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Dobrovoľníctvo v Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva  
na roky 2015 – 2020 
 
 
Priorita 
1.2  Budovanie knižníc ako komunitných, multikultúrnych   
       a informačných centier a miest neformálneho celoživotného  
       vzdelávania.  
 
Opatrenie 
       Vytvoriť podmienky a podporovať zapájanie dobrovoľníkov do služieb   
       knižníc. 
 



 
Impulzy ako pozitívne využiť záujem a prácu 
dobrovoľníkov v prostredí našej akademickej knižnice 
 
 
Európsky rok dobrovoľníctva, ktorý v roku 2011 vyhlásila Európska 
komisia s cieľom zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť presadzovania 
občianskej angažovanosti a aktívneho občianstva.  
 
Podujatie Dobrovoľníctvo - fenomén modernej občianskej spoločnosti. 
 
Aktivity a skúsenosti rôznych verejných inštitúcií, vrátane knižníc, 
s pôsobením dobrovoľníkov.  
 
  

 



Spolupráca a vznik projektu 
 
Jún 2012  
Začiatok spolupráce s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB a 
Centrom dobrovoľníctva: 
 
 ● určenie vhodnej cieľovej skupiny dobrovoľníkov    
 ● vytipovanie činností, ktoré budú vykonávať  
 ● zadefinovanie osobnostných a iných predpokladov a zručností – profil   
    dobrovoľníka  
 ● informovanie kmeňových pracovníkov knižnice o príprave projektu a    
    pôsobení dobrovoľníkov. 



Cieľová skupina  →  seniori 
 
Pozície a činnosti →       Asistent v študovni 
   vyhľadávanie kníh, periodík, záverečných a kvalifikačných prác  
   vyhľadávanie v elektronickom on-line katalógu 
   poskytovanie kopírovacích a skenovacích služieb 
   príprava tlačív a propagačného materiálu  
  
   Asistent výpožičných služieb 
   vyhľadávanie dokumentov 
   vyhľadávanie v elektronickom on-line katalógu 
   zakladanie vrátených dokumentov 
   príprava kníh podľa žiadaniek a rezervácií 
   oprava a lepenie poškodených dokumentov 
   usmerňovanie používateľov študovne pri zvýšenej návštevnosti  
   na začiatku semestra 
  
   Asistent publikačnej činnosti 
    kontrola dokumentov v archíve podľa čísiel 
   kopírovanie a skenovanie častí dokumentov 
  
Predpoklady vlastnosti a zručnosti → Zodpovedný,  dôsledný,  komunikatívny, ústretový,  
asertívny ● všeobecný prehľad, základné počítačové znalosti, technické zručnosti ● priemerne fyzicky zdatný, 
schopnosť zvládať stres. 



 
Projekt Dobrovoľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici UMB 
 
- trvanie 1 rok 
- primárne zameraný na seniorov vo veku nad 50 rokov 
- východisko pre pôsobenie ďalších dobrovoľníkov – pilotný projekt 

 
Projekt finančne podporila Komunitná nadácia Zdravé mesto 
- zvyšovanie kvality života v regióne Banská Bystrica, Sliač a Zvolen  
- miestne darcovstvo a filantropiu   
 
 
 
 
 
 

 



 
Použitie finančných prostriedkov z projektu 
  
- na propagáciu programu 
  informačné skladačky a letáky  
   
Informácie o projekte zverejnené na webovej stránke knižnice a na   
stránke Centra dobrovoľníctva. 
Osobné stretnutia s potenciálnymi záujemcami o dobrovoľnícku činnosť   
v Kluboch a denných centrách seniorov. 
 
- prípravu informačného metodického materiálu  
   metodický manuál pre prácu s dobrovoľníkmi 
 
 - darčeky pre dobrovoľníkov 
 - cestovné pre dobrovoľníkov 

 
 







 
September 2013  
Úvodné stretnutie so záujemcami o dobrovoľnícku činnosť. 
 
 
●   Dotazník záujemcu o dobrovoľnícku činnosť 
●   Osobné pohovory 
●   Zmluva medzi dobrovoľníkom a Centrom dobrovoľníctva 
●   Náplň práce dobrovoľníka 
●   Poučenie o mlčanlivosti, školenie o bezpečnosti pri práci 
●   Koordinátor dobrovoľníkov (kontaktná osoba, hodnotiteľ...) 
 
 

 



 
Pôsobenie dobrovoľníkov 
 
Od októbra 2013 do decembra 2014  ─ 7 dobrovoľníkov (5 z radov seniorov).  
Realizovali dobrovoľnícku činnosť v piatich dislokovaných študovniach. 
Pracovali 2 – 4 hodiny týždenne, počas semestra. 
Vykonávali jednoduché pomocné práce na základe zadefinovaných pozícií, 
(vyhľadávanie a ukladanie kníh, pomoc pri kopírovaní...) 
Prevažne pozitívne skúsenosti. 
 
Súčasnosť – 1 dobrovoľníčka 
 



Hodnotenie projektu 
 
Prínosy pre dobrovoľníkov  
 
Pre dobrovoľníkov seniorov   
●  uplatnenie svojich celoživotných profesijných, ale aj životných skúseností   
    a vedomostí  
●  rozšírenie aktivít  
●  pocit byť ešte užitočný  
 
Pre dobrovoľníkov z radov nezamestnaných  
●  príležitosť obnoviť si pracovné návyky  
●  získať prvé pracovné skúsenosti a potrebnú prax 

 



Hodnotenie projektu 

Prínosy pre knižnicu 
 
● pracovníci knižnice majú viac času venovať sa používateľom knižnice,   
    pružnejšie  reagovať na ich požiadavky  
● výpomoc dobrovoľníkov je dôležitá najmä pri zvýšenej návštevnosti   
    knižnice  
   (semester, predĺžené otváracie hodiny študovní, dvojzmenná prevádzka)  
● prínos pri nárazových prácach.  

 





 
Ďakujem za pozornosť. 

 
slavka.berackova@umb.sk 
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