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Globálne problémy spoločnosti, či už ide o Európsku, alebo slovenskú sféru, priamo zasahujú do života 
každého z nás. Priamo zasahujú nielen do života osobného, ale aj pracovného a ovplyvňujú každého 
Slováka. Napriek tomu je knihovníctvo jedna z mála pracovných oblastí, kde zamestnanci ešte stále 
pracujú s nadšením a práca sa stáva aj ich koníčkom. Dôkazom toho je aj účasť na celoslovenskej 
konferencii Knižnice 2015. Zúčastnilo sa na nej vyše 230 účastníkov, ktorí si mohli vypočuť vysoko 
aktuálne témy rezonujúce v odborných knihovníckych kruhoch.  

Jednou z hlavných tém bola Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. Dlho 
pripravovaný dokument, na ktorom sa podieľa odborná knihovnícka verejnosť, zástupcovia 
profesijných knihovníckych združení, ale najmä členovia Ústrednej knižničnej rady, poradného orgánu 
ministra kultúry v oblasti knižničného systému SR, knihovníctva a knižníc. Táto stratégia 
poukazuje na aktuálne, ale aj novovznikajúce témy v širokej oblasti knihovníctva. Či už chceme, alebo 
nie, elektronizácia zasiahla aj knižnice, ich zamestnanci musia reagovať veľmi rýchlo a využiť túto 
skutočnosť naplno, v prospech svojich čitateľov, používateľov či návštevníkov. Online katalóg má už 
každá knižnica a nie je to tak dávno, keď sme vyhľadávali v papierových kartotékach a katalógoch. 
Počítače nám každý deň pomáhajú pri práci a komunikácii, ale čo ďalej s novými výzvami? Termíny ako 
e-born a born-digital počúvame z okolia čoraz častejšie. Ako sa s tým popasujeme? Ako ich zaradíme 
do našej každodennej práce, ako ich budeme katalogizovať? Pomôžu nám nové katalogizačné RDA 
pravidlá? Aj toto sú témy a výzvy, ktoré našli svoje miesto v stratégii a čakajú na riešenie.  

Výzvou do budúcnosti je aj otázka,  či v budúcnosti budeme mať čitateľov a používateľov schopných 
dostatočne percipovať obsah z čítaného textu, a to či už pôjde o tlačené, alebo digitálne dokumenty. 
Štúdie, ktoré sa uskutočnili v posledných rokoch aj v našich knižniciach naznačujú, že je tu neustály 
problém s čítaním detí a mládeže. Ani zvyšujúca sa prístupnosť elektronických zariadení pre prácu 
a zábavu neprispievajú k popularite čítania. Napriek dobrým zručnostiam súčasných deti 
v predškolskom a školskom veku ovládať elektronické zariadenia,  je potrebné zisťovať ich mieru 
informačnej gramotnosti, ktorá nesúvisí s touto ich schopnosťou. Pretože informačná gramotnosť 
zahŕňa aj schopnosť identifikovať dôveryhodný zdroj informácií, nájsť príslušné odpovede a vhodne ich 
používať. Spájať  jednotlivé informácie do logických celkov a dokázať formulovať  vlastné závery. Túto 
oblasť je potrebné sledovať v knihovníckej komunite, pretože knihovníci sú tí odborníci,  ktorí pracujú 
s rôznymi typmi čitateľov a používateľov od ranného veku až do seniorského veku.  

Aby sme mali čo ponúknuť čitateľom a používateľom, musíme dbať o rozvoj knižničných fondov.  Je to 
aj jedna zo strategických oblastí činnosti knižníc a sú jej venované mnohé odborné diskusie. Budovať 
a rozvíjať fondy, či už tie tlačené, alebo elektronické, je povinnosťou každej knižnice.  Samozrejme, je 
nutné dodržiavať štandardy stanovené na medzinárodnej, ale aj národnej úrovni. Pozornosť treba 
upriamiť aj na trvalé uchovávanie a ochranu knižničných a informačných fondov.  Jednou z možností je 
dlhodobo opakujúca sa téma digitalizácie. Existujú usmernenia, postupy a metódy ako správne 
digitalizovať? Digitalizujeme to, čo už je zdigitalizované? To sú len dve z množstva otázok, ktoré 
rezonujú v odbornej komunite. Sme však presvedčení, že digitálny obsah bude až vtedy prospešný, keď 
bude prístupný čo najväčšiemu množstvu ľudí.  

Pri poslednom kroku však narazíme na legislatívne otázky sprístupnenia rozmnoženín. Priamo sa 
opierajú o autorský zákon, ktorý nám veľmi nepomáha, skôr nám kladie prekážky v našej práci. 
Autorský zákon je prioritne písaný pre ochranu autorov a ich diel. Napriek tomu, že v ňom existujú 
výnimky pre knižnice, úspešne do tohto procesu zasahujú aj organizácie kolektívnej správy práv. Každý 
si háji svoje záujmy a knižnice sa ocitli niekde uprostred nevypočuté. Otázkou je, či kričíme dostatočne 
nahlas, alebo či kričíme na tých správnych miestach. Európsky autorský zákon pomáha knižniciam po 
celej Európe a odporúčaniami navrhuje úpravu jednotlivých zákonov v členských krajinách Európskej 
únie. Zložitosť autorského zákona si niekde vyžaduje právny výklad, alebo aspoň výklad osôb 

4 
 



ÚVOD 
 
každodenne pracujúcich v tejto oblasti. Touto problematikou sa zaoberala aj táto konferencia 
a reflektuje na vzniknuté otázky. Dôležitým aspektom je zapracovanie nevyhnutných  legislatívnych 
zmien do každodennej knižničnej praxe. Práve zmena autorského zákona, ako aj zmena knižničného 
zákona sa musia odraziť v zmenách, ktoré čakajú knižnice.   

Od predošlej celoslovenskej konferencie ubehli tri roky. Množstvo otázok a problémov bolo 
zodpovedaných, ale stále sa nám vynárajú nové a nové. Do ďalších rokov sa musíme zamerať na témy 
celoživotného vzdelávania a tvorbu komunitných centier, kde budeme môcť prilákať čoraz viac 
návštevníkov, pretože knižnice už nie sú len kamenné miesta, kde sa vypožičiavajú knihy. Tak isto je 
potrebné zapájať sa do regionálnych aktivít a zviditeľňovať sa v regióne. Týmto sa podporí nielen rozvoj 
regiónu, ale aj rozvoj knižnice. Tieto aktivity musia doplniť aktivity podporujúce a propagujúce čítanie 
detí a mládeže. Poskytovaním moderných a personalizovaných služieb sa priamo zamerať na 
jednotlivca a poskytovať mu cielené informácie. Samozrejme, nesmieme zabúdať na vzdelávanie 
knihovníkov samých, ich kritické myslenie a pravidelne analyzovať silné a slabé stránky činnosti knižníc. 

Nedávajme si malé ciele, tie by sme rýchlo zvládli a ostali stáť na mieste. Dajme si ciele, ktoré nás 
posunú dopredu a po ich zvládnutí budeme naplnení hrdosťou samých na seba. 

 

Ondrej Látka 

Člen správnej rady Slovenskej asociacie knižníc 
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Abstrakt:  

Príspevok predstavuje Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, ktorá je v poradí už 
tretím kľúčovým strategickým  dokumentom pre slovenské knihovníctvo. Definuje tri základné strategické  
oblasti, vytypované priority a opatrenia, ktoré majú slúžiť na dosiahnutie definovaných cieľov; podstatná časť je 
venovaná finančnému zabezpečeniu plnenia úloh obsiahnutých v stratégii.    

Abstract:  

This paper presents a Strategy of development of Slovak librarianship for the years 2015 – 2020, which is already 
the third crucial strategy document for libraries in Slovakia. It defines three key strategic areas, selected priorities 
and measures to achieve defined objectives; a substantial part is devoted to the financial arrangements of the 
tasks contained in the Strategy. 

Kľúčové slová: 

Knihovníctvo – Slovensko - stratégia – 2015-2010 

Key words: 

Librarianship – Slovakia – strategy – 2015 – 2010 

 

Úvod  

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 3.12.2014 schválila návrh Stratégie rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 (ďalej stratégia). Materiál bol pripravený a predložený 
na základe rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na roky  2012 – 2016 na podmienky 
rezortu kultúry.  

Návrh stratégie pripravila Ústredná knižničná rada1 a do finálnej podoby ho dopracoval Odbor múzeí, 
galérií a knižníc Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
Stratégia na roky 2015 – 2020 je v poradí už tretím strategickým dokumentom pre slovenské 
knihovníctvo. Na začiatku tohto tisícročia odborná knihovnícka komunita diskutovala o potrebe 
spracovania strategického dokumentu a jednoznačne sa zhodla, že je to nevyhnutné. Prvá stratégia – 
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 – bola predložená vláde SR na odsúhlasenie 

1 Ústredná knižničná rada (ÚKR) je stály poradný, iniciatívny a expertný orgán ministra kultúry SR v oblasti 
knižničného systému. ÚKR najmä posudzuje a navrhuje koncepčné, strategické, organizačné a legislatívne 
opatrenia v oblasti knižničného systému, knihovníctva a knižníc, predkladá iniciatívne návrhy a odporúčania 
týkajúce sa priorít a potrieb knižničného systému, knihovníctva, knižníc a knihovníckej profesie. Členmi ÚKR sú 
t.č. Daniela Gondová – predsedníčka, Silvia Stasselová – podpredsedníčka, Alojz Androvič,  Daniela Džuganová, 
Andrea Doktorová, František Hasaj, Jitka Kmeťová, Judita Kopáčiková, Lívia Koleková, Katarína Krištofová, Jela 
Steinerová.  
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v apríli 2001. Jej hlavným prínosom bolo vymedzenie základných strategických cieľov pre knižnice 
knižničného systému Slovenskej republiky na strednodobé obdobie, čím sa jasne deklarovala štátna 
knižničná politika. Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 vláda SR odsúhlasila 
v novembri 2007.  Hlavným zámerom bolo vytvorenie takých podmienok pre knižnice a knižničnú 
činnosť, aby knižničný systém Slovenskej republiky zohrával aktívnu úlohu v poskytovaní informácií 
a v sprostredkúvaní poznatkov.  
Obe stratégie boli pomerne rozsiahle, obsahovali osem strategických úloh: 

- informatizácia a internetizácia knižníc, 
- zabezpečovanie informačných zdrojov pre knižnice, 
- knižnično-informačné služby, 
- tvorba, ochrana a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho a vedeckého dedičstva, 
- historické knižničné fondy, záchrana, stabilizácia a konzervácia tradičných nosičov informácií,  
- rozvoj ľudských zdrojov a kontinuálne vzdelávanie zamestnancov knižníc, 
- podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov, 
- výstavba a rekonštrukcia knižníc.  

 
Plnenie jednotlivých strategických úloh bolo pravidelne sledované a hodnotené. Obe stratégie 
obsahovali veľa zámerov, všetky neboli zrealizované, ale významná je skutočnosť, že napríklad  len 
v rokoch 2007 – 2013 bolo podporených 160 projektov v objeme 12.328.558 EUR pre knižnice 
v zriaďovacej gescii Ministerstva kultúry SR, 1.453 projektov vo výške 3.096.981 EUR v rámci 
dotačného systému ministerstva Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií – Knižnice a knižničná 
činnosť a Akvizícia knižníc. Realizovali sa viaceré celoslovenské projekty ako napr. Informatizácia 
knižníc – verejný internet v knižniciach Slovenskej republiky,  
Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane 
ich modernizácie, Digitálna knižnica a digitálny archív, Centrálny dátový archív, Elektronizácia 
a revitalizácia školských knižníc, NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na 
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom, a pod. Obe doterajšie stratégie splnili svoju 
úlohu, mali význam pri definovaní úloh knižníc a nasmerovaní ich aktivít. 
 

Východiská stratégie na roky 2015 – 2020 

Pri príprave stratégie na roky  2015 – 2020 sa nadviazalo na Informáciu o stave realizácie rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 a zadefinovania priorít strategického nastavenia 
knižničného systému zo strany Ministerstva kultúry SR. Konštatuje sa, že knižnice patria medzi najviac 
navštevované a využívané kultúrne inštitúcie.  

Knižničný systém tvorí 3.902 vedeckých, akademických, verejných, školských a špeciálnych knižníc, ich 
služby využíva viac ako milión používateľov, ročne poskytnú cca 23 miliónov výpožičiek. Okrem 
klasických printových dokumentov sprístupňujú širokú škálu elektronických informačných zdrojov, t.j. 
databázy s úplnými textami kníh, časopisov. v ostatnom období sa významne zvyšuje počet 
vzdelávacích, kultúrno-spoločenských podujatí, voľnočasových aktivít,  knižnice  sa transformujú na 
komunitné centrá. 

Počas rokov 2007 – 2013 sa zaznamenáva pokles počtu knižníc, ktorý súvisí najmä s konsolidáciou 
školských knižníc a prehodnocovaním počtu stagnujúcich verejných knižníc, nefunkčných pobočiek 
verejných knižníc i niektorých špeciálnych knižníc. Znižuje sa však objem finančných prostriedkov na 
činnosť knižníc, čo má vplyv na pokles počtu výpožičiek i aktívnych používateľov. Tento trend nie je 
ojedinelý len na Slovensku,  možno všeobecne konštatovať, že je to dôsledok jednak hospodárskej 
krízy, ale aj meniaceho  sa prostredia, nástupu informačných a komunikačných technológií, ktoré sú 
oveľa dostupnejšie. Knižnice musia na tento vývoj reagovať, aby obstáli v internetovom konkurenčnom 
prostredí a všadeprítomnom digitálnom obsahu.  
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Úlohou knižníc i naďalej ostáva poskytovanie kvalitných služieb podporujúce poznanie, vzdelávanie, 
kultúru čo najširšej komunite s pridanou hodnotou  v podobe, ktorá je založená na tradičných 
funkciách knižníc prispôsobená aktuálnym podmienkam a meniacim sa požiadavkám.  Digitalizácia 
knižničných fondov, písomného a kultúrneho dedičstva a následne sprístupňovanie týchto zdrojov je 
v súčasnosti prioritou. Knižnice musia tieto informácie poskytovať komukoľvek, kedykoľvek 
a odkiaľkoľvek a vtedy, keď ich používateľ potrebuje.  

Základnou devízou knižníc – v porovnaní s voľne dostupnými informáciami rôznej kvality 
a diskutabilného pôvodu – je poskytovanie overených, hodnoverných  informácií.  Činnosť knižníc sa 
posúva mimo ich priestor v ústrety individuálnym potrebám a požiadavkám používateľa. Zamestnanci 
knižníc sa postupne menia na osobných znalostných poradcov, avšak i používatelia musia byť 
dostatočne informačne gramotní. 

Ďalšou dôležitou základnou úlohou knižníc je uchovávanie písomného dedičstva, čo je spojené 
s potrebnou infraštruktúrou, vhodnými priestormi, depozitármi a aj s technologickými postupmi na 
trvalé uchovávanie digitálnych dokumentov.   

Na realizáciu týchto cieľov a takejto stratégie rozvoja sú pre roky 2015 – 2020 vytypované tri 
strategické oblasti:  

ĽUDIA – formovanie informačných potrieb, podpora informačnej gramotnosti, riadenie a rozvoj 
ľudských zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj knižníc, 

FONDY – budovanie, trvalé uchovanie,  rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov, 
SLUŽBY – optimalizácia a rozvoj knižnično-informačných služieb a metód správy informácií a znalostí. 

