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IFLA – Sekce veřejných knihoven


Červenec 1999


Úvodní poznámka: 

Materiál  je předběžným návrhem pouze pro účely konzultace. Nepředstavuje koncepci IFLA a nemá být citován ani používán k jiným účelům, než pro které je určen. Konečná verze, kterou sekce veřejných knihoven předloží na výroční konferenci IFLA v srpnu 2000 v Jeruzalémě, zahrne bibliografii, uvedení citací a odkazy. Bude vydána tiskem do konce roku 2000. 


KAPITOLA 1. Úvod

1.	Svět informací a komunikace prochází obdobím nebývalých a prudkých změn. Veřejná knihovna, instituce, která existuje téměř ve všech částech světa, je tímto procesem hluboce ovlivňována. Veřejná knihovna jako brána ke světovému poznání pro všechny občany světa má mimořádnou příležitost zvýšit rozsah a kvalitu svých služeb a stát se životně důležitým mostem mezi občanem a vzrušujícím světem informací.

1.2	IFLA Sekce veřejných knihoven považovala vždy za jednu ze svých hlavních rolí stanovení zásad, z nichž vycházejí služby veřejných knihoven, a poradenství v otázkách norem a praxe. V r. 1973 vydala IFLA ”Normy pro veřejné knihovny”, které byly r. 1977 revidovány. Nahradily je ”Směrnice pro veřejné knihovny”, vydané r. 1986. Sekce veřejných knihoven IFLA byla také pověřena přepracováním Manifestu UNESCO o veřejných knihovnách. Poslední verze byla vydána r. 1986, je dostupná ve více než dvaceti jazycích. Manifest je vyhlášením zásad, které se osvědčilo jako dokument podporující rozvoj veřejných knihoven. Výbor Sekce rozhodl, že směrnice z r. 1986 již neodpovídají dnešnímu světu informací a vyžadují radikální revizi.

1.3	Výbory nepodceňují složitost zpracování pokynů pro knihovníky, které by platily pro veřejné knihovny Na celém světě. Pro vypracování návrhu byla ustanovena pracovní skupina, jejíž členové jsou uvedeni níže. Pracovní skupina považuje za podstatné znát názory knihovníků z nejrůznějších zemí a kultur a zahrnout je do revidovaného dokumentu. S podporou UNESCO se v srpnu 1998 konal v nizozemském Noordwijku seminář ”Veřejná knihovna jako brána k informační společnosti – revize Směrnic IFLA pro veřejné knihovny”. Navštívilo jej 22 knihovníků z 21 různých  zemí všech světadílů. Sborník z jednání semináře je k dostání v IFLA /IFLA Professional Report No. 58, ISBN 90-70916-69-X/. Na závěr semináře byla přijata řada doporučení pracovní skupině, týkající se obsahu, formy a slohu konečného znění dokumentu. Se zprávou o semináři a s jeho závěry byli seznámeni  účastníci veřejné schůze na konferenci IFLA v srpnu 1998 v Amsterodamu.

1.4 Členy pracovní skupiny jsou:
Philip Gill /Spojené království/, předseda
Barbara Clubb /Kanada/
Ilona Glashoff /Německo/
Kerstin Hassner /Švýcarsko/
Nerses Hayrapetian /Arménie/
Robert Pestell /Austrálie/


KAPITOLA 2. Úloha a účel veřejné knihovny

2.	Tato kapitola je obecnou formulací úlohy a účelu veřejné knihovny. Některé body jsou podrobněji vyloženy v následujících kapitolách.

2.1 ”Veřejná knihovna jako místní brána k vědění zajišťuje podmínky k celoživotnímu vzdělávání, samostatnému rozhodování a kulturnímu rozvoji jednotlivců i sociálních skupin.” /Manifest UNESCO o veřejných knihovnách, 1994/

2.2	Veřejné knihovny jsou celosvětovým jevem. Vyskytují se v různých společnostech, v různých kulturách a na různém vývojovém stupni. Různorodost podmínek, v nichž pracují, nutně vede k rozdílům služeb, které zajišťují, a ve způsobu jejich poskytování, přesto však mají společné rysy, které lze definovat takto: Veřejná knihovna je organizace, zřízená a podporovaná společností, a to buď místní, regionální či národní správou nebo jinou formou společenské organizace, např. knihovními správními radami nebo nevládní organizací. Zajišťuje přístup k vědění, informacím a uměleckým dílům prostřednictvím různých zdrojů a služeb. Je přístupná všem členům společnosti stejně, bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství, jazyk, sociální postavení a dosažený stupeň vzdělání.

2.3	 Základním účelem veřejné knihovny je zajišťovat zdroje a služby různého druhu k uspokojování potřeb jednotlivců a skupin, které se týkají vzdělávání, informací a osobního rozvoje, včetně rekreace a volného času.

2.3.1 Vzdělávání 
	”Podpora individuálního studia a sebevzdělávání, jakož i formálního vzdělávání na 
        všech stupních” /Manifest: poslání knihoven/  
        Potřeba instituce, která by zajišťovala všem lidem přístup k poznatkům v tištěné nebo jiné podobě a podporovala tím formální a neformální vzdělávání, byla motivem  k zakládání a provozu většiny veřejných knihoven a je podnes základním účelem veřejné knihovny. Lidé vyžadují během svého života vzdělávání buď ve formálních institucích, např. v základních, středních a vysokých školách, nebo méně formálním způsobem v souvislosti se svým zaměstnáním a každodenním životem. Veřejná knihovna má pro tento životně důležitý proces vzdělávání zajišťovat vhodné materiály. Zároveň má uživatelům pomáhat, aby tyto učební prostředky využívali efektivně, a různými způsoby usnadňovat lidem studium. Veřejná knihovna má také efektivně podporovat kampaně za odstranění negramotnosti, neboť gramotnost je branou k vědění. V některých zemích je rozvoj vzdělanosti považován za prvořadou potřebu a veřejné knihovny jsou významnou oporou formálního vzdělávání.

PŘÍKLADY:     - V Mexiku byly služby veřejných knihoven záměrně budovány tak, aby se staly oporou oficiálního  vzdělávání především na úrovni středních škol.
	- V Singapuru je poslání veřejných knihoven formulováno jako ”neustálé       rozšiřování schopnosti lidí učit se, a to prostřednictvím národní sítě knihoven a informačních středisek, která poskytuje služby a studijní možnosti v zájmu rozvoje Singapuru.”  
”Úkol podporovat vzdělávání je pro veřejné knihovny příležitostí navázat spolupráci s učiteli, vydavateli a jinými pedagogickými a politickými činiteli za účelem analýzy potřeb.” /Kay Raseroka/

2.3.2 Informace 
         ”Veřejná knihovna je místní středisko informací, které pohotově zpřístupňuje svým  uživatelům všechny poznatky a informace.” /Manifest/   
         Potřeba informací je všeobecná, dostupných informací je dnes mnohem víc, než tomu kdy bylo ve světových dějinách. Veřejná knihovna, jako služba dostupná všem lidem, hraje hlavní úlohu ve shromažďování, organizování a využívání informací. Informační úlohu veřejné knihovny ještě víc zdůraznil prudký rozmach dostupných informací a rozmanitost médií, které je zpřístupňují. Veřejná knihovna zajišťuje, že ti, kteří nemají přímý přístup k informační technologii, mohou získat přístup prostřednictvím místní veřejné knihovny, právě tak jako informační zdroj v tištěné podobě. Informace mají velký význam pro rozvoj společnosti i jednotlivce a veřejná knihovna je mostem mezi informačně bohatými a informačně chudými.  

PŘÍKLAD:  - Státní knihovna v Sabah, Malajsie, zřídila ve svých knihovnách koutky elektroniky. Jsou to jednorázové zdroje informací a zábavy, které umožňují přístup k internetu a různým CD-ROM. Knihovna také pořádá veřejné semináře o tom, jak užívat internet.

”Zkušební projekt Venkovských víceúčelových telekomunikačních obecních středisek se zavede zpočátku v pěti afrických zemích /Benin, Mali, Mosambik, Tanzanie a Uganda/ jako služba, umožňující přístup k moderním informačním a komunikačním prostředkům rozvoje.” /Abdulaziz Abid/

2.3.3 Osobní rozvoj
	”Zajištění možností osobního tvůrčího rozvoje” /Manifest: poslání knihoven/
Možnost věnovat se svým zájmům a rozvíjet osobní tvůrčí schopnosti je důležitá pro rozvoj člověka. Za tím účelem potřebují lidé přístup k vědění a k uměleckým dílům. Veřejná knihovna může nejrůznějšími prostředky zajistit přístup k bohatým a různorodým fondům poznatků a výsledků tvůrčí činnosti, které by si jednotlivec sám nikdy nemohl pořídit. Zajištění přístupu k předním sbírkám světové literatury a poznatků je mimořádným přínosem veřejné knihovny a podnes její důležitou funkcí. Přístup k uměleckým dílům a poznatkům významně přispívá k osobnímu vzdělání a hodnotné rekreaci.

2.4 ”Utváření a upevňování návyku čtení u dětí od raného dětství” /Manifest: poslání   knihoven/   
       Veřejná knihovna se má snažit vyhovět potřebám všech skupin společnosti bez ohledu na věk. Má však mimořádnou odpovědnost za uspokojování potřeb dětí a mládeže. Probudí-li se v dětech již od raného věku zájem o vzrušující svět poznání a umění, je pravděpodobné, že budou těžit z těchto důležitých zdrojů osobního rozvoje po celý život, který bude bohatší a společnosti prospěšnější.     

2.5 Tím, že plní svou úlohu v těchto klíčových oblastech, se veřejná knihovna stává faktorem sociálního a osobního rozvoje a může pozitivně ovlivňovat společenské změny.
   
2.6 Pro úspěšné poskytování služeb veřejné knihovny je základní podmínkou, aby byly tyto služby dostupné všem a nikoliv jen jedné společenské skupině s vyloučením ostatních. Musí být přijata taková opatření, která zajistí dostupnost služeb menšinám, které z nějakého důvodu nemohou využívat hlavní služby, např. jazykovým menšinám, tělesně postiženým nebo těm, kteří žijí ve vzdálených lokalitách a nemohou přijít do budovy knihovny. Rozsah služeb, konstrukce knihoven a otvírací doba mají být plánovány se zřetelem k všeobecné dostupnosti jako základnímu principu.

2.7	Veřejné knihovny jsou místní službou ve prospěch místní společnosti. Služby, které poskytují, musejí proto vycházet z místních potřeb, které je třeba pravidelně sledovat. Bez této zásady ztratí veřejná knihovna kontakt s těmi, jimž má sloužit, a v důsledku toho nebude využívána v plné míře. Knihovníci si proto musejí uvědomovat změny ve společnosti, které vyplývají z faktorů, jako jsou demografické změny, věková struktura, úroveň vzdělanosti a zaměstnanosti.

2.8	Důležitým přínosem veřejné knihovny místní společnosti je udržování a rozvíjení místní kultury. Toho lze dosáhnout různými způsoby, např. vedením sbírek k historii místa, výstavami, večery vyprávění, vydáváním materiálů a pořádáním programů k  tématice lokality. Tam, kde je důležitou formou komunikace ústní podání, měla by veřejná knihovna napomáhat jejímu rozvoji. 

