, švabach, týmová 

spolupráce, trénování paměti, tagování, transkripce, uživatelské potřeby, věcný popis, vyhledávání, web 2.0, XML, Z39.50, 

zálohování dat, životnost informací…

Jistě jsem vyjmenovala jen zlomek toho, co se po knihovnících chce – měli by znát trendy vývoje oboru, vědět, jak má vypadat 

moderní knihovna od řešení prostoru přes nábytek, technické vybavení až po design, měli by umět vystupovat, přednášet, učit, 

měli by… Jak říkám, multidisciplinární profese… Všichni dobře víme, že nikdo nemůže znát a umět všechno, ale… Znám 

kolegyni, se kterou jsem se během krátkého období setkala na školení AACR, právnickém minimu pro knihovníky a kurzu pro 

„děckaře“ – je totiž v knihovně sama a tohle všechno musí nějak zvládnout (jen mimochodem si stihla někdy v mezidobí udělat 

certifikát ECDL); služby čtenářům a práce v knihovně musely pochopitelně probíhat bez omezení… Takové lidi asi také znáte 

(samozřejmě nejen z knihovnictví): všechno je zajímá, všechno se snaží poznat, lákají je změny, nové věci a směry, když uvidí 

dobrý nápad, chtějí ho zkusit aplikovat. Jak jen to půjde, pojedou na seminář či kurz, shánějí informace, dobré příklady a 

nadřízený musí spíš brzdit jejich touhu po zvyšování a rozšiřování kvalifikace i nových aktivitách. Knihovnu chápou jako místo 

pro lidi, snaží se o zlepšování a rozšiřování služeb, o aktivizaci ostatních. Jejich pracovní doba trvá tak dlouho, jak je potřeba. 



Jejich potenciální odchod děsí jejich nadřízené (kde seženu adekvátní náhradu?!), jejich kolegy (kdo to teď bude dělat?) i 

některé jejich podřízené. Posouvají dál svou knihovnu, obor a vlastně i všechny a všechno kolem sebe.

Známe samozřejmě stále ještě i jiné kolegy (také nejen z knihovnictví). Kdysi vystudovali školu a od té doby s tím žijí a 

proplouvají, jak se dá. Na žádný kurz je nedostanete, nad novými věcmi ohrnují nos, všechno je nejlepší tak, jak se to dělá už 

40 let, každá změna je jim proti srsti. Naučí se přesně jen to, co bezpodmínečně musí, a i to pod nátlakem (co by po mně 

chtěli za ty peníze?!). Počítačovou gramotnost získali poslední a jen v nezbytné úrovni (tohle přece nepotřebuji!); jazykové 

kompetence jsou pro ně zbytečností (kde by se u nás asi vzal Angličan?), získávání nových kompetencí považují za módní 

záležitost a zbytečnost. V knihovně se podle nich mají půjčovat knihy (ideálně ty, co se právě vrátily, aby s tím bylo méně 

práce), všechno ostatní jsou nesmysly. Konec pracovní doby nikdy nezmeškají ani o minutu… Dosud si zkrátka neuvědomili 

základní životní jistotu: že bez celoživotního učení a vzdělávání to prostě nejde. Na jejich odchod do důchodu se těší jejich 

nadřízení, jejich schopní podřízení i někteří jejich kolegové a – aniž to tuší – také čtenáři a návštěvníci knihovny…

Budoucnost knihoven máme především ve vlastních rukou. Určitě potřebujeme peníze, podporu, zájem. Ale to vše nám 

nebude nic platné, pokud nebudeme vědět, co s tím; pokud nebudeme umět zájmu vyhovět, peníze využít efektivně, podporu 

správně nasměrovat. Pokud nebudeme znát trendy vývoje oboru v zahraničí, v republice, v regionu; pokud nebudeme znát 

zájmy současných i potenciálních uživatelů a to, jak se mění; pokud nebudeme mít vůli a potřebné kompetence k realizaci 

žádoucích změn, k zavedení nových služeb, k oslovení dalších segmentů populace a k využívání toho, co nám nabízí 

technologický rozvoj, pak nemáme mnoho šancí na přežití. To vše ale znamená především učit se, přemýšlet, poznávat, 

hledat inspirace, komunikovat mezi sebou i s potenciálními partnery – prostě vzdělávat se. Šancí je mnoho. Nepromarněme 

ani jedinou.
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