 

Strategická oblasť ĽUDIA, resp. Formovanie informačných potrieb, podpora informačnej 
gramotnosti, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj knižníc 

Knižnice zabezpečujú neobmedzený prístup občanov k informáciám, poznaniu, kultúre, takto sa 
podieľajú na celoživotnom vzdelávaní. Knižnice pomáhajú vytvárať a podporovať čitateľské návyky 
detí, mládeže, rozvíjajú čitateľskú a informačnú gramotnosť; podieľajú sa na multikultúrnej výchove 
a sprostredkovaní informácií verejného sektora všetkým občanom. Pre splnenie týchto úloh sú 
nevyhnutní  kvalifikovaní odborní pracovníci.  

Strategická oblasť ĽUDIA má päť základných priorít: 
- podpora budovania knižníc tak, aby mohli v zmysle Koncepcie celoživotného vzdelávania 

primerane plniť úlohy centier vzdelávania s dôrazom na informačnú gramotnosť, 
- budovanie knižníc ako komunitných a multikultúrnych centier a miest neformálneho 

celoživotného vzdelávania, 
- podpora a propagácia čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti, aktivít na odstránenie 

druhotnej negramotnosti, 
- podpora vzdelávania vybraných cieľových skupín, (rómskych komunít, dlhodobo 

nezamestnaných občanov, žien na materskej a rodičovskej dovolenke, občanov so 
zdravotným postihnutím, imigrantov, občanov v postproduktívnom veku a občanov 
s nízkym stupňom vzdelania alebo nízkym sociálnym statusom) najmä prostredníctvom 
verejných knižníc; podpora dostupnosti služieb pre znevýhodnené skupiny občanov, 

- vytvorenie a podpora systému celoživotného vzdelávania informačných profesionálov 
a knihovníkov, skvalitnenie systému riadenia ľudských zdrojov. 
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V rámci priorít sú nasledovné ciele: 

- podporovať rovnosť šancí pri plnení základného ľudského práva na celoživotné vzdelávanie 
a osobný rozvoj, 

- zvyšovať informačnú gramotnosti najmä študentov stredných a vysokých škôl, podporovať 
začlenenie mladej generácie do sociálnych a pracovných vzťahov, vytvárať podmienky na 
podporu informačnej gramotnosti aj ďalších skupín obyvateľstva, 

- podporovať aktívnu účasť knižníc na regionálnom rozvoji, 
- podporovať budovanie a rozvoj knižníc ako multifunkčných a multikultúrnych centier, 

podporovať transformácie knižníc na miesta stretávania sa ľudí a názorov, 
- propagovaním čítania prispieť k odstráneniu druhotnej negramotnosti a rozvoju čitateľských 

návykov, cielenými aktivitami zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, 
- zavádzať cielené aktivity pre vybrané skupiny používateľov, 
- osobitnú pozornosť venovať dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené 

skupiny občanov, 
- zabezpečiť nadobúdanie a rozvoj praktických skúseností knižničných a informačných 

zamestnancov na pracoviskách. 

Jednotlivé priority a ciele sú doplnené konkrétnymi opatreniami.        

 
Strategická oblasť FONDY, resp. Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-
informačných fondov 

Knižnično-informačné fondy sú základom kultúrneho, intelektuálneho a vedeckého dedičstva. Knižnice 
ich systematicky budujú, odborne spracúvajú, ochraňujú a sprístupňujú.  

Strategická oblasť FONDY má tri základné priority: 
- budovanie knižnično-informačných fondov a poskytovanie informácií v súlade s potrebami 

občanov a celospoločenskými záujmami,  
- digitalizácia, dlhodobá archivácia a sprístupňovanie digitálnych dát a poznatkov kultúrneho 

a vedeckého dedičstva, 
- odborná ochrana knižnično-informačných fondov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov 

a priestorov, v ktorých je uložený, uchovávaný a sprístupňovaný knižničný fond; fyzická 
ochrana a trvalé uchovávanie historických knižničných fondov. 

V rámci priorít sú nasledovné ciele: 

- zabezpečiť, systematicky budovať a sprístupňovať knižničné fondy a  informačné zdroje pre 
potreby vedy, výskumu, vzdelávania,  

- obohacovať a poskytovať účelnú a tematicky vyčerpávajúcu ponuku informačných 
a knižničných fondov a operatívny prístup k aktuálnym a kvalitným informáciám pre široký 
okruh používateľov šírených na všetkých druhov nosičov, 

- optimalizovať systém povinných výtlačkov a aktualizovať platnú legislatívu, ktorá nerieši 
povinné deponovanie dokumentov v elektronickej forme, 

- prostredníctvom digitálnych knižníc poskytovať priamy prístup k digitálnym aj nedigitálnym 
informačným zdrojom prehľadným a spoľahlivým spôsobom a prostredníctvom informačných 
technológií tak prepájať vzdelávanie a kultúru, 

- digitalizáciou dokumentov kultúrneho dedičstva umožňovať uchovávanie originálnych 
nosičov informácií a zároveň umožňovať efektívne a demokratické sprístupnenie tohto 
obsahu verejnosti v oveľa širšom meradle, 
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- rozšíriť, skvalitniť a optimalizovať informačné, komunikačné a technologické  kapacity na  
systematický zber, správu, uloženie a dlhodobú ochranu knižničných, informačných 
a znalostných fondov v digitálnej forme, 

- pri výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii knižníc sa zamerať na vytvorenie optimálnych 
klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok na ochranu knižničného fondu, a tým 
spomaliť alebo zastaviť prirodzený proces degradácie.  

Jednotlivé priority a ciele sú doplnené konkrétnymi opatreniami.        
 
Strategická oblasť SLUŽBY, resp. Optimalizácia a rozvoj knižnično-informačných služieb a metód 
správy informácií a znalostí 

Služby, ktoré knižnice poskytujú svojim používateľom, garantujú rovnaký prístup k informáciám a to od 
všeobecného informovania, cez celoživotné vzdelávanie a šírenie znalostí, až po tvorbu špecifických 
informačných produktov. Služby knižníc musia byť všeobecne dostupné a bez priestorových, 
materiálnych a iných obmedzení a musia zohľadňovať nové vývinové trendy. Nevyhnutnou 
podmienkou pre fungovanie knižníc a poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb sú 
vhodné podmienky. 

Strategická oblasť SLUŽBY oblasť má štyri základné priority: 
- podpora rozširovania ponuky knižnično-informačných služieb knižníc od klasických až po 

služby využívajúce najnovšie informačné a komunikačné technológie, 
- implementácia nástrojov na virtuálne sprístupňovanie knižničných fondov a poskytovanie 

personalizovaných služieb a podpora virtuálnej komunikácie knižníc s používateľmi, 
- vytvorenie legislatívnych a metodických podmienok pre poskytovanie kvalitných 

a efektívnych knižnično-informačných služieb. 

V rámci priorít sú nasledovné ciele: 

- dosiahnuť, aby všetky knižnice boli schopné poskytovať hybridné služby, klasické 
i elektronické a  zabezpečiť maximálny komfort pre používateľov, 

- rozšíriť, skvalitniť a optimalizovať informačno-komunikačno-technologické  kapacity na 
virtuálne sprístupnenie knižničných, informačných a znalostných fondov v digitálnej forme 
a poskytovanie personalizovaných služieb, 

- dosiahnuť optimálnu virtuálnu komunikáciu s používateľmi a sprístupniť čo najviac služieb 
prostredníctvom internetu, 

- v záujme skvalitnenia a rozvoja knižnično-informačných služieb využívať štandardy pre 
verejné knižnice, pripraviť štandardy pre akademické knižnice,  

- pri hodnotení služieb knižníc využívať benchmarking ako nástroje kvalitného poskytovania 
knižničných a informačných služieb a optimálne využívanie verejných zdrojov, 

- prostredníctvom aktivít a odporúčaní usmerňovať knižničný systém pri riešení aktuálnych 
problémov pri poskytovaní knižnično-informačných služieb.  

Jednotlivé priority a ciele sú doplnené konkrétnymi opatreniami.        

Gestorstvo a finančné zabezpečenie plnenia úloh stratégie 

Hlavným gestorom a garantom napĺňania všetkých strategických oblastí, priorít a opatrení stratégie je 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že  Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najväčšie a najdôležitejšie knižnice, môže plnenie 
vybraných cieľov a opatrení priamo ovplyvniť. Predpokladá sa, že i Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy, ktorý je zriaďovateľom 
dvoch špecializovaných vedeckých knižníc, sa bude aktívne  spolupodieľať na napĺňaní stratégie. Pre 
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iných zriaďovateľov stratégia dáva dostatok podnetov na optimálne plánovanie a podporu odborných 
činností knižníc. 

Očakávalo sa  a predpokladalo, že plnenie stratégie je z hľadiska finančných zdrojov v zásade 
dostatočne garantované, keďže stratégia obsahuje konkrétne zdroje financovania. v závere stratégie 
sa uvádza, že Ministerstvo kultúry SR na realizáciu stratégie: 

- obnoví a bude finančne napĺňať osobitný prvok programovej štruktúry rozpočtovej kapitoly 
ministerstva kultúry určený na krytie nákladov spojených s plnením jednotlivých strategických 
oblastí a opatrení, 

- priority podpory dotačného systému ministerstva kultúry prispôsobí potrebám plnenia 
stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, 

- v rámci disponibilných finančných prostriedkov bude navyšovať finančné prostriedky najmä 
v programe 2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, v podprogramoch 2. 1 Knižnice 
a knižničná činnosť, 2. 3 Ochrana kultúrneho dedičstva, 2. 5 Akvizícia knižníc.  

 
Ministerstvo kultúry SR počas minulého roka pripravilo a Národná rada SR v septembri 2014 schválila 
zákon č. 284/2014 Z. z., ktorým vznikol Fond na podporu umenia (ďalej fond). Ústredná knižničná rada 
pozitívne prijala vytvorenie fondu, keďže fond sa vznikol ako verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca 
efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond je nezávislý od 
ústredných orgánov štátnej správy, riadia ho a o prideľovaní  prostriedkov majú rozhodovať samotní 
zástupcovia umeleckej obce. Podľa všeobecnej časti dôvodovej správy, informácií na webovej stránke 
ministerstva – pozri http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie-1d.html, ako aj 
z predchádzajúcich vyjadrení predstaviteľov ministerstva na odborných fórach, mal fond síce nahradiť 
podstatnú časť dotačného systému ministerstva, avšak pod správou ministerstva malo ostať 
poskytovanie dotácií na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, keďže spôsob politiky 
a podpory ochrany kultúrneho dedičstva a profesionálne zázemie potrebné na ich rozvoj  je odlišné od 
oblasti tzv. živého umenia. Túto situáciu, či pôvodný zámer, zmenil návrh novely zákona č. 284/2014 
Z. z. a zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Uvedenou 
novelou sa z dotačného systému vylúčila celá oblasť ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva, 
okrem národných kultúrnych pamiatok, teda kultúrneho dedičstva  uchovávaného v pamäťových 
a fondových inštitúciách typu knižnica, múzeum, galéria. z dotačného systému bol vylúčený i rozvoj 
kultúrnych služieb, podpora podujatí a aktivít, ktoré tieto inštitúcie vo verejnom záujme realizujú 
v rámci vzdelávacích a kultúrnych aktivít. Uvedené aktivity prešli do fondu na podporu umenia, avšak 
bez úpravy ďalších ustanovení zákona, ktoré by pre tieto nové aktivity fondu vytvorili primerané 
a objektívne  prostredie a podmienky na hodnotenie.  
 
Odborná knihovnícka obec na novelu zákona spontánne zareagovala a v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania využila možnosť zaslať zásadné nesúhlasné pripomienky. Značný počet 
pripomienok (274, z toho 139 zásadných), nesúhlas Ústrednej knižničnej rady, Slovenskej asociácie 
knižníc, Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, všetkých vyšších územných celkov, Združenia miest 
a obcí Slovenska, Únie miest a obcí Slovenska, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, 
Slovenského národného múzea i Slovenskej národnej galérie dal podnet na spoločné stretnutie 
s predstaviteľmi fondu a ministerstva kultúry. Cieľom stretnutia bolo „Priblíženie nastavenia činnosti 
a fungovania Fondu na podporu umenia vo vzťahu k podpore priorít pamäťových a fondových 
inštitúcií“.  
 
Odborná verejnosť však očakávala, že predmetom rokovania bude zdôvodnenie predloženia novely 
zákona č. 284/2014 Z. z. a zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva, 
najmä vysvetlenie, prečo sa tak zásadne zmenila koncepcia poskytovania dotácií pre oblasť kultúrneho 
dedičstva. Predkladatelia novely zákona sa nezúčastnili na pracovnom stretnutí a prítomní 
predstavitelia ministerstva a fondu nepoznali dôvody, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu. Uvedená 
zmena vážne ohrozuje plnenie úloh stratégie a to i napriek trom deklarovaným prioritám na rok 2016, 
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ktoré podľa vyjadrenia predsedu rady fondu sú: Rok slovenskej hudby, Slovenské predsedníctvo v Rade 
Európskej únie, Múzeá, galérie a knižnice. Pre rok 2016 je zo strany fondu na podporu aktivít 
pamäťových a fondových inštitúcií prisľúbený objem finančných prostriedkov na úrovni roku 2015, t.j. 
1,8 milióna EUR. Na konzultáciu problematiky aktivít a činnosti pamäťových a fondových inštitúcií 
s predstaviteľmi fondu vznikla 7-členná pracovná skupina v zložení 4 zástupcovia odborov kultúry 
a cestovného ruchu samosprávnych krajov a po jednom zástupcovi za múzeá, galérie a knižnice. 
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc sa dohodli na spoločnom 
zástupcovi; Ústredná knižničná rada – ako poradný orgán ministra – akceptuje spoločnú nomináciu, 
napriek tomu požaduje aj svoje zastúpenie v pracovnej skupine. Pre slovenské knihovníctvo, pre 
slovenské knižnice, pre naplnenie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva bude nevyhnutné, aby 
sa v rámci Fondu na podporu umenia získala taká finančná podpora, ktorá neohrozí realizáciu 
naplánovaných zámerov. 

Záver 
Vážnu obavu o ohrozenie plnenia Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 
Ústredná knižničná rada opakovane písomne vyjadrila i ministrovi kultúry SR. Rozhodnutie vytvoriť 
pracovnú skupinu je len dôsledkom deklarovaného nesúhlasu zástupcov pamäťových a fondových 
inštitúcií, osobitne knižníc, s novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
SR. Dodatočné doplnenie ochrany, rozvoja a sprístupňovania kultúrneho dedičstva (okrem oblasti 
pamiatkového fondu) do Fondu na podporu umenia je nekoncepčné a nesystémové. Slovenské 
knihovníctvo malo svoju samostatnú komisiu v rámci štátneho Fondu Pro Slovakia od roku 1998.  Je 
zvláštne, nepochopiteľné a poľutovaniahodné, že Ministerstvo kultúry  SR sa po 17-tich rokoch vzdáva 
priamej podpory a možnosti pozitívne ovplyvňovať tento sektor kultúry, ktorý mu patrí podľa 
kompetenčného zákona.  
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Abstrakt:  

Príspevok popisuje obsahové nastanie nového a účinného knižničného zákona, v hlavných bodoch upozorňuje na 
práva a zákonné povinnosti ustanovené pre knižnice knižničného systému Slovenskej republiky a pre 
zriaďovateľov a zakladateľov knižníc; zameranie vykonávacích predpisov ku knižnému zákonu; možnosti 
aplikačného výkladu a obsahový záber legislatívnej úpravy oblasti povinného deponovania 

Kľúčové slová:  

knižnica, knižničný systém, knižničný zákon, povinný deponát, práva a povinnosti, zriaďovateľ a zakladateľ 
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Abstract:  

This work describes the material content of the new libraries act now in effect. Under its main points it highlights 
the legal rights and obligations that apply to libraries in the library system of the Slovak Republic and to the 
trustees of libraries, the orientation of the implementing regulations for the libraries act, and the possibilities for 
interpretation in application and the scope of law on compulsory deposits. 