”Radikální odklon od tradiční formy knihovnictví se uskutečňuje experimentálně a je stále více přijímán jako vhodný, místní kultuře odpovídající zdroj informací. Příkladem jsou služby v rámci Programu rozvoje venkovských knihoven a zdrojů v Zimbabwe, kde jsou divadlo, zpěv a tanec jako součást přenosu informací postaveny na úroveň službám podporujícím čtení, půjčování knih a gramotnost.” /Kay Raseroka/

2.9	Pro dlouhodobý úspěch knihovny je důležité, aby vycházela z kultury země nebo oblasti, v níž působí. Je málo pravděpodobné, že veřejná knihovna uspěje, je-li její forma a struktura převzata ze země nebo oblasti s velmi odlišnými kulturními znaky.

2.10	Z hlediska plnění její úlohy a účelu je třeba klást důraz na služby, které veřejná knihovna poskytuje mimo budovu. V zájmu uspokojování potřeb společnosti vykonává knihovna řadu služeb, z nichž některé, např. uchovávání rozsáhlých fondů tištěných materiálů, lze účinně plnit v budově knihovny. V mnoha případech je však účelnější poskytovat služby mimo zdi knihovny. Služby obyvatelům málo zalidněných oblastí využívají různé způsoby dopravy. Doručování literatury do domova lidem, kteří z nějakého důvodu nemohou navštívit knihovnu, je důležité z hlediska zásady všeobecné dostupnosti informačních a knihovních služeb. Knihovní služby lze zajišťovat také na různých místech, kde se lidé shromažďují.

PŘÍKLADY:   - Bibliobusy jsou všeobecné v mnoha zemích, čluny s knihami v Norsku a Indonézii, kola a drožky rovněž v Indonézii, osli dopravují v Peru přenosné počítače i knihy.
- V Santiago, Chile, poskytují knihovny své služby ve stanicích metra.

Rozvoj služeb s využitím informační a komunikační techniky otevírá možnost poskytovat informační a knihovní služby do domu nebo na pracoviště. Příkladů je v různých společnostech mnoho; princip plánování rozvoje knihoven spíše z hlediska služeb než z hlediska budovy má velký význam pro koncepci veřejného knihovnictví.

2.11 	Budovy knihoven v mnoha zemích budou i nadále hrát důležitou úlohu v zajišťování knihovních služeb. V tomto případě by měla konstrukce budovy odpovídat funkcím knihovních služeb a měla by být dostatečně flexibilní, aby mohla zajistit nové, rozšířené funkce. Kdekoliv je to možné, má být knihovna k dispozici veřejnosti, např. pro schůze a výstavy, větší budovy i pro divadelní představení a hudební pořady. Plně využívaná veřejná knihovna bývá velkým přínosem společenskému životu města, důležitým společenským centrem a shromaždištěm v odlehlých venkovských oblastech. Knihovníci by proto měli zajistit efektivní využívání a správu knihovní budovy tak, aby její zařízení sloužilo celé společnosti. 

2.12 	Veřejná knihovna musí mít odpovídající prostředky, aby mohla uspokojivě plnit svou úlohu, a to nejen při zahájení činnosti, ale průběžně tak, aby její služby byly schopny uspokojovat potřeby místní společnosti. To znamená, že musí mít materiály různého druhu, pravidelně doplňované s ohledem na měnící se potřeby skupin a jednotlivců, musí  mít personál s odpovídajícím stupněm odborné přípravy a dostatek finančních prostředků k zajištění všech metod poskytování služeb a plnění své společenské úlohy.    

2.13 	Veřejné knihovny musejí reagovat na společnost, v níž působí. Mají mít schopnost adaptovat se a rozvíjet v souladu s měnícími se požadavky a zavádět nová média a nové metody práce. Nejnovějším příkladem je prudký rozvoj internetu, který veřejné knihovny musejí vzít na vědomí a využívat jej, mají-li plnit svou úlohu zprostředkovatele informací pro společnost i jednotlivce.  


KAPITOLA 3. Právní a finanční zajištění  

3.1 	”Veřejná knihovna spadá pod pravomoc místních a národních správních orgánů. Musí být podepřena jasně vymezenou legislativou a financována národními a místními správními orgány. Musí být základní složkou každé dlouhodobé koncepce rozvoje kultury, informační činnosti, gramotnosti a vzdělání.” /Manifest UNESCO o veřejných knihovnách, 1994/

Citace z Manifestu obsahuje prohlášení o orgánech, odpovědných za veřejné knihovny a o jejich právním a finančním zajištění. Situace ve světě je složitější, než uvádí Manifest. V některých zemích odpovídají za knihovní služby zcela nebo částečně provincie, regiony nebo státy, v jiných zemích provozují služby veřejných knihoven nevládní organizace nebo soukromé nadace. K zajištění trvalého rozvoje a postavení v informační síti je však nutné, aby veřejná knihovna byla pevně spjata s příslušným stupněm státní správy a byla jím financována; o to je třeba usilovat všude tam, kde tomu tak dosud není.

3.2 	Veřejné knihovny jsou společenskými institucemi, které zajišťují přístup k poznatkům a informacím různého druhu ve prospěch jedinců a celé společnosti. Veřejné knihovny jsou podepřeny legislativou a průběžně financovány, aby mohly podržet úroveň služeb a plnit své funkce.

3.3  Veřejné knihovny mají být součástí příslušného stupně struktury státní správy své země, nebo být s ním v pevném vztahu. Pro veřejné knihovny jako místní služby je často místní správní orgán nejvhodnějším stupněm správní struktury. V některých zemích jsou však veřejné knihovny spravovány na regionální nebo státní úrovni a v zemích, kde je místní správní struktura příliš slabá, ponechává si někdy národní správní orgán odpovědnost za veřejné knihovny prostřednictvím národní knihovny.

3.4 	Veřejné knihovny jsou podloženy legislativou, která zaručuje jejich kontinuitu a místo ve struktuře státní správy. Legislativa veřejných knihoven má různé formy. V některých zemích nebo regionech mají veřejné knihovny vlastní legislativu, kdežto jinde je součástí širší legislativy, vztahující se k různým typům knihoven. Liší se také svým obsahem. Může být jednoduchá, umožňující zřízení veřejné knihovny, ale úroveň služeb ponechává na starosti správnímu orgánu, který za knihovnu odpovídá, nebo úplnější, kdy specifikuje, jaké služby má knihovna poskytovat a na jaké úrovni.

PŘÍKLADY: - Mexiko a Venezuela mají zvláštní legislativu pro veřejné knihovny, kdežto v Kolumbii a Brazílii existuje legislativa pro informační služby, v níž jsou zahrnuty i veřejné knihovny. 

3.5 	Struktura státní správy různých zemí je velmi rozdílná, forma a jednotlivosti legislativy se výrazně liší. Legislativa veřejných knihoven by však měla stanovit, který stupeň státní správy odpovídá za jejich provoz a jak mají být financovány. A dále, jaké  je jejich místo v rámci knihoven země nebo regionu jako celku.

       PŘÍKLAD: - Knihovnický zákon ve Finsku /1998/ stanoví, že 
-   veřejnou knihovnu zřizuje městský úřad buď nezávisle, nebo ve spolupráci s jinými veřejnými knihovnami, 
-       veřejné knihovny mají spolupracovat s jinými typy knihoven a 
-       městský úřad vyhodnocuje knihovní a informační služby, které provozuje. 

3.6 	V některých zemích, kde je místní správa poměrně slabá, provozují veřejné knihovny nevládní organizace nebo jiné instituce vně místní správní struktury. Takové uspořádání je přechodné, je nutno usilovat o začlenění veřejných knihoven  do formální správní struktury a legislativy.

PŘÍKLAD: - V Argentině je 1600 lidových knihoven, které provozují nevládní organizace nebo organizovaná společenství; jsou řízeny národní legislativou.

3.7 	Jakkoliv velká a dobře vybavená veřejná knihovna nemůže uspokojit všechny potřeby svých uživatelů jen vlastními prostředky. Je proto důležité, aby veřejné knihovny byly aktivními účastníky národních a mezinárodních informačních sítí a výrazně tak zvyšovaly svou schopnost uspokojovat informační potřeby svých uživatelů.

3.8 	Pro úspěšné plnění úlohy veřejné knihovny je základní podmínkou přiměřená výše jejího financování. Finančních prostředků je třeba nejen při zřizování veřejné knihovny, ale průběžně a pravidelně. Bez dlouhodobého, přiměřeného financování není možné zajistit knihovní služby a efektivně využívat všechny dostupné informační zdroje. Dokládá to řada příkladů: nová budova knihovny bez prostředků na její údržbu, fondy nových knih bez peněz na jejich doplňování, výpočetní systémy bez prostředků na jejich údržbu a aktualizaci. Veřejná knihovna a její služby jsou dlouhodobou investicí ve prospěch společnosti a mají být patřičně financovány. Je známo, že i v nejbohatších společnostech nebývá vždy možné zajistit dostatek financí pro všechny služby. Proto je nutné, aby se služby rozvíjely plánovitě a s jasně vytyčenými prioritami. Takový postup je nutný vždy, ať je výše finančních prostředků na knihovní služby jakákoliv.

3.9 	Zdrojů financování veřejných knihoven je řada, ale výše financí z každého zdroje se mění podle místních faktorů té které země.

Primární zdroje:     - daně na místní, regionální nebo ústřední úrovni 
                             - podíl na grantech na ústřední, regionální nebo místní úrovni.
Sekundární zdroje příjmů mohou být:
		- dotace z nadací nebo od soukromých osob
		- příjem z komerční činnosti, např. vydavatelství
		- příjem z uživatelských poplatků, např. z pokut, rezervací
		- sponzorování externími organizacemi.
3.10 	”Veřejná knihovna má být v zásadě bezplatná.”/Manifest/
                Vybírání poplatků od uživatelů za služby nebo členství nemá být zdrojem příjmů veřejných knihoven, neboť tím by se platební schopnost stala kritériem, určujícím, kdo může používat veřejnou knihovnu, omezil by se přístup a porušil základní princip všeobecné dostupnosti veřejné knihovny.

3.11 	Knihovníci mají být nápadití při hledání zdrojů financí pro veřejnou knihovnu, nesmějí však přijmout finance v případě, že by to ohrozilo status veřejné knihovny jako instituce, přístupné všem lidem, např. kdyby komerční organizace nabídla finanční prostředky za podmínek, které by narušily universální charakter služeb veřejné knihovny.

3.12 	Veřejné knihovny jsou řízeny zvlášť k tomu ustaveným orgánem, jehož členy jsou převážně zástupci místní veřejnosti, včetně těch, kteří byli zvoleni do místního výboru nebo do knihovní rady. Knihovní výbory a rady mají mít pravidla jednání a jejich schůze mají být přístupné veřejnosti. Scházejí se pravidelně a zveřejňují zápisy z jednání, výroční zprávy a výkazy finančního hospodaření. Řídící orgán je obvykle odpovědný spíše za koncepční otázky, než za každodenní chod knihovny. Vedoucí knihovník má v každém případě otevřený přístup k řídícímu orgánu knihovny. Materiály, týkající se koncepce knihovny, mají být dostupné veřejnosti a kde je to možné, mají být občané zapojeni do jednání o rozvoji veřejné knihovny.

3.13 	Knihovníci musejí být plně odpovědni za své jednání jak řídícímu orgánu, tak občanům; za tím účelem podávají zprávy, svolávají veřejné schůze a poskytují konzultace. K výkonu svých povinností a jako poradci řídícího orgánu musejí mít vysokou profesionální úroveň. Konečná rozhodnutí v koncepčních otázkách přijímá řídící orgán a knihovník, je však třeba hledat způsoby, jak zapojit občany, kteří jsou aktivními nebo potenciálními uživateli knihovny. 

