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Prvá akademická knižnica s úspešným programom
dobrovoľníctva
PhDr. Slávka Beracková
Dobrovoľnícky program seniorov v Univerzitnej knižnici UMB píše
už svoju sedemročnú históriu. Z pôvodne pilotného projektu
vznikol
program,
ktorý
spája
pracovníkov
knižnice
a dobrovoľníkov/dobrovoľníčky do funkčného celku. Toto spojenie
prináša benefity pre inštitúciu, pracovníkov, dobrovoľníkov
i používateľov. Rovnako dlho spolupracuje Univerzitná knižnica
UMB s neziskovou organizáciou Centrum dobrovoľníctva
v Banskej Bystrici.
Skúsenosti s pôsobením dobrovoľníkov a dobrovoľných knihovníkov
mali donedávna len verejné knižnice. V roku 2012 sa Univerzitná
knižnica UMB stala prvou akademickou knižnicou na Slovensku, ktorá
začala pracovať s dobrovoľníkmi. Pomyselnou štartovacou čiarou bolo
podujatie Dobrovoľníctvo – fenomén modernej občianskej spoločnosti,
ktoré Univerzitná knižnica UMB pripravila s Katedrou sociálnej práce
Pedagogickej fakulty UMB pri príležitosti Európskeho roku
dobrovoľníctva.
Spolupráca s Centrom dobrovoľníctva sa začala prípravou
dobrovoľníckeho projektu, v ktorom si knižnica určila cieľovú skupinu
dobrovoľníkov, činnosti, ktoré budú vykonávať a zadefinovala profil
dobrovoľníka. V septembri roku 2012 sa naplno rozbehla realizácia
pilotného projektu zameraného na seniorov. Trval rok a stal sa
východiskom na pôsobenie ďalších dobrovoľníkov. Projekt finančne
podporila Komunitná nadácia Zdravé mesto. Finančné prostriedky
z projektu sa použili na propagáciu, prípravu informačných
a metodických materiálov, na darčeky a cestovné pre dobrovoľníkov.
V úvodnom roku pôsobilo v Univerzitnej knižnici UMB sedem
dobrovoľníkov.
Pilotný projekt v univerzitnej knižnici sa časom transformoval
na dobrovoľnícky program, v ktorom sa postupne vystriedalo štyridsať
dobrovoľníkov. Medzi nimi, okrem seniorov, aj dve absolventky škôl,
pre ktoré bola dobrovoľnícka činnosť v Univerzitnej knižnici UMB
možnosťou získať prax a prvé pracovné skúsenosti.
Dobrovoľníci vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na základe Zmluvy
o dobrovoľníckej činnosti, ktorú uzatvárajú s Centrom dobrovoľníctva
prostredníctvom koordinátora dobrovoľníkov. Pôsobia na pozíciách
asistentov v študovniach a asistentov výpožičných služieb a publikačnej
činnosti. Vykonávajú pomocné práce súvisiace s výpožičným procesom
(vyhľadávanie kníh vo fonde, príprava vyžiadaných dokumentov, pomoc
pri kopírovacích službách), s archívom publikačnej činnosti a s ochranou
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fondu. Podieľajú sa na príprave evidenčných tlačív a propagačných
materiálov.
V roku 2016 sa Univerzitná knižnica UMB zapojila
do
projektu
hodnotenia
manažmentu
dobrovoľníkov. Za plnenie štandardov v oblasti
práce s dobrovoľníkmi získala Certifikát kvality
na obdobie troch rokov. V snahe obhájiť získanú
pozíciu a zároveň posunúť prácu s dobrovoľníkmi
na kvalitatívne ešte vyššiu úroveň pripravila Univerzitná knižnica UMB
pre dobrovoľníkov cyklus vzdelávacích podujatí, ktorý začne realizovať
v tomto akademickom roku.
Univerzitná knižnica UMB sa zapojí do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý
realizuje Centrum dobrovoľníctva, v tradičnom septembrovom termíne
s cieľom podporiť zmysluplnými aktivitami dobrovoľníkov myšlienku
dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji aj na celom Slovensku.
Tentoraz sa budú spoločne pripravovať do zberu vyradené staré
a poškodené knihy.
Týždeň dobrovoľníctva 2019
16. – 22. septembra 2019