Key words:  
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Po 14 rokoch uplatňovania zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona  č. 
68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, jeho troch novelách, po nástupe nových 
moderných informačných a komunikačných technológií do knižničného systému Slovenskej republiky 
(ďalej len „knižničný systém“), ktoré zmenili najmä obsah a formu knižničných činností, ako aj 
s ohľadom na identifikáciu potreby nového knižničného zákona na Konferencií „Knižnice 2012“ v rámci 
príspevku „Knihovnícka legislatíva“ PhDr. Dušana Lechnera a Ing. Alojza Androviča, PhD. z Univerzitnej 
knižnice v Bratislave1 a aj z dôvodu právneho zjednocovania pravidiel v oblasti nastavenia správy 
a ochrany hnuteľného kultúrneho dedičstva a aplikačnej praxe sa súčasťou Rozpracovania 
Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 na podmienky rezortu kultúry a Plánu 
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 stala aj úloha vypracovať zákon 
o knižniciach. Podnetov bolo dosť a vzhľadom na rozsah navrhovaných úprav, doterajšie tri  novely 
zákona a v snahe zabezpečiť prehľadnosť a zrozumiteľnosť textu právneho predpisu zvolilo 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“)  formu návrhu nového 
zákona knižniciach. Zákon č. 126/2015 Z. z.  o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. 
z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 
Z. z.“ (ďalej len „ knižničný zákon“) bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 6. mája 2015, 
zverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 126 v čiastke 39/2015 s účinnosťou od 1. júla 2015. v dobe 
konania konferencie „Knižnice 2015“ má za sebou prvé tri mesiace svojej účinnosti. Musím 

1 pozri http://www.sakba.sk/dokumenty/2012/Zbornik-Kniznice2012.pdf  
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pripomenúť, že knižničný zákon bol čase jeho prípravy predmetom rokovania a pripomienkovania 
Ústrednej knižničnej rady ako poradného a expertného orgánu ministra kultúry v oblasti knižničného 
systému, knihovníctva a knižníc, na zaslanie svojich pripomienok, postrehov, problémových ustanovení 
boli oslovené aj vybrané knižnice knižničného systému. Musím vysloviť veľké poďakovanie všetkým, 
ktorí si našli čas, ktorí mali záujem prispieť svojimi návrhmi k nastavovaniu vecí verejných 
a knižničných, ktorí nezostali bokom. Aj vďaka Vám sa zákon robil oveľa ľahšie ako tie párky (pre 
pochopenie čítaj uvedený článok „Knihovnícka“ legislatíva). Osobne a osobitne musím poďakovať za 
ochotu, odbornosť, vecnosť, výbornú ľudskú aj pracovnú atmosféru pri tvorbe knižničného zákona 
Mgr. Andreii Doktorovej a PhDr. Daniele Gondovej.  

A čo nové prináša knižničný zákon? 

Predmet úpravy a pojmy.  

Knižničný zákon sa vzťahuje na knižnice, ktoré vykonávajú knižnično-informačné služby a súčasne sú 
evidované v zozname knižníc. v prípade ochrany písomného dedičstva Slovenskej republiky sa jeho 
zákonná ochrana rozšírila na vlastníka alebo správcu vzácneho písomného dokumentu (okrem 
archívneho dokumentu) bez ohľadu na to, či dokument alebo fond bol spracovaný ako súčasťou 
knižničného fondu. Vyhlásenie vzácneho rukopisu, starej a vzácnej tlače, významného slovacikálneho 
dokumentu alebo iného vzácneho dokumentu za historický knižničný dokument alebo v prípade fondu 
za historický knižničný fond je ekvivalentom systému ochrany hnuteľných kultúrnych pamiatok 
a ministerstvo kultúry tak koná vo verejnom záujme a z dôvodu ochrany národného písomného 
bohatstva.  

V prípade pojmového aparátu bolo potrebné precizovať zavedené a zaužívané pojmy a zákonom 
definovať nové, zaviesť do právneho systému terminológiu používanú v odbornej knihovníckej praxi 
a vymedziť jej zákonný rozsah s ohľadom zmenu charakteru odborných činností knižníc. Pojmy boli 
upravené a rozšírené tak, aby vyhovovali aplikačnej praxi a odstránili nejasnosti, či nepresnosti 
a pokrývali aj nové formy nosičov informácií, či nové služby pri sprístupňovaní informácií. Knižničný 
zákon zadefinoval aj rozsah výkonu odborných knižničných činností ako systému nadväzujúcich 
odborných výkonov.  

Práva a povinnosti 

Nastavenie práv a zákonných povinností je podstatou každého zákona. Práva a povinnosti 
zriaďovateľov a zakladateľov knižníc boli upravené podľa požiadaviek z aplikačnej praxe. Ako nové 
právo pre nich bolo zavedené oprávnenie požiadať o odborné usmernenie knižnicu s celoštátnou 
metodickou pôsobnosťou, ktorých výpočet je uvedený v prílohe knižničného zákona. Novými 
povinnosťami zriaďovateľa alebo zakladateľa knižnice je súčinnosť pri štátnom odbornom dohľade 
a kontrole a povinnosť rešpektovať stanovisko ministerstva kultúry v prípade zrušenia vedeckej 
knižnice a regionálnej knižnice alebo zlúčenia tohto typu knižnice s inou knižnicou. Nevyžiadanie 
stanoviska od ministerstva kultúry ako prípadnej špekulatívnej alternatíve zo strany zriaďovateľa alebo 
zakladateľa vedeckej alebo regionálnej knižnice znamená, že úkon zlúčenia lebo zrušenia knižnice bude 
neplatný. 

Práva knižnice sa mierne rozšírili oproti starej právnej úprave, priniesli oprávnenie vytvárania pobočiek 
po písomnom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa knižnice, ale hlavne knižničný zákon sa stal tzv. 
osobitným zákonom, na základe ktorého môžu knižnice spracovávať osobné údaje bez súhlasu 
dotknutej osoby. Knižnice môžu viesť zoznam osobných údajov aktívnych používateľov, ktoré ako 
prevádzkovatelia informačných systémov môžu spracovávať na účel zabezpečenia 
záväzkovoprávneho vzťahu vypožičiavania dokumentov a poskytovania knižničnoinformačných 
služieb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
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Povinnosti knižnice sú obsiahnuté ako vo vymedzení typu knižnice knižničného systému (každý typ 
knižnice má svoj okruh zamerania, pôsobnosti a úloh),  tak sú uvedené aj pri zákonnej úprave 
jednotlivých odborných knižničných činností od doplňovania, odbornej evidencie a spracovania, cez 
revíziu a vyraďovanie, ochranu knižničného fondu, poskytovanie knižnižnično-informačných služieb až 
po povinností knižnice pri ochrane a správe historického knižničného dokumentu alebo historického 
knižničného fondu.  

Samozrejme povinností sú kontrolovateľné a pri mnohých z nich je ich vymožiteľnosť uplatňovania 
znásobená stanovením pokuty.  

Knižničný systém 

Knižnice,  ktoré tvoria knižničný systém, sa začleňujú podľa zamerania, pôsobnosti a úloh. Pôsobnosť 
knižníc je vymedzená územne, t. j. napr. celoštátna, krajská, regionálna a pod. a inštitucionálne.  
Novým typom knižnice podľa charakteru  vnútro-inštitucionálnej pôsobnosti je inštitucionálna 
knižnica. Sú knižnice úradov, knižnice ústavov, firemné knižnice atď., pri ktorých je ťažko vymedziť sa 
územne. Pri začleňovaní knižnice do knižničného systému je dôležité, aké funkcie plní, aký má knižničný 
fond a v akom rozsahu poskytuje knižnično-informačné služby pre svojich používateľov. v prípade 
Slovenskej národnej knižnice, vedeckej knižnice a regionálnej knižnice je knižničným zákonom 
ustanovené ich zriaďovanie ako právnických osôb. Sú to knižnice, ktoré tvoria hlavnú os pokročilých 
knižnično-informačných služieb pre verejnosť bez obmedzenia. 

Knižničný zákon ponechal kategorizáciu knižníc knižničného systému podľa medzinárodnej odbornej 
terminológie, zaužívanej typológie knižníc v Slovenskej republike a tradície ich budovania. Zároveň 
umožňuje, aby zriaďovateľ v rozsahu pôsobnosti knižnice operatívne definoval v základných 
dokumentoch knižnice aj ďalšie činnosti a funkcie, ktoré má knižnica zabezpečovať. 

Ustanovenia jednotlivých typov knižníc boli upravené a formulované s ohľadom na aktuálnosť ich úloh, 
poslania, zamerania a poslania. v starom knižničnom zákone boli pri jednotlivých typoch knižníc priamo 
vymenované knižničné inštitúcie. Aj teraz boli podávané v procese prípravy otázky a prosby, aby 
výpočet knižníc bol zachovaný. Žiaľ, legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky neumožňujú 
dávať do zákonov nenormatívny text, v tomto prípade iba menný výpočet knižníc. Preto už na úrovni 
ministerstva kultúry sme museli od výpočtu knižníc upustiť.  

Odborné knižničné činnosti 

Knižničný zákon explicitne uvádza, ktoré odborné činnosti robia knižnicu knižnicou,  čo musí knižnica 
vykonávať a ako. Je to sled nadväzujúcich a vzájomne prepojených činností, a to od doplňovania 
knižničného fondu, jeho odbornej evidencie a spracovania, revízie a vyraďovania, organizácie, 
uchovávania a ochrany knižničného fondu až po poskytovanie knižnično-informačných služieb. Každá 
z činností prináša nové vymedzenia ich rozsahu, napr. 

- V prípade doplňovania knižničného fondu bol vylúčený akýkoľvek vplyv a bola daná 
povinnosť knižnice s konzervačným fondom odpovedať (či kladne, či záporne) na ponuku 
knižníc v prípade vyradeného knižničného dokumentu alebo knižničného dokumentu 
zrušenej knižnice.  

- Základné pravidlá vedenia odbornej evidencie a spracovania knižničných dokumentov boli 
vyňaté z vykonávacieho predpisu (z vyhlášky č. 421/2003 Z. z.), dané priamo do knižničného 
zákona a bol definovaný ich výkon. Knižničný zákon už priamo upravuje, že na nakladanie 
s knižničným fondom sa nevzťahujú právne predpisy upravujúce majetok štátu, vyšších 
územných celkov ani obcí a tiež, že knižničný fond nepodlieha inventarizácií podľa zákona 
o účtovníctve.  

- Termíny vykonania komplexnej revízie a rozsah revidovaného knižničného fondu boli 
upravené podľa kompromisu požiadaviek z aplikačnej praxe knižníc a základné povinnosti 
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vyraďovania knižničného dokumentu a povinnosti knižnice spojené s ochranou knižničného 
fondu boli zavedené priamo do knižničného zákona.  

- Knižnično-informačné služby sú zákonom definované ako služby vo verejnom záujme 
a ich redefinovanie bolo nevyhnutné s ohľadom na nástup nových informačných 
a komunikačných technológií v knižniciach a na nové formy sprístupňovania a poskytovania 
knižnično-informačných služieb. Práve táto najdynamickejšia oblasť si vyžiadala definovanie 
nových pravidiel a spresnenie spôsobu sprístupňovania knižničných dokumentov bez ohľadu 
na ich formu. Súčasťou knižnično-informačných služieb boli zadefinované aj edičné aktivity, 
kultúrne, výchovno-vzdelávacie podujatia a pod. Knižničný zákon ponechal zákonné 
vymedzenie knižnično-informačných služieb, ktoré sa poskytujú bezplatne (zlá sociálna 
situácia používateľa ho nemôže obmedzovať v práve na informácie), a ktoré za primeranú 
úhradu.  

Vývoz a dovoz historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu 

Z dôvodu ochrany písomného dedičstva je knižničným zákonom zakázaný trvalý vývoz a umožnený len 
dočasný vývoz historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu. Dočasný vývoz 
historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu je možný iba na prezentačný, 
vedecko-výskumný, študijný, reštaurátorský a konzervátorský účel a môže trvať maximálne dva roky, 
takisto sú dané zákonné povinnosti pred dočasným vývozom (uzatvorenie výpožičnej zmluvy) 
a kontrola pri spätnom dovoze. Tieto pravidlá sú nastavené rovnako ako pri iných hnuteľných 
predmetov kultúrneho dedičstva, napr. v prípade zbierkových predmetov.  

Sankcie 

Aby vymožiteľnosť knižničného zákona bola zaručená, boli stanovené sankčné opatrenia za porušenie 
povinností, ktoré vyplývajú pre fyzickú osobu (priestupok), právnickú osobu a fyzickú osobu –
podnikateľa (iný správny delikt). Výška pokút je diferencovaná podľa závažnosti porušenia zákona 
a môže byť udelená od 700,- € až po 50.000,- €. Odporúčam knižniciam a ich zriaďovateľom alebo 
zakladateľom dopodrobna sa oboznámiť s ich vymedzením. 

Vykonávacie predpisy na vykonanie knižničného zákona 

Knižničný zákon predpokladá prijatie iba dvoch vykonávacích predpisov. Jedným je vykonávací predpis 
upravujúci podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, revízii a vyraďovaní knižničného fondu 
v knižniciach. Ten má stanoviť pravidlá pri správe knižničných dokumentov bez ohľadu na ich obsah 
a formu, teda ako v tlačenej forme, tak v prípade elektronických kníh a elektronických  periodických 
publikácií, ktoré zdigitalizovala knižnica alebo tieto dokumenty získala v digitálnej forme 
prostredníctvom trvalého prístupu, či iných súčastí elektronickej zbierky. Bude snahou ministerstva 
kultúry ju v spolupráci s odbornou verejnosťou, Ústrednou knižničnou radou a stavovskými 
organizáciami na úseku knižníc  spracovať a predložiť do legislatívneho procesu do konca tohto roka. 

Druhým vykonávacím predpisom je vykonávací predpis  o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za 
rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie a jej rozsahu. Je to 
vykonávací predpis, na základe ktorého  Slovenská národné knižnica uzatvára hromadnú licenčnú 
zmluvu (za celý knižničný systém) na rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním (za výpožičky) 
realizovaným prostredníctvom knižničného systému s príslušnou organizáciou kolektívnej správy 
a uhrádza odmeny nositeľom práv (autorom). Spôsob a rozsah úhrady bude predmetom určite ťažkých 
vzájomných rokovaní, aj s ohľadom na nadobudnutie účinnosti nového autorského zákona od 
1. januára 2016, na novú definíciu pojmu „výpožička“, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že počet 
výpožičiek v knižničnom systéme klesá priemerne ročne cca o 1 mil. výpožičiek  a suma vyčlenená na 
tento účel v rozpočte Slovenskej národnej knižnice od roku 2011 nemenná.  
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Usmernenia ministerstva kultúry a výklad knižničného zákona 

Príprava návrhu zákona a jeho schvaľovací proces s ohľadom na legislatívne pravidlá, pri dodržiavaní 
ktorých je nutné zaviesť práva a právne povinnosti tak, aby dotvárali alebo rozvíjali jestvujúcu sústavu 
práv a povinností a nestali sa vnútorne protirečivými, spôsobí, že pôvodný zámer musí predkladateľ 
modifikovať. Tiež tzv. právny jazyk spôsobí, že text zákona a jeho vzájomné prepojenia nie sú vždy pri 
aplikácií zákona zrejmé alebo jednoznačne jasné. Už pri príprave knižničného zákona sme prisľúbili, že 
na základe otázok, výkladových nejasností  a podobných podnetov zo strany knižníc a ich 
zriaďovateľov, či zakladateľov pripravíme niečo ako výkladové usmernenie na aplikáciu knižničného 
zákona. To zverejníme na webovom sídle ministerstva kultúry.    