3.14	Veřejné knihovny mají být řízeny a spravovány co nejlépe. O řízení /managementu/ pojednává jiná kapitola. Správa knihovny má být výkonná a přehledná, zaměřená na zvyšování kvality služeb uživatelům, nemá být samoúčelná. K dosažení optimálních výsledků je třeba, aby administrativní a manažerský personál velké veřejné knihovny sestával ze specialistů více oborů, např. z účetních a systémových manažerů. Může též nastat potřeba expertízy specialistů nadřízeného orgánu nebo organizace příbuzného charakteru /právníků, odborníků na otázky mezd a důchodů/.

3.15	Veřejné knihovny pracují ve stále složitější společnosti,  která klade mnoho nároků na čas a pozornost lidí. Proto je důležité, aby knihovny o sobě dávaly vědět a propagovaly poskytované služby. Propagační činnost je různá, od jednoduchých forem, jako je označení budovy knihovny s uvedením, jaké služby poskytuje, nebo letáky s popisem a oznámením otevírací doby, až po promyšlenější metody propagace služeb, jako jsou programy marketingu a využívání webových  stránek.

3.16	Na veřejné knihovny se vztahuje též legislativa jiných oborů, než je jejich vlastní. Může to být legislativa finančního managementu, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, pracovních podmínek a mnoho dalších. Vedoucí pracovníci knihovny musejí mít přehled o všech legislativách, které mají vztah k práci veřejné knihovny.

3.17	Pro veřejné knihovny má zvlášť velký význam legislativa autorského práva /copyrightu/. Ta se neustále mění a reviduje, knihovníci musejí sledovat změny této legislativy s ohledem na všechna média. Knihovníci podporují a prosazují legislativu autorského práva, která vyzdvihuje práva uživatelů.

3.18	”Fondy a služby nemají podléhat žádné formě ideologické, politické nebo náboženské cenzury, ani komerčnímu nátlaku.” /Manifest/                             Rovnost přístupu pro všechny a svoboda informací jsou základními principy veřejné knihovny. Knihovníci a řídící orgány  knihoven mají hájit tato základní lidská práva a čelit nátlaku jednotlivců i skupin, jehož cílem je omezit materiály, dostupné ve veřejné knihovny. V některých zemích napomáhá dodržovat tato práva Zákon o svobodě informací. Účelem veřejné knihovny je zachytit celý rozsah lidského myšlení a zkušeností; pokud toto právo nelze udržet, není knihovna schopna plnit svou funkci služby všem vrstvám společnosti.

KAPITOLA   4.   Přístup a sítě.
” K zajištění celonárodní koordinace a kooperace knihoven musí být v legislativě a v koncepčních plánech definována a prosazována národní síť knihoven, opírající se o dohodnuté zásady služeb.”
”Musí být vybudována síť veřejných knihoven, navazující na národní, regionální, vědecké a odborné knihovny, jakož i na knihovny ve školách, technických učilištích a univerzitách.”
”Služby musejí být fyzicky dostupné všem členům společnosti. K tomu je třeba mít vhodně umístěné budovy knihoven, dobré studovny a čítárny, odpovídající technické vybavení a otevírací dobu, vyhovující uživatelům. To se týká též služeb, poskytovaných mimo knihovnu těm, kteří nemohou knihovnu navštívit.”
”Knihovní služby se musejí přizpůsobit rozdílným potřebám lidí, žijících ve venkovských a městských oblastech."”/Manifest UNESCO o veřejných knihovnách, 1994/

4. Aby mohla úspěšně plnit své úkoly, musí být veřejná knihovna v plném rozsahu přístupná všem potenciálním uživatelům. Jakékoliv omezení přístupu, záměrné či náhodné, snižuje schopnost veřejné knihovny plnit její hlavní úlohu, tj. uspokojování  knihovních a informačních potřeb společnosti.
Pojem přístupu má řadu prvků:
  - přístup k fondům dané knihovny a dalších knihoven a informačních služeb vytvářením a udržováním výkonných sítí,
  - zajišťování materiálů různých druhů za účelem uspokojování  potřeb všech skupin a jednotlivců místní veřejnosti,
  - využívání informační technologie tak, aby byl veřejnosti umožněn přístup ke knihovním fondům z domova nebo pracoviště,
  - usnadnění přístupu do knihovny vhodným umístěním knihovny a otevírací dobou, která vyhovuje veřejnosti,
- usnadnění fyzického přístupu do knihovny odstraněním překážek v konstrukci budovy, které by omezovaly jednotlivce nebo skupiny v možnosti využívat kteroukoliv část knihovny,
  - přímé poskytování knihovních služeb těm uživatelům, kteří z jakéhokoliv důvodu nejsou schopni navštívit budovu knihovny,
  -   zajištění, že je veřejnost seznámena se službami, které knihovna poskytuje, a to zejména
  -   propagací a marketingem.

4.1 Sdílení fondů
Každý knihovní fond je svým způsobem unikátní. Žádný fond nemůže obsahovat všechny materiály, které požadují místní uživatelé knihovny. Knihovny proto mohou zlepšit své služby tím, že umožní uživatelům přístup k fondům jiných knihoven.

4.1.1 	Dostupnost. Knihovna má zpřístupnit všechny své fondy nebo jejich část formou    výpůjček jiným knihovnám, a to tím, že se účastní sítě sdílení fondů, např. souborného katalogu nebo místní sítě informačních služeb, v níž jsou školy, technická učiliště a univerzity.


4.1.2 	Bibliografické záznamy. Knihovna systematicky třídí a katalogizuje své fondy podle      přijatých bibliografických pravidel /mezinárodních nebo národních/.


4.1.3 Výpůjčky z jiných knihoven. K uspokojování informačních potřeb uživatelů si knihovna půjčuje materiály z jiných knihoven téže organizace nebo mimo ni. Jde o tzv. meziknihovní výpůjční službu čili půjčování mezi knihovnami.

4.1.4 	Koncepce meziknihovní výpůjční služby. Knihovna vypracovává zásady MVS, kde má být stanoveno mimo jiné:  materiály, půjčované jiným veřejným knihovnám; typ materiálů, které je knihovna ochotna půjčit a které nikoliv; na jak dlouho se materiály půjčují; v kterých případech požádá knihovna o materiály jiné knihovny; metody zasílání; způsoby placení této služby; opatření pro případ ztráty nebo poškození materiálu.


4.2 	Spolupráce s jinými organizacemi a jednotlivci. Každá služba veřejnosti je kvalitnější tehdy, když jednotlivé organizace, které tyto služby poskytují, navzájem spolupracují a vyměňují si informace a názory. Výsledkem je snížení duplicity služeb, maximálně účinné využívání fondů a celkové zlepšení služeb veřejnosti. V některých případech mohou i jednotlivci z řad veřejnosti poskytnout cennou pomoc knihovně při plnění zvláštních úkolů nebo projektů.


4.2.1 	Formální vazby. Knihovny navazují formální vazby s jinými organizacemi v obci, např.     školami, programy šíření gramotnosti, místními obchodními komorami a výbory s cílem koordinovat činnost a společnými silami zlepšovat služby veřejnosti.

4.3 Elektronické sítě. Veřejné knihovny jsou nástroji rovných možností a demokracie. Překlenují současnost a technickou budoucnost, zajišťují, aby žádný občan nezůstal stranou, jsou ochrannou sítí proti odcizení a sociálnímu zaostávání za technickým pokrokem, jsou cestou k všeobecnému přístupu a rovných možností. Veřejná knihovna vyrovnává sociální rozdíly a musí tuto úlohu plnit i jako elektronická cesta k informacím v digitálním věku. Všichni občané musejí mít přístup k informacím, které potřebují ke svému životu v obci a k účasti na příští globální společnosti.

4.3.1 	Přístup uživatelům. Knihovna zajišťuje volný přístup veřejnosti k internetu /www a umožňuje všem občanům bez rozdílu ekonomického postavení přístup k informacím v elektronické podobě.


4.3.2 	Přístup personálu. Pracovníci knihovny mají mít přístup k internetu/www, aby mohli poskytovat uživatelům kvalitnější informační a čtenářské služby.


4.3.3 	Elektronické partnerství. Všude tam, kde je to možné, se knihovna podílí na místních nebo regionálních iniciativách, jako jsou veřejné sítě, programy technického rozvoje obce a  elektronické sítě mezi dvěma nebo několika organizacemi.


4.3.4 	Informační navigátor. Úkolem knihovny je být prostředníkem, elektronickou cestou k digitální informaci, tím, kdo pomáhá občanům překročit onen ”digitální předěl” k lepší budoucnosti. Knihovník je stále více ”informačním navigátorem”.


4.4 	Přístup. Přístupnost je klíčem k úspěchu služeb veřejné knihovny. Vysoce kvalitní služby nemají žádnou cenu pro ty, kteří k nim nemají přístup. Přístup ke službám má být organizován tak, aby maximálně vyhovoval potenciálním uživatelům.


4.4.1 	Umístění služeb. Knihovní služby mají být poskytovány v místě, které je maximálně výhodné pro obyvatele obce, v blízkosti rušného veřejného života, kde jsou např. obchody, nákupní centra, kulturní podniky. Služby mají být výrazně označeny a snadno dosažitelné pěšky, místní hromadnou dopravou nebo osobním vozem.


4.4.2 	Otevírací doba. Optimální přístup ke knihovním službám vyžaduje, aby knihovna byla otevřena v době, která maximálně vyhovuje veřejnosti.


4.4.3 Fyzický přístup. Knihovna má zajistit snadný přístup všem uživatelům, zejména tělesně postiženým osobám. Je třeba dbát, aby se vnitřní i vnější řešení budovy vyhnulo schodům.Knihovna má mít výtahy, umístěné u vchodu do budovy a uzpůsobené pro invalidní vozíky a dětské skládací kočárky. Větší knihovny mohou uživatelům poskytnout košíky nebo vozíky.

4.4.4 Dostupnost regálů. Materiály mají být vyloženy v otevřených regálech v takové výšce, aby byly snadno dostupné. Také v oddělení pro děti má být odpovídající uspořádání materiálů.


4.4.5 	Telekomunikace. Úroveň knihovních služeb se zvyšuje, když se občané mohou informovat o knihovně a žádat určité služby telefonem nebo internetem z domova nebo pracoviště. Kvalita služeb je lepší také tím, má-li knihovna spojení s knihovnami a informačními středisky mimo oblast svého působení.

4.4.6 	Služby osobám, které nemohou opustit domov, instituci, nebo žijí v geograficky odlehlých lokalitách. Někteří občané nemohou navštívit knihovnu, ale potřebují, nebo si přejí  využívat její služby. Knihovna má proto přijmout opatření, aby byl knihovní fond a služby přístupny i těmto uživatelům.
         Děje se tak: 
       - speciálními dopravními prostředky, např. dodávkami, bibliobusy, čluny s knihami  apod. 
         - elektronickou komunikací, např. katalogy na internetu
    - knihovnami v různých institucích, např. nemocnicích, věznicích.

4.4.7 	Označení. Venkovní označení knihovny nejen informuje o určení budovy, ale je také základní formou propagace knihovny. Označení je proto třeba důkladně připravit, aby dávalo patřičný obraz knihovny. Jednotlivá oddělení knihovny a části fondů mají mít odborně provedená označení, aby uživatel snadno našel např. katalogy, časopisy, informační službu,  oddělení pro děti, umývárny, stanice internetu a faxu apod. Kde je to třeba, má být označení provedeno též Brailleovým písmem.


