
Digitálna gramotnosť 
a zručnosti  

(nielen v knižniciach) 

Krátky úvod  



... gramotnosť je schopnosť 
používať... na riešenie... 

… gramotnosť = kontinuum 
schopností 

spracovávať informácie 
potrebné na plnenie stále 

náročnejších úloh… 



Digitálna gramotnosť… 
… nespočíva len v technickom zvládaní úkonov a 

znalostí spojených s ovládaním jednej 
technológie, napr. počítača, je javom značne 

zložitým, pozostávajúcim z kompetencií 
spojených s technickým zvládnutím 

informačných a komunikačných technológií, 
schopnosti práce s digitalizovaným obsahom, 
schopnosti zvládnutia bezpečného používania 

digitálnych technológií, komunikačných 
zručností a schopností. 

Vojtech KOLLÁR – Peter POLAKOVIČ – Jana GASPEROVÁ. 2015. DIGITÁLNA 
GRAMOTNOSŤ OBČANA AKO FENOMÉN SÚČASNEJ INFORMAČNEJ DOBY… 



DG = súbor schopností... 
• poznať, rozumieť a vysvetliť základné pojmy z oblasti 
informačných technológií 
• používať osobný počítač a pracovať so súbormi údajov, 
• pracovať s textovým editorom, 
• tvoriť a pracovať s tabuľkami, grafmi, číselnými 
údajmi, 
• vytvárať a pracovať s počítačovými databázami, 
• tvoriť pomocou osobného počítača prezentácie, 
• získavať informácie a komunikovať prostredníctvom 
osobného počítača (pracovať s internetom, vytvárať 
www stránky, ovládať elektronickú poštu). 

ECDL Foundation 









Digitálna gramotnosť a 
zručnosti v knižniciach 

„Doma“ „Von“ 

Vzdelávanie: prostriedok, nie cieľ... 



Digitálne občianstvo... 
 

(a knižnice) 







Digitálne prostredie 
v marketingu knižníc 

Súčasný používateľ vyhľadáva informácie najmä na internete, čomu 
nasvedčujú aj štatistiky - až 40 000 vyhľadávacích dotazov bolo zadaných za 
sekundu vo vyhľadávači Google. Knižnice vďaka digitalizácii kultúrneho 
dedičstva už veľké množstvo svojho obsahu na internete sprístupnili, stále sa 
však stretávame s problémom jeho nájditeľnosti prostredníctvom 
vyhľadávačov. V prezentácii si ukážeme, ako fungujú vyhľadávacie nástroje na 
internete, ktorý obsah vidia a s ktorým majú problémy. Taktiež si vysvetlíme, 
čo berie vyhľadávací nástroj Google do úvahy pri vyhodnocovaní 
a sprístupňovaní obsahu používateľom. Všetko ilustrujeme úspešnými 
príkladmi zo slovenských knižničných webových stránok,  
ktoré výrazne pomohli návštevnosti a nájditeľnosti ich digitálneho dedičstva  
na internete.  

Mgr. Andrea Hrčková, PhD.   ::   KKIV FF UK Bratislava 



Začíname, príjemný deň... 
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