Povinné deponáty 

V roku 2011 ministerstvo kultúry iniciatívne (na základe nevinného poslaneckého návrhu vtedajšieho 
predsedu NR SR, ktorým chcel odbremeniť Parlamentnú knižnicu od povinného výtlačku periodík) 
pripravilo a zaradilo do legislatívneho procesu návrh zákona o povinných deponátoch periodických 
publikácií, neperiodických publikácií a audiovizuálnych diel, ktorý prešiel celým legislatívnym procesom 
a dostal sa až na rokovanie výborov Národnej rady Slovenskej republiky, niektorými výbormi dokonca 
aj prešiel. Žiaľ, po predčasných voľbách nebol tento návrh zákona podporený novým vedením 
ministerstva kultúry a návrh zákona bol stiahnutý z rokovania. a čo prinášal? Jeho cieľom bolo 
zabezpečiť odovzdávanie povinného deponátu periodických publikácií, neperiodických publikácií 
a slovenských audiovizuálnych diel ako súčastí kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky len za účelom 
plnenia jeho primárnej funkcie, t. j. iba na archivačné, dokumentačné a výskumné účely. Tiež ustanovil 
povinnosti určených právnických osôb, ktorým sa odovzdával, na jeho evidovanie a trvalé uchovávanie. 
Návrh zákona rozširoval povinnosť odovzdať povinný deponát nielen na publikácie vydávané v tlačenej 
forme a na dátových nosičoch (CD, DVD a pod.), ale aj na publikácie verejne šírené sprístupňovaním 
verejnosti z územia Slovenskej republiky (tzv. on-line sprístupnenie úplnej verzie) formou umožnenia 
prístupu na prevzatie povinného deponátu. Porušenie zákonných povinností boli navrhnuté na 
sankcionovanie na úrovni vydavateľov, tak aj knižníc.  

Nuž uvidíme, kedy najbližšie bude odvaha opäť otvoriť túto problematiku a nastaviť ju na štandardnej 
európskej úrovni.  
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Abstrakt:  

Nový Autorský zákon vypracovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako komplexnú úpravu autorského 
práva, práv súvisiacich s autorským právom, práv k databáze a kolektívnej správy práv, ktorá odráža úpravu 
medzinárodných zmlúv a dohôd a právo Európskej únie v tejto oblasti. Hlavným dôvodom potreby novej 
autorskoprávnej zákonnej úpravy bola výrazná zmena týkajúca sa používania autorských diel a iných predmetov 
ochrany na internete, ktorú prinieslo najmä posledné desaťročie. Toto platí nielen pre komerčnú sféru, ale aj pre 
činnosť knižníc, u ktorých sa aktivity pomaly presúvajú do digitálneho a online prostredia. Pri legislatívnych 
prácach sa hľadali nové riešenia, ako formulovať jasné a všetkými stranami rovnako vykladané pravidlá.  

Abstract:  

The Ministry of Culture of the Slovak Republic prepared new Copyright Act as a complex regulation of copyright, 
rights related to copyright, database rights and collective rights management which reflects international treaties 
and conventions as well as law of the European Union in this field. The new copyright regulation was needed 
because of the change in the way of using of works and other subject matters on internet during the last decade. 
This is notable not only in commercial sphere but also in activities of libraries which are moving into digital and 
online environment. During the legislative process it was necessary to find new solutions and formulate clear 
regulations which will be in the same manner understandable by all sides.  

Kľúčové slová: 

Autorské právo, knižnica, licenčná zmluva, obchodne nedostupné diela, organizácia kolektívnej správy, osirelé 
diela, výnimky a obmedzenia.  

Key words: 

Copyright, collective management organisation, exceptions and limitations, library, licence agreement, orphan 
works, out of commerce works. 

 

Nový Autorský zákon vypracovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako komplexnú úpravu 
autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom, práv k databáze a správy práv (kolektívna 
správa práv), ktorá odráža úpravu medzinárodných zmlúv a dohôd a právo Európskej únie v tejto 
oblasti.  

Hlavným dôvodom potreby vypracovania a prijatia novej autorskoprávnej zákonnej úpravy bola 
výrazná zmena týkajúca sa používania autorských diel a iných predmetov ochrany na internete, ktorú 
prinieslo najmä posledné desaťročie. Táto zmena spôsobila nielen neistotu na strane autorov (ako aj 
výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, vysielateľov a zhotoviteľov 
databáz), používateľov a podnikateľov, ale aj pochybnosti o samotnom význame a rozsahu 
autorskoprávnej ochrany. Rozvojom digitálneho prostredia autori a iní nositelia práv fakticky stratili 
možnosť kontrolovať každé používanie svojich diel a iných predmetov ochrany a zabrániť ich 
prípadnému neoprávnenému používaniu. Na druhej strane používatelia sa často dostávajú do situácie, 
keď sa neúmyselne (a niekedy dokonca nevyhnutne) stávajú porušovateľmi autorského práva a práv 
súvisiacich s autorským právom. Toto platí nielen pre komerčnú sféru, ale aj pre činnosť knižníc, 
u ktorých sa aktivity pomaly presúvajú do digitálneho a online prostredia. Snažia sa tak sledovať nové 
trendy poskytovania služieb, ktoré sú už dnes bežné v zahraničí.  
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Pokiaľ ide o konkrétne zmeny v textácii ustanovení, ktoré sa bezprostredne týkajú činnosti knižníc, 
nedošlo k zásadným systémovým zmenám v oblastiach, ktoré boli dlhodobo dobre nastavené 
a fungovali v praxi. Pri legislatívnych prácach sa skôr hľadali riešenia, ako formulovať jasné a všetkými 
stranami rovnako vykladané pravidlá. Popri tom boli zavedené viaceré novinky  najmä smerom 
k digitálnemu prostrediu. Nový Autorský zákon (č. 185/2015 Z. z.) nadobudne účinnosť 1. januára 2016. 

Knižnice v zásade môžu vykonávať niekoľko činností, ktoré sa dotýkajú úpravy Autorského zákona. 
Hlavnou činnosťou je vypožičiavanie predmetov ochrany. Dochádza v nich však tak isto k archívnej 
a katalogizačnej činnosti. Relatívne nová je pre knižnice agenda osirelých diel a obchodne 
nedostupných diel. v neposlednom rade knižnice využívajú aj nové technológie na vyhotovovanie 
hmotných alebo digitálnych rozmnoženín a taktiež sprístupňujú predmety ochrany na internete. Nový 
Autorský zákon otvára dvere aj k novej možnosti e-lendingu („vypožičiavaniu“ cez internet).   

Autorský zákon chráni diela v zmysle § 3 bez ohľadu na druh a formu vyjadrenia (napr. literárne diela, 
audiovizuálne, v hmotnej podobe, elektronickej podobe), ale aj iné predmety ochrany – umelecké 
výkony, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, vysielanie a databázy.  

Nositeľom práv k týmto predmetom ochrany patria výhradné osobnostné a majetkové práva (§ 19 
a nasl.). Základným majetkovým právom je právo nositeľa práv použiť svoje dielo resp. iný predmet 
ochrany a udeľovať súhlas na jeho použitie. v zmysle ustanovení Autorského zákona (§ 19 ods. 2) je 
dielo alebo iný predmet ochrany možné použiť iba so súhlasom nositeľa práv, ak tento zákon 
neustanovuje inak. Ide o prípady tzv. zákonných licencií alebo o použitie po uplynutí doby ochrany.  

Jedným zo spôsobov použitia diela demonštratívne uvedených v § 19 ods. 4 Autorského zákona je aj 
vypožičanie, ktoré § 24 ods. 2 definuje ako dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny 
diela (prenechanie hmotnej veci – knihy), alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo 
rozmnoženine diela (prístup k digitálnej rozmnoženine knihy – e-lending) prostredníctvom zariadenia 
prístupného verejnosti (tým sa rozumie aj knižnica) uskutočnené bez získania priameho alebo 
nepriameho majetkového prospechu (napr. bez poplatku). Vypožičaním nie je dočasné prenechanie 
originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo 
rozmnoženine diela, ktoré je uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového 
prospechu medzi dvomi alebo viacerými zariadeniami (tzv. medzi-inštitucionálne, resp. medziknižničné 
výpožičky) alebo výhradne v priestoroch týchto zariadení (tzv. prezenčné výpožičky). Práve znak 
dočasnosti odlišuje e-lending (s dočasným časovým prístupom napr. na heslo) od klasického 
sprístupnenia verejnosti prostredníctvom siete internet bez časového a osobného obmedzenia. 

Na takéto použitie v zmysle Autorského zákona knižnica potrebuje získať súhlas od nositeľa práv (resp. 
od organizácie kolektívnej správy práv, ktorá ho zastupuje). Súhlas sa udeľuje licenčnou zmluvou, ktorú 
v zmysle zákona o knižniciach (č. 126/2015 Z. z. účinný od 1.7.2015) uzatvára za celý knižničný systém 
Slovenská národná knižnica, ktorej licenčné náklady refunduje Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky. Podľa § 6 ods. 2 písm. w) a x) zákona o knižniciach Slovenská národná knižnica povinne 
uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy (alebo viacerými) hromadnú licenčnú zmluvu na 
rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému 
a prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy uhrádza odmeny nositeľom práv za 
rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie. Tým je zabezpečená 
základná funkcia knižníc, a to vypožičiavanie.  

Podľa § 6 ods. 2 písm. y) zákona o knižniciach však Slovenská národná knižnica má možnosť uzavrieť 
s príslušnou organizáciou kolektívnej správy (alebo viacerými) hromadnú licenčnú zmluvu alebo 
dohodu o primeranej odmene na použitie predmetov ochrany aj inak ako vypožičiavaním 
prostredníctvom knižničného systému a následne prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej 
správy uhrádza odmeny alebo primerané odmeny nositeľom práv za použitie predmetov ochrany inak 
ako vypožičiavaním v rozsahu hromadnej licenčnej zmluvy alebo dohody o primeranej odmene, ak boli 
uzatvorené podľa písmena y). Tým sa otvára možnosť vysporiadania aj iných spôsobov použitia v rámci 
nových činností knižníc – napr. sprístupňovanie na internete v rámci digitalizačných projektov.   

19 
 



AUTORSKÝ ZÁKON A JEHO DOSAH NA POSKYTOVANIE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 
 
Slovenská národná knižnica si v zmysle § 6 ods. 2 písm. aa) zákona o knižniciach plní povinnosti aj vo 
vzťahu k osirelým dielam a obchodne nedostupným dielam. Ide o diela, ktoré sú stále chránené 
autorským právom, ale už viac nie sú dostupné v tradičných obchodných kanáloch. Za obchodne 
nedostupné dielo sa v zmysle § 12 Autorského zákona považuje slovesné dielo vyjadrené v písomnej 
forme, najmä vo forme knihy, časopisu a novín, ktorého rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť 
odplatným prevodom vlastníckeho práva (to sa nevzťahuje na kúpu použitej veci podľa  § 620 ods. 
2  Občianskeho zákonníka). Napríklad, ak sa kniha nachádza v antikvariáte alebo je možné ju kúpiť 
z druhej ruky, neznamená to, že dielo možno považovať za obchodne dostupné. Nejde totiž o tradičné 
obchodné kanály. Toto dielo musí byť zároveň uložené v  knižnici, archíve alebo múzeu (v zmysle 
príslušného odkazu sa to vzťahuje aj na galériu) a zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne 
nedostupných diel, ktorý vedie Slovenská národná knižnica. Ide teda o taxatívny výpočet podmienok, 
ktoré musia byť splnené kumulatívne. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na fotografické dielo 
a dielo výtvarného umenia, ktoré je súčasťou obchodne nedostupného diela alebo je s týmto dielom 
spojené (napr. ilustrácie v knihe).  

Návrh na zaradenie diela do zoznamu môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba. 
Následne Slovenská národná knižnica bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do 
zoznamu na svojom webovom sídle. Slovenská národná knižnica nakoniec zaradí dielo do zoznamu, ak 
podľa jej zistenia v lehote 3 mesiacov od podania návrhu nebolo možné rozmnoženinu diela 
nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva v tradičných obchodných kanáloch (mimo kúpy 
použitej veci) ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok (predovšetkým aj na 
základe zistení od vydavateľstiev), pričom autor zároveň v tejto lehote písomne nenamietal zaradenie 
diela do zoznamu. Autor je však oprávnený kedykoľvek písomne žiadať od Slovenskej národnej 
knižnice, aby obchodne nedostupné dielo zo zoznamu vyradila, a tá bezodkladne od doručenia tohto 
oznámenia dielo zo zoznamu vyradí, tým sa toto dielo prestane považovať za obchodne nedostupné 
dielo. Slovenská národná knižnica dielo zo zoznamu vyradí aj vtedy, ak dostane písomné oznámenie od 
organizácie kolektívnej správy, že autor tohto diela vylúčil kolektívnu správu, a preto nie je možné 
rozšírenou hromadnou licenciou toto dielo zazmluvniť. v prípade obchodne nedostupných diel udeľuje 
organizácia kolektívnej správy rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou súhlas na použitie obchodne 
nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným 
rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva (§ 80 Autorského zákona).  

Slovenská národná knižnica má svoju úlohu aj vo vzťahu k osirelým dielam. Osirelými dielami môžu byť 
v zmysle § 10 Autorského zákona slovesné diela vyjadrené v písomnej forme (teda napr. aj scenár 
dramatického diela alebo audiovizuálneho diela), písomný záznam hudobného diela (notový zápis 
hudobného diela) a audiovizuálne diela. v zmysle ďalších ustanovení však môže byť osirelým aj zvukový 
záznam  a  umelecký výkon, ktorý je súčasťou osirelého diela alebo osirelého zvukového záznamu, 
alebo je s nimi spojený. Podmienkou, aby mohlo byť dielo považované za osirelé je, že autora (resp. 
iného nositeľa práv) nemožno určiť, alebo ak aj bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému 
vyhľadávaniu. Autora teda nie je možné kontaktovať za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy a získať 
tak súhlas na použitie diela. Ďalšou podmienkou je, že musí ísť o dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané 
alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysielané v niektorom členskom štáte Európskej únie. Takéto dielo 
musí byť zároveň uložené v archíve, knižnici, škole, múzeu (v zmysle príslušného odkazu sa to vzťahuje 
aj na galériu), alebo v zákonnom depozitári (Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenský filmový ústav).  
Za osirelé dielo sa však považuje aj také dielo, ktoré nebolo vydané alebo odvysielané, ale bol k nemu 
so súhlasom autora inak umožnený prístup verejnosti knižnicou, školou, múzeom, galériou, archívom 
alebo zákonným depozitárom,  a to za predpokladu, že autor by nenamietal proti jeho použitiu 
vyhotovením rozmnoženiny a sprístupňovaniu verejnosti. Ide o vyvrátiteľnú domnienku, pri ktorej sa 
pripúšťa dôkaz opaku. Pojem „umožnenie  prístupu verejnosti“ tu môže predstavovať nielen akýkoľvek 
spôsob použitia v autorskoprávnom zmysle, ale aj iné faktické umožnenie prístupu k dielu verejnosti 
(teda nielen napr. vypožičanie, sprístupňovanie verejnosti alebo vystavenie v autorskoprávnom 
význame, ale aj napr. nahliadnutie, čo nie je použitím v autorskoprávnom význame). Napríklad môže 
ísť o nikdy nepublikované rukopisy odovzdané autorom do archívu knižnice na vypožičiavanie na 
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vedecké účely, avšak licenčná zmluva nezahŕňala sprístupňovanie digitálnych rozmnoženín verejnosti 
prostredníctvom siete internet (keďže v tom čase uvedený spôsob použitia neexistoval). Naopak, toto 
ustanovenie nepokrýva prípady, ak si autor výslovne vymienil, že odovzdáva rukopisy knižnici výhradne 
na účel archivácie bez možnosti vypožičiavania. Dielo sa stane osirelým až po vykonaní dôsledného 
vyhľadávania podľa § 10 ods. 2 Autorského zákona.   