4.4.8 	Styk s veřejností. Pro veřejnost je důležité, aby věděla o pořadech a službách, které knihovna poskytuje. Občané  nemohou využívat služby, o kterých nevědí. Informace o knihovních pořadech, službách, pravidlech půjčování a otevírací době je nutno podávat tak, aby byly dostupné a viditelné, v příslušném jazyce. Jde např. o letáky, brožury, záložky v knihách, webové stránky knihovny, pravidelné články a reklamy v místních sdělovacích prostředcích. Pracovníci knihovny a členové jejího řídícího orgánu vyhledávají vhodné příležitosti, aby seznámili občany s tím, jak jim může knihovna pomoci v jejich práci.

4.4.9 	Budova knihovny. Knihovna vytváří pro své služby prostředí, které je pro veřejnost pohostinné. Jde zejména o 
         - odpovídající prostor pro uchovávání a vyložení knihovních fondů,
- dostatečný prostor pro personál knihovny, aby plnil své povinnosti ve vhodném a   pohodlném prostředí,
- vhodný, pohodlný a přitažlivý prostor pro veřejnost, aby využívala knihovní služby co nejlépe.

Velikost podlahové plochy, potřebné pro veřejnou knihovnu, závisí na specifických potřebách té které obce, tak jak jsou dány hodnocením potřeb. Existují však vzorce pro výpočet nutného užitného prostoru knihoven ve čtverečních metrech /stopách, které lze použít při plánování. Viz přílohu A.

4.4.10 	Elektronické a audiovizuální zařízení. Jedním z hlavních úkolů veřejné knihovny je překlenout propast mezi informačně bohatými a informačně chudými. Proto musí také umožňovat přístup k nezbytnému zařízení, jako je informační technologie, čtecí přístroje pro mikrofilmy, přehrávače, projektory,  zařízení pro zrakově postižené. 


KAPITOLA 5. Uživatelé a služby.

”Svoboda, prosperita a rozvoj společnosti a jednotlivců jsou základními lidskými hodnotami. Dosahuje se jich jedině tehdy,  když dobře informovaní občané jsou schopni uplatňovat svá demokratická práva a hrát aktivní úlohu ve společnosti …
Veřejná knihovna, místní brána k vědění, vytváří základní podmínky pro celoživotní vzdělávání, nezávislé rozhodování a kulturní rozvoj jednotlivce i sociální skupiny.”

”Služby veřejné knihovny jsou poskytovány na základě rovnosti přístupu pro všechny, bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, náboženství, národnost, jazyk nebo sociální postavení.” /Manifest UNESCO o veřejných knihovnách, 1994/

5.1 	Potenciální uživatelé. Veřejné knihovny podporují výchovu, celoživotní vzdělávání a potřeby člověka v jeho každodenním životě. Obohacují život lidí tím, že jim otvírají přístup ke kultuře a k uměleckým dílům. Cílem veřejné knihovny je poskytovat služby všem občanům a skupinám. Žádný člověk není příliš mladý ani příliš starý, aby nemohl používat knihovnu. Každé dítě, dospělý nebo starší člověk je potenciální uživatel knihovních fondů a služeb. 
  Potenciálními uživateli veřejné knihovny jsou:
       - děti
       - mladiství
       - dospělí, včetně starších lidí
       - lidé z menšinových skupin, např. kulturních, etnických
       - tělesně postižení lidé, např. s vadami zraku nebo sluchu
       - lidé, kteří jsou připoutáni k domovu
       - lidé v různých institucích, např. nemocnicích, věznicích
       - výchovně vzdělávací, kulturní a dobrovolné organizace a skupiny
       - obchodní společenství

Knihovní fondy jsou omezeny, ani v nejbohatší společnosti není vždy možné poskytnout všem uživatelům služby na stejné úrovni. Knihovna musí stanovit priority, podložené analýzou potřeb uživatelů a jejich přístupu k alternativním službám. 
Zjištění, kdo jsou uživatelé a potenciální uživatelé a jak dosud využívali knihovní služby je velmi důležité. Děje se tak sběrem a analýzou dat o potřebách uživatelů; na základě toho se mohou služby rozvíjet v souladu s potřebami uživatelů knihovny.

5.1.2 	Orientace na uživatele. Koncepce a postupy knihovny mají vycházet z potřeb a zájmů uživatelů a nikoliv ze zájmů organizace a jejího personálu. Kvalitních služeb dosahuje ta knihovna, která bere zřetel na potřeby svých uživatelů a organizuje své služby tak, aby těmto potřebám vyhovovaly. Spokojení uživatelé jsou nejlepšími zastánci knihovních služeb.
         Uživatele je třeba zapojit do rozvoje knihovních služeb tím, že
          - se zjišťuje průzkumy, jaké služby využívají a vyžadují
          - se analyzují a vyřizují stížnosti uživatelů
          - podněty a připomínky uživatelů jsou využívány v plánování a rozvoji služeb
          - se udržuje zpětná vazba s uživateli, týkající se jejich přínosu rozvoji služeb.
Veřejná knihovna má mít pozitivní koncepci péče o uživatele. To znamená, že pozitivní    vliv na uživatele je prvořadým aspektem plánování, koncepce knihovny a systémů, provozních postupů a návrhů informačních a propagačních materiálů. Koncepce péče o uživatele má tyto prvky:
         - V demokratické a pluralitní společnosti musí být knihovny neutrální a objektivní.
         - Personál má být vždy zdvořilý, laskavý, uctivý a ochotný.
         - Všechny formy komunikace, slovní i písemné, se musí vyhnout používání žargonu.
         - Při telefonování má být personál vlídný a informačně pohotový.
         - Knihovní služby mají být vstřícné a spolehlivé.
         - Prostředí knihovny má být co nejvhodnější a příjemné.
         - Otevírací doba má vyhovovat uživatelům.
- Přímý přístup veřejnosti ke katalogům má být umožněn internetem, aby uživatel mohl  využívat služby z domova a mimo otevírací dobu.
           - Má být zavedeno řádné prodlužování výpůjček a rezervace materiálů.
 -Pokud to potřeby uživatelů vyžadují, mají být služby  poskytovány mimo budovu     knihovny.
   -Požadavky uživatelů mají být vyřízeny v co nejkratší době. Na dopisy a jiné formy sdělení je třeba odpovědět neprodleně.
  - Knihovna má mít zařízení, které usnadňuje její využívání, např. schránky na vkládání materiálů, vracených mimo otevírací dobu, samoobslužné zařízení pro vydávání a vracení materiálů, telefonní záznamníky, umožňující komunikaci s knihovnou mimo otevírací dobu.
- Knihovna má být vybavena moderními elektronickými přístroji, včetně speciálního zařízení pro zrakově a sluchově postižené.

5.1.3 	Výchova uživatelů. Veřejná knihovna má pomáhat svým uživatelům, aby si osvojili dovednosti, které jim umožní efektivně využívat fondy a služby knihovny. Pracovníci knihovny jsou informačními navigátory, kteří pomáhají uživatelům každého věku využívat informační a sdělovací techniku. Knihovna vypracovává programy uživatelů a usiluje o to, aby byla mostem mezi informačně bohatými a informačně chudými. Moderní technika je stále dostupnější, proto má veřejná knihovna  význam jak pro usnadnění přístupu k této technice, tak pro to, aby se lidé naučili ji efektivně využívat. Prohlídka knihovny s výkladem má být pravidelnou akcí, aby se lidé seznámili s budovou a službami a naučili se používat katalogy, technické zařízení aj.


5.2 Služby. Veřejná knihovna ”Musí být základní složkou každého dlouhodobého plánu    kultury, šíření informací, gramotnosti a vzdělání.” /Manifest/
Veřejná knihovna musí poskytovat služby vycházející z analýzy knihovních a informačních potřeb místní společnosti. Při plánování služeb musejí být stanoveny priority a vypracována koncepce služeb ve střednědobém až dlouhodobém výhledu. Knihovní služby nemají podléhat žádné formě ideologického, politického ani komerčního nátlaku. V některých zemích jsou služby, které knihovna musí zajišťovat, zachyceny v knihovnickém zákoně. Služby musejí být schopny se přizpůsobit a rozvíjet podle změn ve společnosti, např. změna ve struktuře rodiny, zaměstnanosti, demografických změn, kulturní rozmanitosti a způsobů komunikace. 
Mají brát zřetel jak na tradiční kulturu, tak na moderní techniku, t.zn. podporovat jak   ústní podání, tak využívání informační a sdělovací techniky.


5.2.1 Poskytování služeb. Veřejné knihovny poskytují řadu služeb v zájmu uspokojování potřeb svých uživatelů. Jsou to služby, které mají být uživatelům snadno dostupné:
                   - Půjčování knih a jiných materiálů mimo knihovnu.
                   - Využívání knih a jiných materiálů presenčně v knihovně.
                   - Informační služby s využitím tištěných a elektronických médií.
                   - Poradenské služby čtenářům včetně rezervací.
                   - Fondy k historii lokality.
                   - Noviny, časopisy, periodika.
Nejde o vyčerpávající soupis, ale vytčení některých základních služeb veřejné knihovny. Rozsah a šíře služeb závisí na  velikosti knihovny a veřejnosti, které poskytuje služby. Každá  knihovna je součástí sítě, která umožňuje uživateli přístup k velkému množství materiálů, ať je místo přístupu jakkoliv malé. Služby se neomezují jen na prostory knihovny, ale jdou přímo za uživatelem, když není přístup do knihovny možný. Služby v rámci knihovny i mimo ni mají využívat informační a sdělovací techniku, nikoliv jen tištěné slovo. Soupis některých fondů, které má mít knihovna k dispozici, je podrobně uveden v kapitole 6 /odstavec 6.2/.

                  Některé skupiny uživatelů vyžadují speciální služby: 
         - Děti
         - Mladiství
                  - Dospělí
                  -  Místní skupiny a organizace včetně  obchodních společenství
                  -  Jednotlivci a skupiny se zvláštními potřebami.

5.2.2 Služby dětem. Veřejné knihovny si opatřují velké množství materiálů, aby umožnily dětem prožívat vzrušující objevování poznatků a uměleckých děl. Děti mají být vedeny k tomu, aby optimálně využívaly knihovnu a naučily se pracovat s tištěnými i elektronickými médii. Veřejné knihovny mají zvlášť velkou odpovědnost za upevňování  návyku čtení u dětí a za šíření dětských knih a jiných materiálů. Knihovna musí organizovat akce pro děti, jako jsou hodinky vyprávění a informativní besedy o fondech a službách knihovny. Děti, které se naučí navštěvovat knihovnu od raného dětství, budou s velkou pravděpodobností jejími uživateli i v budoucnosti. /Viz Směrnice IFLA pro dětské knihovny./

5.2.3 Služby mladistvým. Mladí lidé mezi dětstvím a dospělostí vrůstají do společnosti se svou vlastní kulturou. Veřejné knihovny musí mít pochopení pro jejich potřeby a uspokojovat je svými službami. Mají opatřovat materiály, které jsou odrazem jejich zájmů a kultury. Někdy to znamená získávat materiál, který není tradičně ve fondu knihovny, např. romány v obrazech, komiksy, plakáty, časopisy pro 13.-19.leté. Aby se zajistilo, že skutečně odpovídají jejich zájmům, je vhodné získávat mladé lidi jako pomocníky při výběru těchto materiálů. Ve větších  knihovnách může tento materiál, umístěný ve vhodném nábytku, tvořit zvláštní úsek knihovny pro mládež. To jim pomůže cítit se v knihovně jako doma a také překonat pocit odcizení, který není v této věkové skupině neobvyklý./ Směrnice IFLA pro knihovní služby mladistvým./

5.2.4 Služby dospělým. Dospělí mají v různých etapách a situacích svého života řadu různých požadavků na informační a  knihovní služby. Týkají se zejména vzdělávání, formálního i neformálního, činnosti ve volném čase, zaměstnání, zdraví, kulturních zájmů a činností, profesionálního vývoje i hledání práce. Úkolem veřejné knihovny je pomoci lidem ve všech těchto životních situacích.
         Do plánování  služeb dospělým by měly být zahrnuty tyto hlavní prvky:

5.2.5 Celoživotní vzdělávání. Veřejná knihovna podporuje celoživotní vzdělávání, spolupracuje se školami a dalšími výchovně vzdělávacími institucemi a pomáhá studentům každého věku ve oficiálním  vzdělávání. Aktivní pomoc při vzdělávání dává veřejným knihovnám možnost spolupracovat s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Knihovna zajišťuje materiály z různých oborů, které umožňují lidem rozvíjet jejich zájmy a vzdělávání na neformální bázi.

5.2.6 Zájmy ve volném čase. Lidé potřebují informace, aby se mohli věnovat svým zájmům ve volném čase. K hlavním úkolům veřejné knihovny patří uspokojování těchto potřeb informačními zdroji různých druhů. Veřejné knihovny musí brát zřetel na měnící se charakter obyvatelstva a jejich zájmů, které odpovídají kulturním, sociálním a ekonomickým změnám. Služby musí být flexibilní, aby se přizpůsobily těmto změnám. Veřejná knihovna má napomáhat zachování kultury, historie a tradic místní společnosti a umožňovat k nim snadnou dostupnost. Tím, že organizuje různé akce a využívá svých fondů, podporuje veřejná knihovna umělecký a kulturní vývoj zejména dětí, občanů v důchodu a nezaměstnaných. Knihovna má také význam jako společenské centrum, kde se scházejí jednotlivci i skupiny, formálně či neformálně. Zvlášť důležité je to v  odlehlých lokalitách, kde není jiné vhodné místo pro shromažďování.

5.2.7 Informační služby. Rychlý rozvoj informační techniky umožnil dostat se k velkému rozsahu informací všem, kteří mají přístup k elektronickým médiím. Zajišťování informací bylo vždy hlavním úkolem veřejné knihovny, způsoby shromažďování, zpřístupňování a poskytování informací se v uplynulých letech radikálně změnily. V poskytování informací má veřejná knihovna řadů úkolů:
- zajišťovat přístup k informacím na všech stupních,
- shromažďovat a zpřístupňovat informace o místní společnosti,
- učit lidi každého věku využívat informace a  pracovat s informační technikou
- působit jako brána do světa informací, zajišťovat k nim každému přístup a pomáhat překlenout propast mezi  ”informačně bohatými” a ”informační chudými”.

Veřejné knihovny, mají-li plnit svou úlohu v zajišťování informací, musí být součástí informačních sítí a podílet se  na národní informační politice.

5.2.8 Služby skupinám veřejnost. Veřejná knihovna musí být centrem společnosti, má-li se plně účastnit jejích aktivit. Má proto spolupracovat s ostatními organizacemi a skupinami dané společnosti. Jde o orgány státní a místní správy, obchodní společnosti a dobrovolné organizace. Má být prováděna analýza informačních potřeb těchto orgánů a zajištěny služby k jejich uspokojování. Znamená to nejen pomoc těmto organizacím, ale též ukázku, jakou praktickou hodnotu má veřejná knihovna pro místní společnost a pro ty její členy, kteří mohou mít vliv na rozvoj knihovních služeb.

5.2.9 Služby zvláštním skupinám uživatelů. Potenciální uživatelé, kteří z jakýchkoliv příčin nejsou schopni využívat normální služby knihovny, mají stejné právo přístupu k těmto službám. Je třeba zavést takové služby, které by uspokojovaly jejich speciální potřeby. Jde zejména o:
- pojízdné knihovny, čluny s knihami a jiné formy dopravy knih lidem, žijícím v odlehlých oblastech,
- služby do domu lidem, kteří jsou upoutáni k domovu,
- služby lidem v ústavech, např. věznicích, nemocnicích,
- speciální přístroje a materiály pro tělesně postižené lidi, např. s vadami sluchu a zraku,
- speciální materiály pro lidi, kteří se obtížně učí, např. snadno čitelné materiály a kazety.

Služby lidem se speciálními potřebami je možno zlepšit použitím moderní techniky, např. syntetizátorů řeči pro zrakově postižené, on-line katalogy pro lidi v odlehlých oblastech nebo upoutané k domovu, přípoje na vzdálená sídla pro dálkově studující. Je třeba vypracovat inovační plány využití moderní techniky k dalšímu zpřístupňování knihovních služeb co největšímu počtu lidí.

5.2.10 Podpora čtení. Čtení, psaní a schopnost pracovat s čísly jsou základními předpoklady k tomu, aby byl člověk plnohodnotným a aktivním členem společnosti. Veřejná knihovna má podporovat a organizovat aktivity, zaměřené na boj proti negramotnosti. 
Veřejná knihovna má:
- podporovat čtení,
- podporovat a organizovat školení v používání výpočetní techniky,
- zajišťovat odpovídající materiály pro lidi s nízkou gramotností,
- spolupracovat se společenskými organizacemi, angažovanými v boji proti negramotnosti,
- organizovat akce, zaměřené na propagaci čtení a literatury,
- zúčastňovat se kampaní boje proti negramotnosti a za zvýšení znalosti základních početních úkonů.


KAPITOLA 6. Fondy

”Pro ty uživatele, kteří z jakýchkoliv příčin nemohou využívat normální služby a materiály, např. osoby, patřící k jazykové menšině, tělesně postižení lidé, hospitalizovaní nebo uvěznění, musí být zajištěny speciální služby a materiály.”
”Všechny věkové skupiny musí najít materiál, odpovídající jejich potřebám.”
”Fondy a služby musí zahrnovat všechny typy médií a moderní technologie, jakož i tradiční materiály.”
”Vysoká kvalita a vztah k místním potřebám a podmínkám jsou základním předpokladem. Materiály musí odrážet současné trendy a vývoj společnosti, právě tak jako odkaz lidského snažení a imaginace.”
”Fondy a služby nesmějí podléhat žádné formě ideologické, politické nebo náboženské cenzury ani komerčnímu nátlaku.” /Manifest UNESCO o veřejných knihovnách, 1994./

6. Hlavním úkolem veřejné knihovny je zajišťovat přístup k dostatečnému množství fondů, které uspokojují informační, rekreační a vzdělávací potřeby uživatelů.

6.1 Koncepce správy fondů. Každá veřejná knihovna vyžaduje písemný elaborát koncepce správy fondů, schválený řídícím orgánem knihovních služeb; tato koncepce zajišťuje jednotný přístup k průběžnému udržování a trvalému rozvoji knihovních fondů a jejich dostupnost.

6.1.1 Vzhledem k současnému technickému pokroku musí koncepce zachytit nejen fondy dané knihovny, ale i taktiku přístupu k informacím na celém světě.

6.1.2 Koncepce má vycházet z norem, vypracovaných knihovnickými odborníky se zřetelem k potřebám a zájmům veřejnosti a k rozmanitým vrstvám společnosti. Koncepce stanoví účel, rozsah a obsah fondů a také přístup k mimoknihovním fondům.

6.1.3 Koncepce může být zpracována tak, že postupuje od prohlášení universálního charakteru, která se vztahují na všechny knihovní služby, přes obecná ustanovení, platná pro určité země nebo regiony, až k specifickým směrnicím pro konkrétní knihovní služby.
          - Universální: prohlášení o intelektuální svobodě a volnému přístupu ke knihovním fondům, svoboda informací, aspekty mezinárodní konvence o autorských právech.
          - Obecná ustanovení, týkající se účelu koncepce správy fondů a jejího vztahu ke kolektivnímu plánu knihovních služeb, dlouhodobé a krátkodobé cíle, taktika přístupu historie fondů a/nebo knihovní služby, aspekty legislativy, např. zákon o publikacích pro služební potřebu.
          -  Specifická ustanovení: analýzy potřeb; charakteristika fondů včetně zvláštních fondů a sbírek pro speciální potřeby; principy a metody výběru a vyřazování včetně stanovení priorit; rozdělování rozpočtových prostředků; odpovědnost na rozvoj, výběr a vyřazování fondu v rámci dané organizace; přístup k elektronickým zdrojům včetně on-line přístupu k periodikům, databázím a dalším informačním zdrojům; vztahy a spolupráce s jinými knihovnami; ochrana a konzervace fondů; revizní požadavky - získávání fondů, evidence, kontrola, vyřazování, prodej nebo likvidace; postupy při darování fondů; postupy v případě stížností; perspektivy vývoje fondů; bilance a hodnocení koncepce.

6.2 	Rozsah fondů. Veřejná knihovna má poskytovat široký sortiment materiálů různých forem  a v dostatečném množství, aby byla schopna uspokojovat potřeby a zájmy společnosti. 
      Veřejné knihovny musejí sledovat vývoj nových forem a nových metod získávání informací. Všechny informace mají být dostupné co nejrychleji, bez ohledu na to, o jaký druh jde. Typická veřejná knihovna má mít tyto druhy materiálů; není to vyčerpávající soupis, objevují se stále nové druhy informačních materiálů.

6.2.1 	Fondy: 
- beletrie a populárně naučná literatura pro dospělé, mladistvé a děti,
- periodika,
- místní, regionální a národní noviny,
- informace místní společnosti,
- celostátní informace,
- obchodní informace,
- prameny k místní historii,
- genealogické prameny,
- materiály v domorodých jazycích,
- cizojazyčné materiály,
- noty,
- počítačové hry,
- hračky a hry

6.2.2 	Formy materiálů: 
- knihy, vázané a brožované
- digitální informace z internetu
- on-line databáze
- CD-ROM databáze
- programy počítačů /software/
- mikroformy
- magnetofonové pásky a CD
- datová videa a CD
- videokazety
- laserové disky
- tisky s velkým písmem
- tisky s Brailleovým písmem
- mluvící knihy
- elektronické knihy

6.3 	Rozvoj fondů
       Fondy jsou doplňkem služeb a nelze na ně pohlížet jako na samoúčelné, pokud není jejich hlavním cílem uchování a konzervace materiálů pro budoucí generace. 

6.3.1 	Velikost  fondů. Rozsáhlé fondy neznamenají totéž, co dobré fondy, zvlášť v dnešním digitálním světě. Velikost  fondů nemá takový význam, jako jejich využívání nebo jejich obsah. Rozsah fondů je určován mnoha faktory, jako je skladová plocha, finanční prostředky, jakému počtu obyvatel slouží knihovna, vzdálenost jiných knihoven, regionální úloha fondů, přístup k elektronickým zdrojům, hodnocení místních potřeb, počet získaných a vyřazených jednotek, výměna fondů s jinými knihovnami.
6.3.2 	Kritéria fondů:
                            - zařazování nových titulů
                            - zařazování nových knih
                            - přístup k mimoknihovním fondům
       - vyřazování starých, poškozených a nevyužívaných knih 
Podle obecného ukazatele má mít fond 1,5 až 2,5 knih na jednoho obyvatele. Tato navržená norma se však může měnit podle místních a finančních podmínek. Pokud je to možné, mají být knihy ve volném výběru v dobrém stavu a mají obsahovat aktuální informace. Menší a vysoce kvalitní fond bývá využíván víc, než rozsáhlý fond s velkým podílem starých, poškozených a zastaralých knih, kde se novější tituly ztrácejí v nepříliš kvalitním fondu. 
Starší knihy a ty, které již nejsou v oblibě, nemají být ve volném výběru, ale v rezervním fondu, který může být společný s jinými knihovnami. Knihy v rezervním fondu musejí být běžně nebo výhledově využívány. Neměly by tu být knihy, které jsou oblíbené a ještě v prodeji, ale jsou ve špatném stavu. Takové knihy je třeba nahradit, ty nepatří do rezervního fondu. Žádná knihovna nemůže být co do fondu soběstačná, účinný a výkonný meziknihovní výpůjční systém je základní složkou služeb každé veřejné knihovny.
Materiály v elektronické podobě jsou doplňkem knižních fondů a v některých oblastech je nahrazují. Příručky a periodika na CD a na internetu jsou vhodnou alternativou tištěné knihy. Informace z internetu mohou vést k tomu, že není nutno zakoupit některé příručky v knižní podobě.