Osirelé dielo môže bez súhlasu autora v súlade s § 51 Autorského zákona použiť knižnica, archív, 
múzeum, škola alebo zákonný depozitár len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh 
vo  verejnom záujme vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, 
katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti 
a sprístupňovaním osirelého diela verejnosti, avšak nemôže ho použiť na získanie priameho alebo 
nepriameho majetkového prospechu (môže požiadať len o úhradu účelne vynaložených nákladov). 
Za  takéto použitie nevzniká povinnosť knižnice uhradiť odmenu.  

Na činnosť knižníc sa vzťahujú okrem spomínanej bezodplatnej výnimky na použitie osirelého diela 
(§  51 Autorského zákona) aj iné zákonné výnimky. Ustanovenie § 49 Autorského zákona upravuje 
bezodplatné použitie diela na účel archivovania. Na základe toho do autorského práva nezasahuje 
knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije dielo uložené v knižnici, archíve, 
múzeu alebo škole vyhotovením rozmnoženiny na účel nahradenia, archivovania alebo zabezpečenia 
originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia. Uvedené sa 
vzťahuje aj na ostatné predmety ochrany.  

Úprava § 48 Autorského zákona obsahuje pravidlá použitia diela prostredníctvom koncového 
zariadenia (tzv. terminálu). Podľa neho do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum 
alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom 
pre potrebu fyzickej osoby prostredníctvom na to určeného koncového zariadenia umiestneného 
v priestoroch knižnice, archívu, múzea alebo školy dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo 
v škole, a to na účel vzdelávania, bádania alebo výskumu, ak to nie je v rozpore s podmienkami 
nadobudnutia alebo použitia takého diela knižnicou, archívom, múzeom alebo školou (tzn. ak to 
nezakazuje licencia napr. k elektronickej databáze). Za takéto použitie nevzniká povinnosť knižnice 
uhradiť odmenu. Uvedené sa vzťahuje aj na ostatné predmety ochrany.  

Niektoré knižnice, avšak ťažiskovo Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, 
využívajú bezodplatnú výnimku pre potreby osôb so zdravotným postihnutím, najmä so zrakovým 
postihnutím novo upravenú v § 46 Autorského zákona. Podľa tohto ustanovenia do autorského práva 
nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, 
verejným vykonaním, verejným prenosom, verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva alebo 
vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím 
v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a účel tohto použitia nie je priamo ani nepriamo 
obchodný. Výnimka umožňuje napr. o vyhotovenie rozmnoženiny slovesného diela jeho prepisom do 
Braillovho písma alebo zväčšeného písma pre potreby nevidiacich a slabozrakých. Oprávnenou osobou 
je v zmysle výnimky nielen samotná osoba so zdravotným postihnutím, ale akákoľvek právnická alebo 
fyzická osoba (asistent osoby so zdravotným postihnutím, zdravotná sestra, knižnica pre nevidiacich, 
rodinný príslušník, atď.). v zmysle výnimky koná napr. aj ten, kto pre osobu so zdravotným postihnutím 
vyhotoví digitálnu rozmnoženinu diela a zašle ju elektronicky imobilnej osobe. Výnimka po novom 
povoľuje aj rozširovanie predajom, čiže umožňuje istú formu majetkového prospechu. Nakoľko však 
účel nesmie byť priamo ani nepriamo obchodný, nesmie dôjsť k ziskovej činnosti. To znamená, že 
predajná cena musí zodpovedať nákladom na výrobu (obstaranie) prístupného formátu. Novinkou je, 
že v odseku 2 tohto ustanovenia sa upravuje špeciálny prípad, keď osoba doplní do audiovizuálneho 
diela slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela výhradne pre potreby zdravotne postihnutých 
v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím (napr. audiokomentáre pre nevidiacich alebo 
titulky pre nepočujúcich). Odsek 3 tohto ustanovenia upravuje po novom aj špeciálny prípad, keď 
osoba vyrobí zvukový záznam slovesného diela výhradne pre potreby zdravotne postihnutých 
v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím – tzv. zvukovú knihu (audioknihu).  
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Činnosti knižníc sa v neposlednom rade dotýka aj problematika reprografie upravená v § 43. v zmysle 
tohto ustanovenia do autorského práva nezasahuje právnická osoba konajúca pre svoju potrebu alebo 
fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora sama alebo prostredníctvom tretej osoby použije dielo 
vyhotovením rozmnoženiny tak, že ho prenesie na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom 
reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia s podobným účinkom. Takto 
vyhotovenú rozmnoženinu možno verejne rozširovať bezodplatným  prevodom vlastníckeho práva. 
Túto výnimku však nemožno použiť na celé slovesné dielo ani na jeho podstatnú časť, na hudobné dielo 
zaznamenané v písomnej podobe a na grafické vyjadrenie architektonického diela. Za využitie tejto 
výnimky však patrí nositeľom práv náhrada odmeny, ktorú je v zmysle § 36 ods. 3 písm. b) Autorského 
zákona povinná uhradiť aj osoba, ktorá poskytuje reprografické služby za odplatu (teda aj knižnice) a to 
vo výške 3% z celkových príjmov za tieto služby. Náhrada odmeny sa uhrádza prostredníctvom 
príslušnej organizácie kolektívnej správy práv. 

Pokiaľ ide o uľahčenie licencovania, ustanovenie § 79 Autorského zákona zavádza novinku – nový 
zmluvný typ štandardne využívaný v krajinách Európskej únie (extended collective licence – ECL). Ide 
o špecifický typ hromadnej licenčnej zmluvy s rozšíreným efektom na použitie všetkých predmetov 
ochrany, vrátane predmetov ochrany nezastupovaných nositeľov práv, pokiaľ výslovne nevylúčili 
kolektívnu správu práv (neuplatnili tzv. opt-out). Nezastupovaný nositeľ práv môže uplatniť opt-out 
písomným oznámením organizácii kolektívnej správy, a to buď naraz ku všetkým predmetom ochrany, 
alebo len k niektorým predmetom ochrany. Následne § 80 Autorského zákona taxatívne vymedzuje 
prípady, na ktoré môže organizácia kolektívnej správy uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú 
zmluvu. Stanovené prípady a spôsoby použitia reflektujú problémy praxe pri získavaní súhlasu na 
použitie predmetov ochrany. Takúto zmluvu je teda možné uzatvoriť napr. na nájom alebo vypožičanie 
rozmnoženiny diela, na použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, 
sprístupňovaním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho 
práva, ale aj na živé predvedenie literárnych diel (napr. predčítanie v knižnici), či na sprístupňovanie 
rozmnoženiny diela verejnosti (použitie zdigitalizovaných predmetov ochrany, ako aj napr. 
sprístupňovanie náhľadov obálok kníh verejnosti). 

Ďalšou novinkou v kolektívnej správe práv je tzv. spoločný výber, resp. dohoda o spoločnej správe 
(§  174 a § 175). Organizácia kolektívnej správy sa môže dohodnúť s inou organizáciou kolektívnej 
správy na spoločnom výkone kolektívnej správy práv v určitom odbore kolektívnej správy práv (napr. 
na vypožičiavanie). v niektorých prípadoch  vrátane tzv. reprografie je však tento spoločný výber 
povinný. Poverená organizácia kolektívnej správy potom fakticky vykonáva kolektívnu správu a vyberá 
náhrady odmien za reprografiu aj za ostatné organizácie. Používateľ, resp. povinná osoba (napr. 
knižnica vykonávajúca reprografické služby) si preto svoje povinnosti splní len voči jednému subjektu 
na jednom mieste a nemusí uzatvárať a uhrádzať odmeny viacerým organizáciám kolektívnej správy.  

Cieľom koncepcie nového Autorského zákona je moderný a flexibilný právny predpis, ktorý zabezpečí 
autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym 
a medzinárodným právom a na druhej strane nebude predstavovať prekážku pre šírenie kultúry, 
vzdelania a výsledkov výskumu a vývoja či pre rozvoj digitálneho prostredia a podporu tvorivosti. Nový 
právny predpis by mal vniesť väčšiu právnu istotu aj do vzťahov medzi knižnicami a nositeľmi práv 
(resp. organizáciami kolektívnej správy) a otvoriť nové možnosti používania nášho kultúrneho 
dedičstva. 
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Abstrakt:  

Príspevok poskytuje bližšie informácie o prebiehajúcich projektoch Národná sústava povolaní (NSP) a Tvorba 
Národnej sústavy kvalifikácií (NSK) vo vzťahu ku knihovníckym profesiám a knihovníckym kvalifikáciám. Obidva 
projekty sú spolu úzko prepojené a nadväzujú na seba vo viacerých úrovniach a faktoroch, napríklad v cieli zmeniť 
vzdelávací systém v súlade s reálnymi potrebami pracovného trhu v Slovenskej republike. 

Abstract:  

Article provides detailed description of ongoing projects National System of Professions (NSP) and Creation of 
a National Qualification System (NSK) in relation to the library profession and library qualifications. Both projects 
are closely linked and interlock at various levels and factors, for example in order to change the education system 
in accordance with the real needs of the labor market in Slovak Republic. 

Kľúčové slová: 

Národná sústava povolaní (NSP), Národná sústava kvalifikácií (NSK), knihovnícke profesie, knihovnícke 
kvalifikácie, vzdelávací systém, trh práce 

Key words: 

National System of Professions (NSP), National Qualification System (NSK), library profession, library 
qualifications, education system, labor market 

   

ÚVOD  

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK), ako zastupujúce profesijné občianske združenie 
v Rade vlády SR pre kultúru SR, kde zastupuje oblasť kultúrneho dedičstva, bol v roku 2014 
Ministerstvom kultúry SR aktívne zapojený do realizácie dvoch prebiehajúcich významných 
celoslovenských projektov, ktorých ukončenie je plánované na rok 2015: 

- Národná sústava povolaní (NSP) 
- Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (NSK) 

Obidva projekty sú pre slovenské knihovníctvo rovnako významné, pretože umožnujú aktualizovať 
a nanovo zadefinovať knihovnícke profesie a knihovnícke kvalifikácie, ktoré si naša knižničná prax 
vyžaduje. Aktualizované knihovnícke profesie a knihovnícke kvalifikácie by mali byť zároveň 
nevyhnutným signálom pre všetky školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní 
a odbornej výchove knihovníckych profesionálov tak, aby ich študijné programy a kurzy 
korešpondovali s reálnymi požiadavkami knihovníckej praxe na Slovensku. Na realizácii propjektu sa 
aktívne podieľala Expertná skupina pre knihovnícke profesie SSKK, ktorú za týmto účelom zriadil Spolok 
slovenských knihovníkov a knižníc v nasledovnom zložení expertov: 
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1. Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, členka Rady 

vlády SR pre kultúru, vedúca Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU 
2. PhDr. Daniela Gondová – predsedníčka Ústrednej knižničnej rady, riaditeľka Akademickej 

knižnice Univerzity Komenského 
3. Ing. Alojz Androvič, CSc. – t.č. poverený generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave, 

podpredseda Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 
4. PhDr. Ladislav Oslanec – vedúci personálneho referátu Univerzitnej knižnice  

v Bratislave 
5. Mgr. Slávka Gulánová, MBA – riaditeľka Kancelárie generálnej riaditeľky SNK,  

Slovenská národná knižnica 
6. Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. – vedúci Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského 
7. Mgr. Marta Špániová, PhD. – odborná asistentka a tajomníčka Katedry knižničnej 

a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (predtým pegagogická prax na 
Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave) 

8. Mgr. Jitka Kmeťová – riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice pri Ekonomickej univerzite 
v Bratislave, podpredsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 

9. Mgr. Beáta Bellérová, PhD. – riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre 

10. PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. – referát metodiky a automatizácie,  
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre 

Vzhľadom na to, že pozvanie na aktívnu prácu v expertnej skupine pre knihovnícke profesie neprijali 
dvaja oslovení zástupcovia verejných knižníc, všetky výsledky práce expertnej skupiny SSKK boli 
v záverečnej fáze prekonzultované so Sekciou verejných knižníc Slovenskej asociácie knižníc (SAK) pod 
vedením Mgr. Kataríny Šušoliakovej, vyslovujem týmto veľké poďakovanie za aktívnu spoluprácu 
a vzácne odborné rady z pohľadu verejných knižníc. Poďakovanie za spoluprácu tiež patrí PhDr. 
Dagmar Kleinovej a PhDr. Dušanovi Lechnerovi z Univerzitnej knižnice v Bratislave a Mgr. Valérii 
Závadskej, riaditeľke Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktorí sa ochotne podelili so svojimi 
odbornými názormi na vypracované Národné štandardy zamestnaní pre knihovnícke profesie pred ich 
konečným odoslaním na schválenie Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo a Alianciou 
sektorových rád. 

NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍ 

Národnú sústavu povolaní definuje zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti ako celoštátny, 
jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. 
Určuje požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných 
činností na trhu práce. Jej centrom je Register zamestnaní tvorený z národných štandardov 
zamestnaní, ktoré opisujú požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní.  

Základné informácie o projekte Národná sústava povolaní III 

Národný projekt Národná sústava povolaní III pod gesciou MPSVR SR, ďalších ministerstiev, orgánov 
štátnej správy a samosprávy prináša skutočné riešenie výziev trhu práce. Zjednocuje odborníkov 
jednotlivých inštitúcií, sociálnych partnerov v aktívnej práci zameranej na zvyšovanie zamestnanosti, 
produktivity a znižovanie nezamestnanosti v Slovenskej republike. Tvorba Národnej sústavy povolaní 
mobilizuje všetkých účastníkov trhu práce do rozvoja zručností pracovných síl v jednotlivých sektoroch 
národného hospodárstva a vytvára podmienky na systematické a cieľavedomé prepojenie dopytu po 
zručnostiach zo strany zamestnávateľov so vzdelávaním a odbornou prípravou pre trh práce. 
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Obrázok 1: Webová stránka Národnej sústavy povolaní 

(http://www.sustavapovolani.sk/informacie-o-nsp) 

Niekoľko faktov o projekte NSP III 

Prijímateľ – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Operačný program – zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Územná pôsobnosť projektu – Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, 
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj 

Realizácia: december 2014 – december 2015 

Alokácia: 4 972 370, 80 EUR, z toho Bratislavský kraj 553 922,11 EUR 

 
 

 
Obrázok 2: Organizačná štruktúra NSP 

(http://www.sustavapovolani.sk/informacie-o-nsp/o-nsp/odborne-timy)  
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Cieľové skupiny projektu NSP tvoria zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, štátni 
poskytovatelia služieb zamestnanosti a neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry, 
vzdelávacie a poradenské inštitúcie, malí a strední podnikatelia a veľké podniky). 

 
Užívateľmi výsledkov projektu NSP sú uchádzači o zamestnanie, znevýhodnení uchádzači 
o zamestnanie, záujemcovia o zamestnanie, skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania a študenti 
a absolventi stredných a vysokých škôl. 