6.4.1 	Akvizice a vyřazování. Knihovní fond je dynamický zdroj, který vyžaduje stálý přísun nových materiálů a vyřazování starých; tím se udržuje jeho význam pro společnost a přiměřená aktuálnost.
         Výpůjční fondy mají být aktivní, stále doplňované novými tituly a pravidelně zbavované      materiálů, které již nejsou využívány, nebo jsou zastaralé. Knihovny s menším, aktivním fondem jsou často lépe využívány, než rozsáhlé fondy s vysokým procentem nevyužívaných materiálů, kde staré a méně oblíbené knihy zakrývají aktuálnější a využitelné svazky. Fondy je možno obnovovat výměnou titulů s jinými knihovnami a nákupem nových materiálů.
          Počet získaných titulů má větší význam, než rozsah fondů. Závisí obvykle na finančním rozpočtu, a odráží též vydavatelskou produkci v určitých jazycích, charakter veřejnosti, jíž knihovna poskytuje služby, kulturní a jazykovou rozmanitost a věkové složení obyvatelstva, přístup k on-line informacím a rozsah zvláštních služeb, např. pro tělesně postižené a starší lidi.

6.4.2 	Zvláštní fondy. Obecné zásady akvizice a vyřazování nemusí platit pro určitou část fondů nebo pro zvláštní fondy a v určitých podmínkách. Udržování fondů musí v některých případech odpovídat speciálním potřebám. Jsou to např. 
    - Domorodé zdroje - veřejná knihovna má za úkol napomáhat shromažďování, zveřejňování a zpřístupňování domorodých materiálů.
    -  Prameny k místní historii je třeba aktivně shromažďovat, uchovávat a zpřístupňovat.
    - Komunity s vysokým procentem důchodců, mládeže, domorodého obyvatelstva, etnických   menšin nebo nezaměstnaných mladých lidí vyžadují zvláštní pozornost i co se týče fondů a služeb.

6.4.3 	Počet získaných a vyřazených svazků: 
Pro všeobecný knižní fond lze uplatnit tento   rozsah akvizice: 
Počet obyvatel			  méně 25 000		    25 -50 000		     nad 50 000
Počet knih na 1 obyv.			0,25			0,20			0,15
Počet knih na 1000 obyv.                   250                            200                            150

U zavedených a dobře fungujících služeb se předpokládá, že počet získaných a vyřazených svazků je vyrovnaný.

PŘÍKLAD 1. Knihovní služba poskytována 100 000 obyvatel
                      Roční přírůstek 15 000 svazků
                      Za předpokladu, že průměrná skladovatelnost knihy je 8 let, bude mít knižní  fond 120 000 svazků, tj. 1,2 sv. na 1 obyvatele.
PŘÍKLAD 2. Knihovna poskytuje služby 20 000 obyvatel
                      Roční přírůstek 5 000 svazků
                      Za předpokladu, že průměrná skladovatelnost knihy je 8 let, bude mít knižní fond 40 000, tj. 2 svazky na 1 obyvatele.

6.4.4 	Malé pobočky a pojízdné knihovny. Obecné zásady akvizice neodpovídají potřebám malých poboček a pojízdných knihoven, kde je množství fondu omezeno. Ve všech knihovnách je nutno mít určitý minimální fond s dostatečným množstvím knih, z nichž si uživatelé mohou vybrat. Maximální počet získaných svazků, tj. 250 na 1. obyvatele, neplatí pro nejmenší střediska služeb, kde prostorové omezení může vést ke snížení knižního fondu na 1 000 až 2 000 svazků. V těchto případech vychází počet získaných, nahrazených nebo vyměněných svazků z celkového rozsahu fondu a nikoliv z počtu obyvatel, kterým knihovna poskytuje služby, t.zn. činí ročně 100% i více. Za této situace má mimořádný význam výkonná meziknihovní výpůjční služba.

PŘÍKLAD: Knihovna s knižním fondem 1 500 knih má přibližně po 500 svazcích pro kategorii beletrie pro dospělé, populárně naučné pro dospělé a knihy pro mládež. Kdyby tato knihovna poskytovala služby obyvatelstvu o 750 lidech /tj. dva svazky na jednoho/, pak by při všeobecné směrnici pro počet získaných svazků /300 svazků na 1 000 obyvatel/ činil roční přírůstek 225 nových knih, tj. 75 na jednu z uvedených tří kategorií. Čtenář, který čte knihy jen jedné kategorie a z dvaceti knih najde jedinou, která odpovídá jeho zájmu, by byl ve své četbě omezen ani ne  a čtyři knihy za rok. Při 100% obnovení fondu má čtenář možnost výběru 25 knih za rok.

6.5 	Program rozvoje fondů v nových knihovnách. Při zřizování nových středisek knihovních služeb je třeba vypracovat ukazatele se zřetelem k místním a regionálním podmínkám obyvatelstva, pro které bude nová knihovna pracovat. Zejména je nutno posoudit demografické charakteristiky obyvatelstva, aby bylo možno určit složení nových fondů.

6.5.1 	Fáze zřizování. Ustavení základního fondu k poskytování služeb obyvatelstvu dané oblasti. V této fázi není cílem úplné pokrytí, ale uspokojování všeobecných potřeb dostatečným rozsahem fondů. V této době je maximálně využívána meziknihovní výpůjční služba. Může být vypracován plán rozvoje fondu tak, aby do tří let vzniklo minimum základního fondu. Dosažitelným  cílem je stav 1 až 1,5 knihy na 1 obyvatele koncem této fáze.

6.5.2 	Fáze konsolidace. Cílem této fáze je dosáhnout rozvoje knižního fondu co do šíře, hloubky i množství. Berou se v úvahu zvláštní podmínky obyvatelstva, fondy se rozšiřují tak, aby uspokojovaly potřeby obyvatelstva do větší hloubky. Začíná působit faktor vyřazování knih a růst fondu se zpomaluje tím, že vyřazování vyrovnává přírůstek. Růst na ukazatel 2 svazky na jednoho obyvatele bývá cílem tohoto tříletého období.

6.5.3 	 Fáze ustáleného stavu. Fondy uspokojují potřeby společnosti co do hloubky, šíře a množství. Kvalita fondů je udržována vyrovnaným poměrem nových přírůstků a vyřazených svazků. Nové druhy informačních materiálů jsou zařazovány do fondu hned, jak jsou dostupné a používání moderní techniky umožňuje přístup k co nejširším zdrojům. Knihovní služba se stává tvůrcem i ochráncem kulturního fondu místní společnosti.

KAPITOLA 7. Personál 

”Veřejná knihovna musí být organizována efektivně, profesionální úroveň práce musí být dodržována.”
”Odborná příprava a permanentní vzdělávání knihovníka je nezbytné pro zajištění odpovídajících služeb.” /Manifest UNESCO o veřejných knihovnách, 1994/

7.1 	Personál je životně důležitý prvek provozu veřejné knihovny. Personální výdaje tvoří vysokou částku v rozpočtu knihovny. V zájmu co nejlepších služeb veřejnosti je nutno udržovat dobře vyškolený, vysoce motivovaný personál, schopný využívat fondy knihovny pro uspokojování požadavků veřejnosti. K plnění těchto povinností je třeba mít dostatečný počet personálu.

7.2 	 Management knihovního personálu je důležitý úkol. Každému z personálu má být jasná koncepce knihovních služeb, má mít přesně stanovené povinnosti a odpovědnosti, náležitě upravené zaměstnanecké podmínky a plat, srovnatelný s jiným obdobným zaměstnáním.

7.3 	Veřejná knihovna je službou, určenou všem členům společnosti, ti mívají různé, měnící se potřeby. Personál veřejné knihovny by měl mít tyto vlastnosti a dovednosti:
- schopnost konstruktivně komunikovat s lidmi,
- znalost materiálů ve fondu knihovny a způsobu jejich zpřístupňování,
- schopnost porozumět potřebám uživatelů,
- pochopení pro zásady veřejných služeb,
- schopnost spolupracovat s jednotlivci a skupinami společnosti,
- schopnost pružně reagovat na změny, rozpoznat je a realizovat,
- pohotovost, prozíravost a přístupnost novým myšlenkám a praktikám

7.4 	Kategorie personálu. Ve veřejných knihovnách se obvykle vyskytují tyto kategorie  pracovníků:
-  kvalifikovaní /odborní/ knihovníci
-  knihovničtí asistenti
-  manuální pracovníci
V některých zemích existuje ještě kategorie knihovnického technika s kvalifikací středního stupně. Velké veřejné knihovny mohou zaměstnávat odborné pracovníky pro specifické funkce, např. manažery výpočetních systémů, administrativní, finanční, instruktážní a marketingové odborníky. Tito specialisté mají kvalifikaci zpravidla ve svém oboru a nikoliv v knihovnictví. Ve všech kategoriích může být personál zaměstnán buď na plný nebo na částečný pracovní úvazek.

7.4.1 	Kvalifikovaní /odborní/ knihovníci jsou odborníci s ukončeným vysokoškolským vzděláním nebo postgraduálním studiem. Rozpracovávají a realizují koncepci knihovních a informačních služeb veřejnosti. Jde zejména o budování fondů, jejich organizaci a využívání, poradenství a pomoc při vyhledávání a využívání informací, rozpracování systémů, usnadňujících přístup ke knihovním fondům. Zaměřují se též na management, plánování, tvorbu a realizaci koncepce služeb. Pokud tento personál  pracuje v odborných sekcích, např. v knihovně pro děti, jako informátor nebo konzultant, je členem týmu odborníků. Podrobnější přehled činností kvalifikovaného knihovníka je dán v příloze.

7.4.2 Knihovničtí asistenti. Povinnosti asistenta sestávají z běžné práce v půjčovně, provozních prací, jako řazení knih, evidence, knihovnické zpracování materiálů, pomoc při řazení záznamů, základní informační práce se čtenáři. Knihovničtí asistenti jsou personál, s nímž přijde veřejnost nejčastěji do styku. Je proto důležité, aby měli vysokou schopnost komunikovat s lidmi a navazovat mezilidské vztahy. 

7.4.3 	Manuální pracovníci jsou správci budovy, vrátní, uklízečky, řidiči, bezpečnostní personál. Vykonávají důležité funkce, které přispívají k plynulému chodu knihovních služeb, je třeba je brát jako nedílnou část personálu knihovny.

7.5 	Je třeba dbát na to, aby personál vykonával funkce odpovídající  kategorie, tedy např. aby kvalifikovaný knihovník nebyl využíván pro běžné práce při půjčování materiálů. Není  to správné využívání schopností a také tím dochází k nehospodárnému využívání personálu. Není proto nutné, aby v každé knihovně bez ohledu na její velikost nebo rozsah služeb byl odborný knihovník. V malých knihovnách s omezenou výpůjční dobou nemusí být odborný knihovník stále přítomen. Mají být však pod dohledem někoho z kvalifikovaného personálu. Každý pracovník má mít při nástupu do zaměstnání popis práce, který jasně stanoví jeho povinnosti a odpovědnosti. Popis práce nesmí být změněn bez souhlasu pracovníka, jehož se to týká.

7.6 	Počet pracovníků v té které knihovně je ovlivňován řadou faktorů, např. počtem budov knihovny, počtem oddělení v každé budově, službami, poskytovanými mimo budovu, požadavkem některých specialistů. Se zřetelem k tomu a k dalším místním zvláštnostem je navrhován tento základní početní stav personálu /mimo manuální pracovníky/:             
     - jeden pracovník s plným úvazkem na 2500 obyvatel                                                                              - jednu třetinu personálu /mimo manuální/ mají tvořit kvalifikovaní /odborní/ knihovníci. 
Jde o doporučený stav, který lze upravit podle místních podmínek. Jinou metodou stanovení patřičného počtu pracovníků je posouzení stavu v knihovnách srovnatelné velikosti 
a obdobných rysů.

7.7 	Kvalifikovaní /odborní/ knihovníci mívají ukončené vysokoškolské  studium nebo postgraduální kurs z knihovnictví a informačních studií na knihovnické škole. Je důležité, aby pracovníci veřejných knihoven udržovali spojení s knihovnickou školou ve své zemi a měli přehled o obsahu kurzů. Pokud je to možné, měli by se práce školy zúčastnit.

7.8 Doškolování je důležitým prvkem činnosti veřejné knihovny. Musí mít naplánovaný permanentní program doškolování personálu všech stupňů, a to pracovníků na plný i částečný úvazek. Rychlý rozvoj informační technologie zvyšuje význam pravidelného doškolování. V rozpočtu pro zavádění nových systémů musí být pamatováno na doškolování. Ve velkých knihovnách má být zřízeno místo pracovníka, který má na starosti plánování a realizaci programu doškolování. K zajištění finančních prostředků pro doškolování je třeba vyčlenit v rozpočtu určité procento pro tuto funkci, např. v rozsahu 0,5 –1% celkového rozpočtu knihovny. Tato částka by měla být dodržena i v případě krácení rozpočtu, neboť potřeba dobře vyškoleného personálu je velmi důležitá i za takových podmínek.

7.9 Zároveň s doškolováním personálu při zaměstnání je třeba jim umožnit, aby navštěvovali krátké kurzy a konference, týkající se jejich práce. Mají být vedeni k tomu, aby se stali aktivními členy knihovnických společností, protože tím se navazují styky s jinými knihovníky a naskýtají se možnosti výměny zkušeností a názorů. Je také možno organizovat výměny personálu mezi knihovnami téže země nebo s obdobnými knihovnami v zahraničí, všichni zúčastnění tím získávají cenné zkušenosti.

7.10 V zájmu motivace a udržení pracovně schopného personálu je třeba jim dát možnost stálého postupu v zaměstnání. Může být stanoven postupový žebříček pro pracovníky různých kategorií, ale možnost postupu má mít všechen personál. Vhodný je též přehled hodnocení výkonu, který informuje personál o hodnocení běžně podávaného výkonu a vede jej ke zvyšování dovedností.

7.11 Všechen personál knihovny má mít vyhovující pracovní podmínky, zaměstnanecké podmínky mají být jasně stanoveny ve smlouvě při nástupu nového pracovníka do zaměstnání. Platy na všech stupních mají odpovídat úrovni vykonávané práce a být srovnatelné s platy v jiných obdobných zaměstnáních.

7.12 Kde knihovna využívá dobrovolníků z řad veřejnosti, aby pomáhali personálu knihovny, mají být písemně stanoveny jejich úkoly a vztah k provozu knihovny a jejímu personálu.

KAPITOLA  8. Management veřejných knihoven
 
”Musí být vypracována jasná koncepce, určující cíle, priority a služby s ohledem na potřeby místní veřejnosti. Veřejná knihovna musí být organizována účelně a musí udržovat  profesionální úroveň prací.” /Manifest UNESCO o veřejných knihovnách, 1994/

8. Úspěšná veřejná knihovna je dynamická organizace, která spolupracuje s jinými institucemi a s jednotlivci za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb, zaměřených na uspokojování rozmanitých a měnících se potřeb veřejnosti. Aby byla efektivní, potřebuje zkušené, flexibilní a odborně zdatné manažéry, personál, který ovládá škálu manažérských technik.

8.1 Management veřejné knihovny sestává z řady různých operací:
-	vedení a motivace,
-	udržování účinných vztahů se správními a finančními orgány,
-	plánování a koncepční práce,
-	navazování a udržování sítí s jinými organizacemi,
-	rozpočtový management,
-	management knihovních prostředků,
-	personální management,
-	plánování a zařizování systémů v knihovně,
-	management změn.

8.1.1 Vedení a motivace. Manažér knihovny má významnou úlohu v obhajování postavení veřejné knihovny jako nedílné součásti mezinárodní, národní a místní infrastruktury. Musí prosazovat zájmy veřejné knihovny v politických a finančních kruzích na všech úrovních, aby zvýšil postavení a finanční prostředky veřejných knihoven. Manažér knihovny musí zajišťovat informovanost správních orgánů o nových postupech, které mohou mít vliv na služby veřejné knihovny, i o tom, že knihovna hraje stěžejní úlohu ve zpřístupňování nových služeb. Manažér knihovny je odpovědný za motivaci personálu, za zvyšování účinnosti, dynamiky a intenzity knihovních služeb a práce personálu.

8.1.2 Vztahy se správními a finančními orgány. Veřejná knihovna potřebuje k dosažení svých cílů trvalý přísun přiměřených finančních prostředků. Je proto důležité, aby manažér knihovny udržoval úzké a pozitivní vztahy s orgány, které řídí knihovní služby a poskytují  jim finance. Manažér knihovny jako vedoucí pracovník veřejné knihovny má mít otevřený přístup k radě nebo výboru, který je přímo odpovědný za knihovní služby. Obdobně jako k oficiálním setkáním by mělo docházet k pravidelným neformálním stykům manažéra knihovny se členy správní rady, kteří by  měli být stále dobře informováni o službách knihovny, jejich současném a budoucím rozvoji.

8.1.3 Plánování a koncepční práce. Plánování zajišťuje, že
-	správní orgán, management a personál vědí, čeho chce knihovna dosáhnout,
-	knihovní služby odpovídají potřebám veřejnosti,
-	kontinuita služeb je udržována bez ohledu na personální změny,
-	knihovna je schopna účinně reagovat na změny,
-	veřejné finanční prostředky jsou využívány účelně a  odpovědně.
Stanovení úkolů, krátkodobých i dlouhodobých cílů, strategie a sledování výkonnosti knihovny je nezbytné k zajištění vyrovnaných, účinných a výkonných služeb, přístupných všem složkám veřejnosti. 
Strategický a operační plán vyžaduje formulaci, dokumentaci a schválení. Plánování by nemělo probíhat izolovaně, ale ve spolupráci s orgány řízení a financování, s personálem knihovny, s aktivními i potenciálními uživateli. Strategický plán má obsahovat tyto prvky:
-	přehled, čeho bylo dosaženo,
-	zjištění potřeb,
-	stanovení priorit a krátkodobých cílů,
-	vypracování strategie dosažení cílů,
-	zjištění faktorů, rozhodných pro úspěch,
-	přidělení rozpočtových prostředků,
-	rozmístění prostředků tak, aby bylo dosaženo maximálního výkonu,
-	měření a vyhodnocení vstupu a výstupu,
-	přehodnocení potřeb a taktiky.
Místní předpisy, legislativa, taktiky a specifické postupy se mají náležitě formulovat, doložit a sdělit všem, jichž se to týká. Součástí managementu mají být obchodní a marketingové plány, průzkum trhu a šetření mezi uživateli.
Perspektivní plánování by mělo prosazovat pozitivní změny a minimalizovat dopad změn na služby, personál a uživatele. Zapojení všech orgánů, které přidělují finanční prostředky, je podmínkou dosažení pozitivních změn.

8.1.4 Navazování a udržování sítí. Žádná veřejná knihovna  nemůže uspokojovat potřeby všech svých uživatelů jen vlastními fondy. Má být proto součástí informační infrastruktury na národní, regionální a místní úrovni. Manažér knihovny musí zajistit, aby byly vytvořeny a udržovány sítě s využitím informační a sdělovací techniky všude, kde je to vhodné a možné. Umožní to poskytnout uživateli v místě materiály z širokého rozsahu fondů. Manažér knihovny rozvíjí rovněž dobré pracovní vztahy s jinými organizacemi, např. školami, jinými úseky místní správy, dobrovolnými organizacemi. Zlepšují se tím služby uživatelům a upevňuje postavení knihovny jako centra společenského dění.

8.1.5 Rozpočtový management a finanční plánování mají stěžejní význam pro to, aby knihovní provoz byl výkonný /optimální výkon/, ekonomický /s minimálními náklady/ a účinný /s maximálním výsledkem/. V zájmu dosažení těchto cílů manažér knihovny má:
-	Vyhledávat možnosti zvýšení finančních prostředků ze strany národní, státní nebo místní správy a z jiných zdrojů.
-	Navazovat spolupráci ke kooperativnímu nákupu materiálů a snižovat tím náklady.
-	Vypracovávat tří- až pětileté obchodní plány, opírající se o dlouhodobé plány knihovny.
-	Přidělovat finanční prostředky aktivitám, určeným koncepcí knihovny a vycházejícím ze stanovených priorit.
-	Vykonávat činnosti, zaměřené na stanovení nákladů na aktivity a programy knihovny a na perspektivní plánování.
-	Provádět aktivní manažérskou taktiku průběžného obnovování provozních prostorů a zařízení.
-	Zvažovat a zavádět automatizační techniku všude tam, kde je to vhodné pro zvýšení výkonnosti a účinnosti.
-	Realizovat systémy k zajištění toho, aby manažéři odpovídající za určitý díl rozpočtu nesli plnou odpovědnost za výdaje jim svěřených finančních prostředků.

8.1.6 Management knihovních prostředků. Hlavním článkem rozpočtu knihovny jsou výdaje za knihovní materiály. Manažér knihovny má zajišťovat, aby tyto prostředky byly využívány vhodně a v souladu se stanovenými prioritami a aby knihovní materiály byly udržovány a zpřístupňovány se zřetelem k co největšímu přínosu uživatelům knihovny.

8.1.7 Personální management. Personál knihovny je jejím základním prvkem, platy personálu tvoří obvykle největší položku rozpočtu. Je velmi důležité, aby personální management pracoval citlivě, důsledně a na pevných zásadách a vedl tím personál k vyšší efektivitě práce, k vysokému stupni motivace a pracovního uspokojení. Základními prvky personálního managementu jsou:
-	Spravedlivý postup přijímání pracovníků. Před uveřejněním nabídky místa mají být vypracovány požadavky na pracovníka a jeho práci. Rozhovory mají být vedeny tak, aby byly spravedlivé ke všem uchazečům. Rozhodování o přijetí má vycházet pouze z profesionálních hledisek a vhodnosti pro dané místo, nemá být ovlivňováno žádnými jinými faktory.
-	Personál na všech stupních má během zaměstnání v knihovně procházet odpovídajícím doškolováním. Zvlášť důležité je školení v informační technologii, které má být organizováno pravidelně tak, aby byl personál průběžně informován o nových postupech.
-	Dobrá komunikace mezi personálem na všech stupních má velký význam. Manažér má pravidelně revidovat interní komunikační systémy, aby bylo zajištěno, že je personál dobře informován o koncepci a postupech knihovních služeb.
-	Personál má mít možnost podílet se na vypracování koncepce a pracovních postupů. Má být podporována iniciativa a optimálně využívány zkušenosti a znalosti personálu. Zapojením personálu do procesu rozhodování se u nich vytváří pocit, že koncepce a postupy jsou jejich vlastní.
-	Personálu na všech stupních má být během práce v knihovně dána možnost profesionálního postupu. Pomáhá to udržet dobré pracovníky, zvyšovat jejich motivaci a pracovní uspokojení. Je vhodné vypracovat systém hodnocení, který umožní pracovníkům kontrolovat svou práci spolu s příslušným manažerem.