Výhody pre zamestnávateľov 
- získanie aktuálneho prehľadu požiadaviek na pracovnú silu na základe vlastného aktívneho 

zapojenia do monitorovania potrieb trhu práce a zlepšenia vzájomnej spolupráce subjektov, 
- zvýšenie právomocí pri rozhodovaní o druhu a obsahu požadovaných kvalifikácií a spôsobe 

ich overovania, 
- zvýšená schopnosť predvídania zmien na trhu práce a konkurenčné výhody v získavaní 

pracovnej sily schopnej čeliť neustále sa zvyšujúcej konkurencii, 
- zlepšenie napojenia sveta práce na vzdelávaciu sféru prostredníctvom účinného zapojenia 

tejto cieľovej skupiny do formovania obsahu a metód pre ďalšie vzdelávanie vo väzbe na 
potreby trhu práce v regiónoch, 

- flexibilné a efektívne napĺňanie potrieb trhu práce, 
- inšpirácia pre zamestnávateľov ako nástroj strategického riadenia ľudských zdrojov. 

Výhody pre verejnosť 
- získanie verejne dostupného národného Registra zamestnaní na slovenskom trhu práce 

a kvalifikačných požiadaviek na ich vykonávanie, 
- poznanie požiadaviek zamestnávateľov na odborné vedomosti, odborné zručnosti 

a všeobecné spôsobilosti potrebné na kvalifikovaný výkon zamestnania, 
- vyššia uplatniteľnosť/zamestnateľnosť na trhu práce, 
- lepšia prispôsobivosť na meniace sa prostredie trhu práce/pracovného prostredia, 
- zvýšená možnosť mobility na trhu práce, 
- zlepšenie osobnej participácie a kvalifikovanosti na pracovnom mieste, 
- možnosť rozhodovania sa v rámci osobnej kariéry pri zohľadnení perspektívy jednotlivých 

odvetví národného hospodárstva, 
- získanie motivácie k celoživotnému vzdelávaniu, 
- získanie prehľadu na rýchlu orientáciu v ponukách ďalšieho vzdelávania, 
- ľahší prístup k ďalšiemu vzdelávaniu a jeho previazanosti s kvalifikáciami získanými 

v počiatočnom vzdelávaní, 
- vyššia miera zamestnateľnosti absolventov študijných a učebných odborov. 

Register zamestnaní 

Register zamestnaní sa v súčasnosti napĺňa štandardmi zamestnaní, ktoré vypracúvajú jednotlivé 
sektorové rady a schvaľuje Aliancia sektorových rád (opisy aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov na 
odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie konkrétnych pracovných činností 
na pracovných miestach).  

Zoznam jednotlivých zverejnených Národných štandardov zamestnaní je dostupný online.  
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Obrázok 3: webová stránka Registra zamestnaní 

(http://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani)  

Sektorové rady 

Sektorové rady sú dobrovoľné nezávislé profesijné združenia odborníkov. Tvoria ich zástupcovia 
orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia 
zamestnancov, vzdelávacích a ďalších inštitúcií. Sektorové rady reprezentujú monitorovanie potrieb 
trhu práce v príslušných sektoroch národného hospodárstva a ich prenos do systému celoživotného 
vzdelávania. 

Podmienkou ustanovenia sektorových rád je licencia vydaná Alianciou sektorových rád. Aliancia je 
garantom činnosti všetkých sektorových rád, riadi, koordinuje ich činnosť a sprostredkúva ich 
komunikáciu s orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektmi. 

Zoznam zastupujúcich inštitúcií Sektorových rád NSP III 
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2 zástupcovia) 
- Združenie miest a obcí Slovenska (2 zástupcovia) 
- Konfederácia odborových zväzov SR (3 zástupcovia) 
- Republiková únia zamestnávateľov (3 zástupcovia) 
- Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (3 zástupcovia) 
- Ministerstvo kultúry SR (JUDr. Emília Kršíková) 
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (1zástupca) 
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (1 zástupca) 
- Ministerstvo vnútra SR (1 zástupca) 
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (1 zástupca) 
- Ministerstvo zdravotníctva SR (1 zástupca) 
- Ministerstvo hospodárstva SR (1 zástupca) 
- Štátny inštitút odborného vzdelávania (1 zástupca) 
- Štatistický úrad SR (1 zástupca) 
- Asseco (1 zástupca) 
- TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (1 zástupca) 
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Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

Predsedníčkou Sektorovej rady je JUDr. Emília Kršíková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry 
SR a gestorkou PaedDr. Hana Blažíčková z MK SR.  

Rokovania sektorovej rady pre sekciu NSP sa uskutočnili 9. februára 2015, 18. februára 2015 
(doplnkové rokovanie) a 5. – 6. júna 2015 (spoločné rokovanie sekcií pre NSP a NSK). Ďalšie rokovanie 
bude 9. – 10. októbra 2015 (spoločné rokovanie sekcií pre NSP a NSK). 

 

 

Obrázok 4: webová stránka Sektorových rád 
(http://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady)  

 
 
 

 
Obrázok 5: webová stránka Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo 

(http://www.sustavapovolani.sk/kultura-vydavatelstvo)  
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Zoznam členov Sektorových rád NSP III pre kultúru a vydavateľstvo 

 

Obrázok 6: Zoznam členov Sektorových rád NSP III pre kultúru a vydavateľstvo 
(http://www.sustavapovolani.sk/uploaded_files/file/SR%20pre%20kulturu/Zlozenie_SR%20pre%20kulturu%20

a%20vydavatelstvo_18052015%282%29.pdf)  

KNIHOVNÍCKE PROFESIE v NÁRODNEJ SÚSTAVE POVOLANÍ 

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) v máji 2015 inicioval celoslovenský anonymný 
dotazníkový prieskum Revízia súčasných / návrh nových typových pozícií v rámci knihovníckych 
povolaní v SR, ktorý prebiehal prostredníctvom portálu InfoLib a komunikáciou prostredníctvom 
cielených mailov v termíne do 3. júna 2015. Ďakujeme knihovníkom aj pracovným kolektívom 
slovenských knižníc všetkých typov za vyplnenie dotazníka, ktorý nam významne pomohol pri ďalšej 
práci expertnej skupiny SSKK. 

Vyhodnotenie celoslovenského dotazníkového prieskumu: Revízia súčasných / návrh nových typových 
pozícií v rámci knihovníckych povolaní v SR 

Počet vyplnených dotazníkov: 76  
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Otázka č. 1 

Ktoré z nasledujúcich 9 schválených typových pozícií v zmysle platnej Vyhlášky Štatistického úradu SR 
č. 516/2011 v Slovenskej republike (ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO – 08) 
navrhujete ponechať bez zmeny do Národnej sústavy povolaní SR? 

 

P. č. Typové pozície v zmysle platnej Vyhlášky Štatistického 
úradu SR č. 516/2011 v SR 

Počet 
odpovedí 

%-tuálny 
podiel 

1.  knihovník 61 80,3 % 
2.  knihovník špecialista 56 73,7 % 
3.  bibliograf špecialista 49 64,5 % 
4.  riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu 48 63,2 % 

5.  odborný a technický pracovník v galérii, múzeu, knižnici, 
archíve inde neuvedený 38 50,0 % 

6.  vedecký pracovník v knihovníctve 36 47,4 % 
7.  dokumentarista, vedecko-informačný špecialista 33 43,4 % 
8.  knižničný manipulant 26 34,2 % 

9.  špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch inde 
neuvedený 23 30,3 % 

 

Iný návrh / navrhovaná úprava existujúcej typovej pozície: 

(odpovede prevzaté z dotazníkov v pôvodnom znení bez redakčných úprav) 
- úprava: riadiaci pracovník (manažér) knižnice; odborný a technický pracovník knižnice  
- máme záujem o rozšírenie a podrobnejšiu špecifikáciu existujúcich typových pozícií 
- knihovník špecialista na informačnú výchovu 
- riadiaci pracovník (manažér) knižnice 
- e-knihovník 

Otázka č. 2 

Ktoré z nasledujúcich 41 typových pozícií z predchádzajúcej fázy neúspešnej snahy  
o aktualizáciu klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 (v roku 2011, autor: PhDr. Ladislav Oslanec a kol. 
expertov) navrhujete prevziať do Národnej sústavy povolaní SR? 

 

 

P. č. Typové pozície podľa SK ISCO – 08 z roku 2011, ktoré 
navrhuje prevziať 

Počet 
odpovedí 

%-tuálny 
podiel 

1.  riaditeľ knižnice 68 89,5 % 
2.  knihovník špecialista na katalogizáciu 59 77,6 % 
3.  knihovník špecialista na akvizíciu 57 75,0 % 
4.  knihovník špecialista metodik 55 72,4 % 
5.  bibliograf špecialista (bibliographer) 52 68,4 % 
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6.  vedúci zamestnanec organizačného útvaru knižnice 51 67,1 % 
7.  knihovník (librarian) 51 67,1 % 
8.  systémový knihovník (system librarian) 51 67,1 % 
9.  knihovník špecialista na digitalizáciu dokumentov 49 64,5 % 
10.  knihovník špecialista na výpožičné služby 48 63,2 % 
11.  knihovník špecialista na medziknižničné výpožičné služby 47 61,8 % 
12.  knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou 47 61,8 % 
13.  knihovník výpožičných služieb 47 61,8 % 
14.  knihovník špecialista na elektronické zdroje (e-knihovník) 46 60,5 % 
15.  knihovník špecialista web master 46 60,5 % 
16.  knihovník katalogizátor 46 60,5 % 
17.  knihovník pre prácu s deťmi a mládežou (children´s librarian) 45 59,2 % 
18.  knihovník špecialista projektový manažér 42 55,3 % 
19.  knihovník špecialista na rukopisy, staré tlače 41 54,0 % 
20.  špecialista reštaurátor, konzervátor knižničných dokumentov 39 51,3 % 
21.  knihovník akvizitér 39 51,3 % 
22.  reštaurátor, konzervátor knižničných dokumentov 38 50,0 % 
23.  knihovník špecialista správca depozitu (knižničných fondov) 35 46,1 % 
24.  informačný špecialista 34 44,7 % 
25.  knihovník špecialista na hudobné dokumenty 34 44,7 % 
26.  knihovník špecialista na konzultačné služby 33 43,4 % 

27.  knihovník špecialista na služby zdravotne znevýhodneným 
používateľom 33 43,4 % 

28.  knihovník špecialista na multimediálne dokumenty 33 43,4 % 
29.  knihovník konzultant 32 42,1 % 

30.  vedecko-výskumný a vývojový zamestnanec v odbore 
knihovníctvo 31 40,8 % 

31.  knihovník operátor digitalizácie 31 40,8 % 
32.  knižničný manipulant 31 40,8 % 
33.  knihovník špecialista na prácu so seriálovými zdrojmi 30 39,4 % 
34.  technik depozitára (knižničných skladov) 30 39,4 % 
35.  knihovník depozitára (knižničných fondov) 28 36,8 % 
36.  školský knihovník (school librarian) 27 35,5 % 

37.  knihovník špecialista na identifikáciu dokumentov 
(ISBN,ISSN) 26 34,2 % 

38.  školský knihovník špecialista (school library specialist) 25 32,9 % 
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39.  knihovník špecialista informačného strediska 24 31,6 % 
40.  knihovník archivár 24 31,6 % 
41.  bibliograf špecialista výskumu restrospektívnej bibliografie 23 30,3 % 

 

Iný návrh / navrhovaná úprava existujúcej typovej pozície: 

(odpovede prevzaté z dotazníkov v pôvodnom znení bez redakčných úprav) 
- Knihovník špecialista (podľa druhu dokumentov – staré tlače, hud. dok., periodiká, služby 

pre špeciálne skupiny 
- knihovník špecialista pre prácu s médiami, knihovník špecialista pre prípravu a realizáciu 

výchovno-vzdelávacích podujatí 
- Špecialista/odborný pracovník na evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti; špecialista na 

vzdeláva 
- Knihovník špecialista - správa sociálnych sietí, Knihovník špecialista pre marketing knižnice 
- navrhujem doplniť o knihovníka špecialistu - lektora informačného vzdelávania 
- doplniť: Knihovník špecialista pre KVČ, Knihovník špecialista pre PR 
- knihovník špecialista na informačnú výchovu 
- knihovník špecialista na knižničné služby 
- Knihovník špecialista na rešeršné služby 
- rešeršér, referenčný knihovník 
- zrušiť vedúcich služieb 
- knihovník špecialista 

Otázka č. 3 

Ktoré z nasledujúcich 23 typových pozícií navrhujete prevziať z českého modelu štruktúry 
knihovníckych povolaní v Národnej sústave povolaní ČR do Národnej sústavy povolaní SR? Poznámka: 
Ak sa nestotožňujete so štruktúrou knihovníckych povolaní podľa českého modelu, nemusíte označiť 
žiadnu typovú pozíciu. 

 

P. č. Typové pozície ČR navrhnuté prevziať do Národnej sústavy 
povolaní SR 

Počet 
odpovedí 

%-tuálny 
podiel 

 knihovník specialista metodik 29 38,2 % 

 systémový knihovník specialista 29 38,2 % 

 knihovník v přímých službách 27 35,5 % 

 knihovník katalogizátor 25 32,9 % 

 knihovník akvizitér 24 31,6 % 

 knihovník specialista katalogizátor 23 30,3 % 

 knihovník v knihovně pro děti 23 30,3 % 

 samostatný knihovník metodik 22 28,9 % 

 samostatný systémový knihovník 22 28,9 % 

 knihovník specialista akvizitér 22 28,9 % 

 knihovník správce digitální knihovny 22 28,9 % 
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 samostatný knihovník katalogizátor 22 28,9 % 

 referenční knihovník 21 27,6 % 

 samostatný knihovník akvizitér 21 27,6 % 

 samostatný knihovník správce digitální knihovny 19 25,0 % 

 referenční knihovník specialista 19 25,0 % 

 knihovník specialista v knihovně pro děti 19 25,0 % 

 knihovník specialista správce digitální knihovny 19 25,0 % 

 knihovník pracovník správy fondů 19 25,0 % 

 samostatný referenční knihovník 18 23,7 % 

 knihovník specialista pracovník správy fondů 18 23,7 % 

 samostatný knihovník v knihovně pro děti 17 22,4 % 

 samostatný knihovník pracovník správy fondů 16 21,1 % 

Iný návrh / navrhovaná úprava existujúcej typovej pozície: 

(odpovede prevzaté z dotazníkov v pôvodnom znení bez redakčných úprav) 
- česká klasifikácia vchádza z inej metodiky tvorby sústavy povolaní 
- množstvo pozícií je duplicitných s predchádzajúcimi návrhmi 
- knihovník špecialista 
- digitálny knihovník 
- biblioterapeut 
- neprebrať nič 

Súhrnná tabuľka všetkých odpovedí 

 