Personál má mít dobré pracovní podmínky. Je třeba dbát o to, aby nábytek a zařízení odpovídaly ergonomickým požadavkům. Veřejné knihovny jsou často otevřeny mnoho hodin, včetně večerů a víkendů. Při zpracování rozvrhů práce má být brán zřetel k tomu, aby pracovní doba umožňovala personálu vzít si náhradní volno v době vhodné pro společenskou aktivitu.

8.1.8 Plánování a zařizování systémů v knihovně. K efektivnímu využívání všech prostředků veřejné knihovny je třeba různých systémů, např. evidence výpůjček, finanční management, interní komunikace. Manažér knihovny zajišťuje zavádění vhodných systémů, a pokud je to nutné, i odborný personál k jejich obsluze a pravidelné revizi. Personál knihovny musí být zaškolen do práce s těmito systémy.

8.1.9 Management změn. Podobně jako mnoho jiných organizací procházejí veřejné knihovny obdobím rozvoje informační technologie a sociálních a demografických změn. Je to obrovská příležitost pro veřejnou knihovnu, neboť poskytování informací je její základní úlohou. Pro manažery a personál knihoven je to náročný úkol zajistit, aby změny byly zaváděny s maximální efektivitou a minimálním zatížením personálu a organizace. Manažeři knihovny si musejí být vědomi problémů, spojených se stálými a někdy i podstatnými změnami, a ovládat metody jejich řešení.

8.2 Pověřování. Manažer knihovny, pověřený řízením služeb veřejné knihovny, má hlavní odpovědnost za tyto služby vůči správnímu orgánu, avšak personál, odpovědný za některý úsek knihovny, ať jsou to fondy, pracovníci nebo prostory knihovny, má také úlohu manažera, toho si má být vědom jak manažer knihovny, tak dotyčný pracovník. Mají projít manažerským školením a podílet se na tvorbě koncepce knihovny. Odpovědnost manažera může být přenesena i na personál na nižším stupni. Musí však být jasné, kterými odpovědnostmi se pověřují, jakým způsobem budou podávat zprávy nadřízeným manažerům, personál musí být vyškolen tak, aby předané povinnosti plnil efektivně. Plánovitý systém pověřování je zárukou optimálního využívání zkušeností a dovedností personálu, zvyšuje počet lidí, plně zapojených do rozvoje a chodu knihovních služeb, zlepšuje pracovní uspokojení a připravuje pracovníky na možnost povýšení.

8.3 Nástroje managementu. Pracovních prostředků managementu, kterých lze využívat ve veřejné knihovně, je celá řada, jejich vhodnost závisí na mnoha faktorech, např. na kulturních souvislostech, rozsahu a charakteru služeb, manažerských metodách jiných oddělení téže organizace, na dosavadních zkušenostech a finančních prostředcích. Důležitým nástrojem managementu veřejné knihovny téměř v každé situaci je
-	analýza potřeb veřejnosti,
-	měření výkonu.

8.3.1 Analýza potřeb veřejnosti. Veřejná knihovna musí zjišťovat, jaké jsou potřeby veřejnosti, aby byla schopna poskytovat služby, které je uspokojují. Zjišťování je nutno provádět v pravidelných intervalech, nejlépe každých pět let, protože se potřeby mění. Hodnocení potřeb veřejnosti je proces, jímž knihovna shromažďuje podrobné informace o místním obyvatelstvu, jeho knihovních a informačních potřebách. Plánování a koncepční práce vychází z výsledků tohoto hodnocení, jen tímto způsobem lze dosáhnout toho, že služby odpovídají potřebám. Shromažďují se tyto informace:  
-	socio-demografická data o místním obyvatelstvu, např. věkové složení, pohlaví, etnická různorodost, vzdělanostní úroveň,
-	údaje o organizacích, např. výchovně vzdělávací zařízení, zdravotní střediska, nemocnice, věznice, dobrovolné organizace,
-	informace o místních firmách a obchodech,
-	spádová oblast knihovny, tj. kde žijí potenciální uživatelé knihovny,
-	místní veřejná doprava,
-	informační systémy, provozované jinými místními organizacemi.
Přehled není vyčerpávající, bylo by třeba provést další výzkum, jímž by se zjistilo, která informace za jakých okolností je nutná pro hodnocení potřeb veřejnosti. Stanovení profilu veřejnosti, který umožní knihovníkovi a správnímu orgánu plánovat rozvoj služeb na podkladě potřeb veřejnosti, je důležité v každých místních podmínkách. Hodnocení by mělo být doplňováno pravidelnými průzkumy uživatelů, které by zjišťovaly, jaké knihovní a informační služby si veřejnost přeje a co soudí o poskytovaných službách. Průzkum je práce pro specialisty, objektivnější a užitečnější výsledky přináší výzkum, prováděný externí organizací, pokud jsou na to finanční prostředky.

8.3.2 Měření výkonu se ve veřejných knihovnách dělá již několik let, bylo vydáno ISO 9000 o měření výkonu ve veřejných knihovnách. Měření nebo ukazatele výkonu se používají k měření vstupu, tj. prostředků, vložených do služeb nebo jejich části, a výstupu, tj. čeho bylo těmito službami dosaženo. Např. zřízení informační služby pro uživatele vyžaduje vložit personál, fondy, zařízení a podlahovou plochu. Výstupem je počet obdržených dotazů, počet kladně vyřízených, stupeň využívání fondů a využívání dalších služeb, např. rezervací v souvislosti s informační službou. Tato měření lze provádět a porovnávat každoročně, aby se zjistilo, zda se zvyšuje efektivita knihovní služby. Výpočetní technika usnadňuje měření výkonu, umožňuje vypracovat složité modely využívání knihovny a dalšího rozvoje služeb. Měření výkonu má být plánovaný proces, důsledně realizovaný v určitém časovém intervalu. Jiný způsob, jak získat vhodný ukazatel výsledků knihovní služby, je porovnat základní vstupní a výstupní data s jinými veřejnými knihovnami obdobného rozsahu a charakteru. Říká se tomu orientační testování /bench-marking/, jde o vhodný doplněk měření výkonu, prováděného interně.

KAPITOLA  9. Marketing a propagace.

9.1 Veřejné knihovny mohou využívat techniky marketingu pro zjišťování potřeb uživatelů a pro plánování uspokojování těchto potřeb. Usnadňuje to definovat úkoly knihovny a určit způsoby propagace služeb na veřejnosti.

Hodnocení potřeb veřejnosti. Knihovna má shromažďovat a analyzovat informace o veřejnosti a srovnávat je s údaji o svých uživatelích a službách. Výsledkem je základní informace, potřebná k vypracování profilu potenciálních uživatelů služeb, profilu knihovny jako takové a k vypracování strategie marketingu a propagace čtenářsky orientovaných knihovních služeb.

9.1.1 Koncepce. Knihovna má mít písemně vypracovanou koncepci marketingu, která jí usnadní plánovitou propagaci služeb na veřejnosti. Koncepce by měla obsahovat strategii marketingu a metody vyhodnocování programů propagace.

9.1.2 Plán marketingu a propagace. V zájmu dosažení dobrých výsledků marketingu by měla knihovna vypracovat plán marketingu a propagace s těmito základními prvky:
-	využívání tisku a elektronických médií,
-	výstavky a promítání,
-	účelné vnitřní a vnější světelné označení,
-	pravidelné sestavování a vydávání soupisů fondů a letáků,
-	kampaně za rozšíření čtení a gramotnosti,
-	knižní trhy,
-	zřízení webové stránky knihovny,
-	ustavení skupin Přátel knihovny,
-	každoroční pořádání Týdne knihovny a jiných společných propagačních akcí,
-	oslavy výročí a vyhlašování roků s určitou tématikou, 
-	záznamy knihoven v telefonních seznamech a jiných veřejných adresářích,
-	aktivity a kampaně za zvyšování finančních prostředků,
-	projevy na veřejnosti a napojení na skupiny v místní veřejnosti.

Nejde o vyčerpávající soupis, podle místních podmínek mohou být uskutečněny další akce.

9.1.3 Využívání médií. Personál knihovny má být patřičně vyškolen pro práci s komunikačními médii a má umět vhodně reagovat na dotazy prostřednictvím těchto médií.

9.2 Podpora veřejnosti. Knihovna musí zajistit, aby si veřejnost byla vědoma významu knihovních služeb a aby městské, státní nebo národní finanční orgány plně chápaly postavení knihovny ve veřejnosti a podporovaly její rozvoj.

9.2.1 Získání podpory veřejnosti. Knihovna by měla mít stálý program získávání podpory veřejnosti. V tom je např.:
-	činnost organizace Přátel knihovny ve prospěch získávání dalších financí a všeobecné podpory veřejnosti,
-	spolupráce se zástupci veřejnosti v zájmu podpory větších podniků, např. nové budovy nebo nového druhu služeb,
       -         navázání styků se skupinami veřejnosti s cílem rozšířit část fondů, nebo posílit určitý úsek programu, např. služby dětem.
Personál knihovny se má podílet na všech činnostech, které vedou ke zvýšení veřejného povědomí o rozsahu a významu služeb veřejné knihovny.

9.2.2 Lobbování. Knihovna se musí vytrvale, vědomě a plánovitě snažit zvyšovat zájem o problémy, které mají vliv na její služby a rozvoj. Může získávat podporu a pochopení pro knihovnu u osob s rozhodujícím postavením i u veřejnosti všeobecně. Informovaná veřejnost může být cennou oporou knihovních služeb a jejich aktivním propagátorem. Lobbování znamená spolupráci s rozhodujícími činiteli v zájmu prosazení určitých cílů v legislativě, koncepci nebo financování.

9.2.3 Koncepce. Knihovna má mít písemně vypracovanou a schválenou koncepci, v níž jsou stanoveny úkoly a povinnosti, týkající se získávání podpory knihovních služeb ze strany veřejnosti.

9.2.4 Spolupráce s řídícími orgány. Knihovna by se měla nejméně jednou za rok sejít se svými řídícími a finančními orgány a projednat knihovní služby, plány a výsledky, např. orientaci finančního orgánu, výroční zprávu nebo předložený rozpočet. Tyto porady se v různých zemích konají na různých stupních státní správy. Knihovna by měla vyhledávat co nejvíc příležitostí k setkání se svým finančním orgánem, např. při akcích, jako je otevření budovy, zahájení nové služby, otevření veřejného přístupu k internetu, zprovoznění nových fondů, vyhlášení kampaně za zvýšení finančních prostředků.

9.2.5 Hodnocení. Knihovna provádí pravidelné hodnocení svého programu marketingu a propagace a zajišťuje, aby výsledky tohoto hodnocení byly vzaty v úvahu při plánování dalších programů.