P. č. Jednotlivé typové pozície Počet 
odpovedí 

%-tuálny 
podiel 

 riaditeľ knižnice 68 89,5 % 

 knihovník 61 80,3 % 

 knihovník špecialista na katalogizáciu 59 77,6 % 

 knihovník špecialista na akvizíciu 57 75,0 % 

 knihovník špecialista 56 73,7 % 

 knihovník špecialista metodik 55 72,4 % 

 bibliograf špecialista (bibliographer) 52 68,4 % 

 vedúci zamestnanec organizačného útvaru knižnice 51 67,1 % 

 knihovník (librarian) 51 67,1 % 

 systémový knihovník (system librarian) 51 67,1 % 

 bibliograf špecialista 49 64,5 % 

 knihovník špecialista na digitalizáciu dokumentov 49 64,5 % 

33 
 



KNIHOVNÍCKE PROFESIE V NÁRODNEJ SÚSTAVE POVOLANÍ A KNIHOVNÍCKE KVALIFIKÁCIE V NÁRODNEJ SÚSTANE 
KVALIFIKÁCIÍ 

 

 riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu 48 63,2 % 

 knihovník špecialista na výpožičné služby 48 63,2 % 

 knihovník špecialista na medziknižničné výpožičné služby 47 61,8 % 

 knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou 47 61,8 % 

 knihovník výpožičných služieb 47 61,8 % 

 knihovník špecialista na elektronické zdroje (e-knihovník) 46 60,5 % 

 knihovník špecialista web master 46 60,5 % 

 knihovník katalogizátor 46 60,5 % 

 knihovník pre prácu s deťmi a mládežou (children´s librarian) 45 59,2 % 

 knihovník špecialista projektový manažér 42 55,3 % 

 knihovník špecialista na rukopisy, staré tlače 41 54,0 % 

 špecialista reštaurátor, konzervátor knižničných dokumentov 39 51,3 % 

 knihovník akvizitér 39 51,3 % 

 odborný a technický pracovník v galérii, múzeu, knižnici, 
archíve inde neuvedený 38 50,0 % 

 reštaurátor, konzervátor knižničných dokumentov 38 50,0 % 

 vedecký pracovník v knihovníctve 36 47,4 % 

 knihovník špecialista správca depozitu (knižničných fondov) 35 46,1 % 

 informačný špecialista 34 44,7 % 

 knihovník špecialista na hudobné dokumenty 34 44,7 % 

 dokumentarista, vedecko-informačný špecialista 33 43,4 % 

 knihovník špecialista na konzultačné služby 33 43,4 % 

 knihovník špecialista na služby zdravotne znevýhodneným 
používateľom 33 43,4 % 

 knihovník špecialista na multimediálne dokumenty 33 43,4 % 

 knihovník konzultant 32 42,1 % 

 vedecko-výskumný a vývojový zamestnanec v odbore 
knihovníctvo 31 40,8 % 

 knihovník operátor digitalizácie 31 40,8 % 

 knižničný manipulant 31 40,8 % 

 knihovník špecialista na prácu so seriálovými zdrojmi 30 39,4 % 

 technik depozitára (knižničných skladov) 30 39,4 % 

 knihovník specialista metodik 29 38,2 % 

 systémový knihovník specialista 29 38,2 % 

 knihovník depozitára (knižničných fondov) 28 36,8 % 
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 školský knihovník (school librarian) 27 35,5 % 

 knihovník v přímých službách 27 35,5 % 

 knižničný manipulant 26 34,2 % 

 knihovník špecialista na identifikáciu dokumentov (ISBN,ISSN) 26 34,2 % 

 školský knihovník špecialista (school library specialist) 25 32,9 % 

 knihovník katalogizátor 25 32,9 % 

 knihovník špecialista informačného strediska 24 31,6 % 

 knihovník archivár 24 31,6 % 

 knihovník akvizitér 24 31,6 % 

 špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch inde 
neuvedený 23 30,3 % 

 bibliograf špecialista výskumu restrospektívnej bibliografie 23 30,3 % 

 knihovník specialista katalogizátor 23 30,3 % 

 knihovník v knihovně pro děti 23 30,3 % 

 samostatný knihovník metodik 22 28,9 % 

 samostatný systémový knihovník 22 28,9 % 

 knihovník specialista akvizitér 22 28,9 % 

 knihovník správce digitální knihovny 22 28,9 % 

 samostatný knihovník katalogizátor 22 28,9 % 

 referenční knihovník 21 27,6 % 

 samostatný knihovník akvizitér 21 27,6 % 

 samostatný knihovník správce digitální knihovny 19 25,0 % 

 referenční knihovník specialista 19 25,0 % 

 knihovník specialista v knihovně pro děti 19 25,0 % 

 knihovník specialista správce digitální knihovny 19 25,0 % 

 knihovník pracovník správy fondů 19 25,0 % 

 samostatný referenční knihovník 18 23,7 % 

 knihovník specialista pracovník správy fondů 18 23,7 % 

 samostatný knihovník v knihovně pro děti 17 22,4 % 

 samostatný knihovník pracovník správy fondů 16 21,1 % 
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Spolupráca Expertnej skupiny pre knihovnícke profesie SSKK 

Členovia expertnej skupiny v úvodnej fáze intenzívne spolupracovali prostredníctvom mailov, osobne 
sa prvý krát stretli na porade dňa 22. júna 2015 a následne dňa 7. júla 2015 v priestoroch Univerzitnej 
knižnice v Bratislave. 

Vzájomné dohovory pri jednotlivých navrhovaných štandardoch zamestnaní pre knihovnícke profesie 
prebiehali zvlášť zložito pri zadefinovaní jednej z možností pri požadovanom stupni vzdelania, odbornej 
praxe a dĺžky praxe vzhľadom na rôzne reálne skúsenosti z prostredia knižníc, kde je častým javom 
práve nedostatok odborníkov: 

Požadovaný stupeň vzdelania 
- Nižšie stredné vzdelanie 
- Nižšie stredné odborné vzdelanie 
- Stredné odborné vzdelanie 
- Úplné stredné odborné vzdelanie 
- Úplné stredné všeobecné vzdelanie 
- Vyššie odborné vzdelanie 
- Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
- Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 

Odborná prax 
- Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax 
- Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax 
- Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax 

Dĺžka praxe 
- aspoň 6 mesiacov 
- aspoň 1 rok 
- aspoň 2 roky 
- aspoň 3 roky 
- aspoň 4 roky 
- aspoň 5 rokov 
- 6 alebo viac rokov 
- 10 rokov 

Všeobecné spôsobilosti 
- elementárna 
- pokročilá 
- vysoká 

Vysvetlivky: EKR (Európsky kvalifikačný rámec)  

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA ÚROVEŇ EKR 

Nižšie stredné vzdelanie úroveň 1: EKR 1 

Nižšie stredné odborné vzdelanie úroveň 2: EKR 2 

Stredné odborné vzdelanie úroveň 3: EKR 3 

Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie úroveň 4: EKR 4 

Vyššie odborné vzdelanie úroveň 5: EKR 5 
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Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa úroveň 6: EKR 6 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa úroveň 7: EKR 7 

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa úroveň 8: EKR 8 

 

VYPRACOVANÉ a SCHVÁLENÉ NÁRODNÉ ŠTANDARDY ZAMESTNANÍ PRE KNIHOVNÍCKE PROFESIE 
(NŠZ) 

(schválené Alianciou sektorových rád v auguste 2015) 

 
1. BIBLIOGRAF ŠPECIALISTA 

CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Bibliograf špecialista vykonáva špecializované odborné činnosti v oblasti bibliografickej 
registrácie a služieb. Pripravuje koncepčné a metodické materiály na odborné bibliografické 
spracovanie a sprístupňovanie dokumentov. Vytvára špecializované bibliografické databázy, 
tvorí a rediguje bibliografické súpisy. Využíva sekundárne informačné zdroje na poskytovanie 
špecializovaných knižnično-informačných služieb.  

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Analyzuje požiadavky používateľov a poskytuje bibliografické a faktografické informácie. Podieľa 
sa na tvorbe priebežnej a retrospektívnej národnej bibliografie a na výskume dejín knižnej 
kultúry. Vytvára a zostavuje bibliografické a odborné diela v súlade s funkciami knižnice. Eviduje 
publikačnú a umeleckú činnosť pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov, prípadne 
ostatných zamestnancov inštitúcie. 

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

ODBORNÁ PRAX 

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax 

DĹŽKA PRAXE 

aspoň 3 roky  

VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI 

informačná gramotnosť vysoká 

kultivovaný písomný prejav vysoká 

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa vysoká 

osobnostný rozvoj vysoká 

analyzovanie a riešenie problémov pokročilá 

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) pokročilá 
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komunikácia (jednanie s ľuďmi) pokročilá 

komunikácia v cudzom jazyku pokročilá 

organizovanie a plánovanie práce pokročilá 

prezentovanie pokročilá 

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) pokročilá 

rozhodovanie pokročilá 

samostatnosť pokročilá 

tímová práca pokročilá 

tvorivosť (kreativita) elementárna 

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného 
pracoviska (EKR 7) 

právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva (EKR 7) 

štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika (EKR 7) 

informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska / inštitúcie (EKR 7) 

normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov (EKR 7) 
špecifikácia: vrátane bibliografických noriem a štandardov 

metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší (EKR 7) 

elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje (EKR 7) 

špecifikácia: interné a externé – plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné 
elektronické informačné zdroje 

automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch (EKR 7) 

formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných 
služieb (EKR 7) 

postupy bibliografického spracovania dokumentov (EKR 7) 

autorské právo, priemyselná právna ochrana (EKR 4) 

právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi (EKR 4) 

postupy práce so špecializovaným softvérom (EKR 4) 

zásady digitalizácie dokumentov (EKR 4) 

pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov (EKR 4) 

poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci (EKR 
4) 

ZOZNAM ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných 
podujatiach (EKR 7) 
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tvorba priebežnej a retrospektívnej národnej, regionálnej alebo tematickej bibliografie (EKR 7) 

poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných 
služieb (EKR 7) 

špecifikácia: v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe 

vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov interných aj externých informačných  

zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, 
hodnovernosti a kvality (EKR 7) 

vypracovanie a realizácia komplexných postupov na vyhľadávanie informácií s použitím 
relevantného selekčného jazyka (EKR 7) 

špecifikácia: s cieľom zahrnutia všetkých dostupných informačných zdrojov 

vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb (EKR 7) 

špecifikácia: vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané 
prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany 
a sprístupňovania dokumentov a informácií 

analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek používateľov knižnično-informačných 
služieb (EKR 7) 

špecifikácia: vypracovanie najvhodnejšej stratégie ich zodpovedania 

spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov (EKR 7) 

špecifikácia: aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov 

formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov (EKR 7) 

špecifikácia: s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov 

príprava koncepčných a metodických materiálov na odborné bibliografické spracovanie 
a sprístupňovanie dokumentov (EKR 7) 

bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko- 

výskumných pracovníkov (EKR 7) 

vytváranie špecializovaných katalógov a databáz (EKR 7) 

špecifikácia: napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov 

participácia na organizovaní odborných knihovníckych, bibliografických a informačných podujatí 
a aktivít (EKR 7) 

špecifikácia: regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu 

odborná komunikácia s používateľmi knižnice (EKR 7) 

dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce (EKR 4) 

 
2. DOKUMENTARISTA, INFORMAČNÝ ŠPECIALISTA 

 

ALTERNATÍVNE NÁZVY 

Referenčný knihovník 
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Subject Librarian 

CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Dokumentarista, informačný špecialista vykonáva špecializované odborné knihovnícke, 
bibliografické, referenčné a informačné činnosti spojené s poskytovaním špecializovaných 
informačných služieb pre potreby vzdelávacích a výskumných inštitúcií, zdravotníckych 
zariadení, organizácií štátnej správy, podnikateľských subjektov, združení a spoločností. Vytvára 
koncepcie a koordinuje procesy získavania, spracovania a sprístupňovania odborných 
dokumentov a informácií v relevantných vedných odboroch spoločenských, prírodných alebo 
technických vied. Zabezpečuje manažment informácií a informačných zdrojov. Poskytuje 
rešeršné a referenčné služby. 

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Realizuje expertné činnosti, najmä študijno-rozborovú činnosť, vypracúva technicko-
ekonomické štúdie, analýzy a rozbory. Uskutočňuje rešeršnú činnosť súvisiacu s priemyselno-
právnou ochranou a prípravou návrhov projektov, zmlúv, noriem a patentov. Vykonáva preklady 
z cudzojazyčnej odbornej literatúry. Eviduje publikačnú a umeleckú činnosť zamestnancov 
inštitúcie 

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

ODBORNÁ PRAX 

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax 

DĹŽKA PRAXE 

aspoň 1 rok 

VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI 

informačná gramotnosť vysoká 

osobnostný rozvoj vysoká 

analyzovanie a riešenie problémov pokročilá 

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) pokročilá 

komunikácia (jednanie s ľuďmi) pokročilá 

komunikácia v cudzom jazyku pokročilá 

kultivovaný písomný prejav pokročilá 

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa pokročilá 

organizovanie a plánovanie práce pokročilá 

prezentovanie pokročilá 

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) pokročilá 

rozhodovanie pokročilá 
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samostatnosť pokročilá 

tímová práca pokročilá 

tvorivosť (kreativita) pokročilá 

finančná a ekonomická gramotnosť elementárna 

vyjednávanie elementárna 

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice (EKR 7) 

špecifikácia: resp. informačného pracoviska / inštitúcie  

právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva (EKR 7) 

štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika (EKR 7) 

informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska / inštitúcie (EKR 7) 

normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov (EKR 7) 

elektronické informačné zdroje a nástroje (EKR 7) 

špecifikácia: interné a externé – plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné 
elektronické informačné zdroje a pod. 

automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch (EKR 7) 

formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľom knižničných a informačných 
služieb (EKR 7) 

autorské právo, priemyselná právna ochrana (EKR 4) 

špecifikácia: zásady ochrany duševného vlastníctva 

právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi (EKR 4) 

zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov 
(EKR 7) 

knižničné a informačné služby (EKR 7) 
špecifikácia: vrátane metód spracovávania rešerší 

postupy práce so špecializovaným softvérom (EKR 4) 

zásady digitalizácie dokumentov (EKR 4) 

pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov (EKR 4) 

poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci (EKR 
4) 

ZOZNAM ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných 
podujatiach (EKR 7) 

preklady textov z/do cudzích jazykov (EKR 7) 

špecifikácia: preklady z cudzojazyčnej odbornej literatúry 
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vypracovanie a zabezpečovanie komplexného systému získavania a poskytovania informácií 
podľa požiadaviek danej organizácie (EKR 7) 

odborné zabezpečovanie knižnično-informačných činností pracoviska (EKR 7) 

poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných 
služieb (EKR 7) 

špecifikácia: v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe 

analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní 
používateľov knižnično-informačných služieb (EKR 7) 

formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov (EKR 7) 

špecifikácia: s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov  

poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických 
a referenčných služieb (EKR 7) 

špecifikácia: s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov 

vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, 
bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti 
a kvality (EKR 7) 

implementácia akvizičnej politiky informačného pracoviska do praxe (EKR 6) 

vypracovanie a rozvíjanie koncepcie knižnično-informačných služieb (EKR 7) 

špecifikácia: s ohľadom na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané 
prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania a sprístupňovania informácií  

spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov (EKR 7) 

špecifikácia: aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov 

odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov  
(EKR 6) 

evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov 
(EKR 7) 

študijno-rozborová činnosť (EKR 7) 

vypracovávanie technicko-ekonomických štúdií, analýz a rozborov (EKR 7) 

odborná komunikácia s používateľmi knižnice (EKR 7) 

dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce (EKR 4) 

 

3. KNIHOVNÍK ŠPECIALISTA 
 

ALTERNATÍVNE NÁZVY 

Knihovník špecialista – lektor informačného vzdelávania 

Knihovník špecialista akvizitér 

Knihovník špecialista katalogizátor   
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Knihovník špecialista na digitalizáciu dokumentov 

Knihovník špecialista na elektronické informačné zdroje 

Knihovník špecialista na evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti 

Knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou  

Knihovník špecialista na služby používateľom so špecifickými potrebami 

Knihovník špecialista na špeciálne typy dokumentov 

Knihovník špecialista správca knižničných fondov 

Knihovník špecialista v knižnično-informačných službách 

Knihovník špecialista – systémový knihovník 

CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Knihovník špecialista komplexne zabezpečuje a koordinuje náročné špecializované knižnično-
informačné činnosti na úseku doplňovania, spracovania, správy, uchovávania a sprístupňovania 
knižnično-informačných fondov, revízie a preventívnej ochrany dokumentov, poskytovania 
špecializovaných knižničných služieb a zabezpečovania ďalšej vysoko špecializovanej agendy 
knižnice. Spracováva koncepcie, plány, programy, metodiky a pracovné postupy, analytické 
a rozvojové materiály v oblastiach svojej špecializácie. 

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Realizuje program doplňovania knižničného fondu vrátane retrospektívnej akvizície 
dokumentov. Vykonáva špecializované práce v oblasti mennej a vecnej katalogizácie, participuje 
na tvorbe súborov autorít a riadených slovníkov, venuje sa tvorbe metadát a metadátovým 
štruktúram rôzneho typu. Organizuje a koordinuje odborné práce a činnosti v oblasti knižnično-
informačných služieb, vrátane výpožičných služieb, medziknižničných výpožičných služieb, 
referenčných a konzultačných služieb. Vedie evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti 
inštitúcie. Plánuje a realizuje odborné knižnično-informačné činnosti zamerané na prácu s deťmi 
a mládežou. Zabezpečuje informačnú podporu edukačného procesu v akademických a školských 
knižniciach. Zabezpečuje informačné vzdelávanie používateľov. Koordinuje a zabezpečuje 
individuálne knižnično-informačné služby používateľom so špecifickými potrebami. Odborne 
spracováva, zabezpečuje uchovávanie a sprístupňovanie špeciálnych typov dokumentov – 
rukopisy, staré a vzácne tlače, mapy, patenty, normy, seriály, hudobné dokumenty, 
audiovizuálne a multimediálne dokumenty, elektronické dokumenty a databázy v nadväznosti 
na ostatné činnosti knižnice. Komplexne zabezpečuje odborné spracovanie, uchovávanie 
a sprístupňovanie digitálnych dokumentov osobitnými postupmi. Spravuje domáce a zahraničné 
elektronické informačné zdroje. Kontroluje platnosť licencií a sleduje efektívnosť ich využívania. 
Organizuje odborné špecializované knihovnícke, bibliografické, referenčné a informačné 
činnosti inštitucionálneho, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. 
Zabezpečuje prevádzku knižnično-informačných systémov a podieľa sa na ich vývoji. Riadi 
a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, besedy, prednášky, čitateľské súťaže a výstavy. 
Zabezpečuje propagáciu a prezentáciu knižnice a knižnično-informačných služieb. Spracováva 
a realizuje projekty knižnice. 

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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ODBORNÁ PRAX 

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax 

DĹŽKA PRAXE 

aspoň 1 rok 

VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI 

informačná gramotnosť vysoká 

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa vysoká 

osobnostný rozvoj vysoká 

tvorivosť (kreativita) vysoká 

analyzovanie a riešenie problémov pokročilá 

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) pokročilá 

komunikácia (jednanie s ľuďmi) pokročilá 

komunikácia v cudzom jazyku pokročilá 

kultivovaný písomný prejav pokročilá 

organizovanie a plánovanie práce pokročilá 

prezentovanie pokročilá 

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) pokročilá 

rozhodovanie pokročilá 

samostatnosť pokročilá 

tímová práca pokročilá 

finančná a ekonomická gramotnosť elementárna 

vyjednávanie elementárna 

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice (EKR 7) 

právne predpisy a základné pojmy z oblasti knihovníctva (EKR 7) 

štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika (EKR 7) 

informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska / inštitúcie (EKR 7) 

normy, štandardy a metódy spracovania a katalogizácie informačných zdrojov (EKR 7) 

zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov 
(EKR 7) 

informačná architektúra, princípy tvorby webových sídiel, komunikácie v elektronickom 
prostredí (EKR 7) 

elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje (EKR 7) 

44 
 



KNIHOVNÍCKE PROFESIE V NÁRODNEJ SÚSTAVE POVOLANÍ A KNIHOVNÍCKE KVALIFIKÁCIE V NÁRODNEJ SÚSTANE 
KVALIFIKÁCIÍ 

 

špecifikácia: interné a externé – elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické 
informačné zdroje a pod. 

automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch (EKR 7) 

metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší s využitím selekčného jazyka (EKR 7) 

formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných 
služieb (EKR 7) 

zásady a postupy pri práci so špeciálnymi dokumentmi (EKR 7) 

špecifikácia: napr. rukopisy, staré a vzácne tlače 

autorské právo, priemyselná právna ochrana (EKR 4) 

právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi (EKR 4) 

knižničné a informačné služby (EKR 7) 

postupy práce so špecializovaným softvérom (EKR 4) 

zásady digitalizácie dokumentov (EKR 4) 

pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov (EKR 4) 

poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci (EKR 
4) 

ZOZNAM ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných 
podujatiach (EKR 7) 

zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom (EKR 7) 

poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných 
služieb (EKR 7) 

špecifikácia: v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe 

odborné a metodické zabezpečovanie špecializovaných knižnično-informačných činností  
(EKR 7) 

poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických 
a referenčných služieb (EKR 7) 

poskytovanie medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb (EKR 6) 

analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov 
knižnično-informačných služieb (EKR 7) 

vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb (EKR 7) 

špecifikácia: vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané 
prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany 
a sprístupňovania dokumentov a informácií   

vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, 
bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti 
a kvality (EKR 7) 
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formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov (EKR 7) 

špecifikácia: s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov  

bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-
výskumných pracovníkov (EKR 7) 

vytváranie špecializovaných katalógov a databáz (EKR 7) 

špecifikácia:  napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov 

implementácia akvizičnej politiky knižnice a koncepcie rozvoja knižnično-informačného fondu 
do praxe (EKR 7) 

stanovenie a uplatňovanie kritérií na výber, nákup a zaobchádzanie s dokumentmi (EKR 7) 

špecifikácia: aplikácia kritérií pri zriaďovaní, budovaní, organizácii a správe fondov alebo zbierky 
dokumentov akejkoľvek povahy  

zavádzanie moderných postupov v oblasti uchovávania a ochrany knižničných fondov (EKR 7) 

odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov  
(EKR 7) 

spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov (EKR 7) 

špecifikácia: aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov  

zavádzanie nových technológií a postupov do knižničnej praxe (EKR 7) 

plánovanie, rozvoj a zabezpečovanie prevádzky aplikačných softvérov knižnice (EKR 7) 

usporiadanie a štrukturovanie dát spojených s popisom dokumentov (EKR 7) 

špecifikácia: vytvorenie a používanie nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné získať prístup 
k dátam, dokumentom a referenciám (odkazom)  

navrhovanie nových postupov a činností zameraných na rozvoj informačnej gramotnosti  
(EKR 7) 

zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných 
oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami (EKR 7) 

špecifikácia: plánovanie a realizácia odborných knižnično-informačných činností zameraných na 
prácu s deťmi a mládežou, zabezpečovanie knižnično-informačných služieb používateľom so 
špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne a iné znevýhodnenie) a pod. 

iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov knižnice 
(EKR 7) 

odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore (EKR 
7) 

odborná komunikácia s používateľmi knižnice (EKR 7) 

zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom (EKR 7) 

dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce (EKR 4) 
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4. KNIHOVNÍK 

 

ALTERNATÍVNE NÁZVY 

Knihovník akvizitér 

Knihovník katalogizátor 

Knihovník operátor digitalizácie 

Knihovník pre prácu s deťmi a mládežou  

Knihovník správca knižničných fondov 

Knihovník v knižnično-informačných službách 

Školský knihovník 

CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Knihovník vykonáva odborné knižnično-informačné činnosti vo všetkých typoch knižníc. 
Zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu v súlade s akvizičným plánom inštitúcie. Vykonáva 
odborné práce týkajúce sa správy, organizácie, ochrany a revízie knižničného fondu. Na základe 
formálnej a obsahovej analýzy dokumentov vytvára katalogizačné záznamy -menný a vecný 
popis podľa štandardov a stanovených metodík. Zabezpečuje výpožičné služby knižnice, vrátane 
medziknižničnej výpožičnej služby. 

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Poskytuje základné knižnično-informačné služby a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné 
služby, vrátane prístupu k externým informačným zdrojom. Organizuje a uskutočňuje kultúrno-
vzdelávacie a komunitné aktivity, besedy, prednášky, čitateľské súťaže a výstavy. Zabezpečuje 
odborné knižničné a informačné činnosti v špecializovaných oddeleniach pre deti a mládež. 
Realizuje informačné zabezpečenie a podporu edukačného procesu v akademických a školských 
knižniciach. Poskytuje špecializované knižnično-informačné služby pre používateľov so 
špecifickými potrebami. Vykonáva súbor odborných činností spojených s digitalizáciou 
a ochranným kopírovaním dokumentov. Zabezpečuje rešeršnú a ďalšiu informačnú agendu. 

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA 

Úplné stredné odborné vzdelanie 

ODBORNÁ PRAX 

Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax 

VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI 

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) pokročilá 

informačná gramotnosť pokročilá 

komunikácia (jednanie s ľuďmi) pokročilá 

kultivovaný písomný prejav pokročilá 
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kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa pokročilá 

osobnostný rozvoj pokročilá 

samostatnosť pokročilá 

analyzovanie a riešenie problémov elementárna 

finančná a ekonomická gramotnosť elementárna 

komunikácia v cudzom jazyku elementárna 

organizovanie a plánovanie práce elementárna 

prezentovanie elementárna 

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) elementárna 

rozhodovanie elementárna 

tímová práca elementárna 

tvorivosť (kreativita) elementárna 

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného 
pracoviska (EKR 4) 

právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva (EKR 4) 

formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných 
služieb (EKR 4) 

automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch (EKR 4) 

normy, štandardy a metódy spracovania a katalogizácie informačných zdrojov (EKR 4) 

elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje (EKR 4) 

špecifikácia: základné informačné zdroje a nástroje – elektronická knižnica časopisov, 
licencované elektronické informačné zdroje a pod. 

podmienky ukladania, skladovania a ochrany dokumentov (EKR 4) 

pedagogicko-psychologické zásady a postupy práce so skupinami používateľov so špecifickými 
potrebami (EKR 4) 

autorské právo, priemyselná právna ochrana (EKR 4) 

právne predpisy a základné pojmy z oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi (EKR 4) 

zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy a ochrany knižničných fondov (EKR 4) 

knižničné a informačné služby (EKR 4) 

postupy práce so špecializovaným softvérom (EKR 4) 

zásady digitalizácie dokumentov (EKR 4) 

pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov (EKR 4) 

poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci (EKR 
4) 
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ZOZNAM ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

evidencia, katalogizácia a adjustácia dokumentov (EKR 4) 

špecifikácia: podľa štandardov a stanovených metodík v knižniciach 

organizovanie, sprostredkovanie a realizácia vzdelávacích aktivít (EKR 4) 

špecifikácia: príp. kultúrnych a komunitných aktivít 

poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných 
služieb (EKR 4) 

špecifikácia: v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe 

analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní 
používateľov knižnično-informačných služieb (EKR 4) 

vyhľadávanie, analýza a overenie informácií, dokumentov a informačných zdrojov (EKR 4) 

zhromažďovanie objektívnych informácií o používateľoch knižnično-informačných služieb (EKR 
4) 

špecifikácia: registrácia, výpožičky 

budovanie, organizácia, správa a revízia knižničného fondu (EKR 4) 

špecifikácia: začleňovanie nových prírastkov do fondu, vyraďovanie dokumentov v súlade 
s platnými legislatívnymi dokumentmi  

poskytovanie základných knižnično-informačných, konzultačných a referenčných služieb  
(EKR 4) 

zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby (EKR 4) 

zabezpečovanie procesov akvizície v súlade s akvizičnou politikou knižnice (EKR 4) 

sprístupňovanie knižničných fondov (EKR 4) 

odborné činnosti spojené s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov (EKR 4) 

zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných 
oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami (EKR 4) 

špecifikácia: činnosti pre deti a mládež, služby používateľom so špecifickými potrebami 
(zdravotné, sociálne znevýhodnenie a pod.) a i. 

odborná komunikácia s používateľmi knižnice (EKR 4) 

dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce (EKR 4) 
 

5. KNIŽNIČNÝ MANIPULANT 
 

CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Knižničný manipulant vykonáva manuálne práce súvisiace so zabezpečovaním činnosti všetkých 
typov knižníc, vykonáva pomocnú, manipulačnú a dislokačnú prácu s knižničným fondom, 
vrátane jeho operatívnej ochrany. Zakladá do regálov a vyberá z regálov dokumenty, 
zabezpečuje ich čistenie a presuny, vykonáva očistu regálov. Prenáša bremená, vykonáva 
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manipulačné práce pri príprave priestorov na knižničnú prevádzku, kultúrno-výchovné 
a vzdelávacie podujatia, expozície a výstavy a ďalšie aktivity knižnice. Podľa potreby zabezpečuje 
výkon reprografických služieb. 

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA 

Nižšie stredné vzdelanie 

ODBORNÁ PRAX 

Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax 

VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI 

fyzická zdatnosť pokročilá 

manuálna zručnosť pokročilá 

analyzovanie a riešenie problémov elementárna 

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) elementárna 

organizovanie a plánovanie práce elementárna 

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) elementárna 

samostatnosť elementárna 

technická gramotnosť elementárna 

tímová práca elementárna 

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

zásady, postupy a metódy budovania a odbornej správy a ochrany knižničných fondov (EKR 1) 

inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného 
pracoviska (EKR 1) 

právne predpisy a základné pojmy z oblasti knihovníctva (EKR 1) 

informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska (EKR 1) 

automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch (EKR 1) 

podmienky ukladania a skladovania dokumentov (EKR 1) 

poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci (EKR 
1) 

ZOZNAM ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

manuálne práce s knižničným fondom (EKR 1) 

špecifikácia: pomocná, manipulačná, dislokačná, fyzicky namáhavá manuálna práca 
s knižničným fondom, napr. zakladanie/vyberanie kníh, viazaných ročníkov časopisov do/z 
regálov, prenášanie bremien, baliace práce, podávanie a doručovanie balíkov a poštových 
zásielok a pod. 

overovanie prítomnosti dokumentu v knižničnom fonde (EKR 1) 
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rozdeľovanie dokumentov podľa kritérií (EKR 1) 

špecifikácia: jednoduché kritériá (abecedné, číselné a pod.) 

manipulačné práce pri príprave priestorov na prevádzku knižnice, podujatí a iných aktivít  
(EKR 1) 

vyhľadávanie dokumentov podľa pokynov knihovníka (EKR 1) 

čistenie uložených dokumentov a regálov (EKR 1) 

obsluha reprografických zariadení (EKR 1) 

dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce (EKR 1) 

 
6. VÝSKUMNO-METODICKÝ PRACOVNÍK v KNIHOVNÍCTVE 

 

ALTERNATÍVNE NÁZVY 

Metodik knižnice 

Metodik odborných knihovníckych činností 

Výskumný pracovník knižnice 

CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve realizuje základný alebo aplikovaný výskum 
v oblasti knižničnej a informačnej vedy, dejín knižnej kultúry, retrospektívnej bibliografie 
a v oblasti rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Koordinuje knižničné činnosti a spracúva 
koncepčné a strategické materiály na inštitucionálnej, regionálnej alebo národnej úrovni. 
Usmerňuje odborné špecializované knihovnícke, bibliografické a informačné činnosti. 

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Vedie samostatné projekty a prípravu metodických materiálov v rámci tímov. Tvorivo rieši 
najzložitejšie úlohy metodického charakteru vnútroknižničného, regionálneho, krajského, 
celoštátneho, medzinárodného dosahu. Navrhuje opatrenia na skvalitnenie činnosti knižničného 
systému. Vypracováva metodiky, nové pracovné postupy v spolupráci s ďalšími špecialistami.  

Participuje na plánovaní a rozvoji aplikačných softvérov knižnice. v rámci automatizácie 
knižnično-informačných procesov sa podieľa na implementácii nových technológií. v rámci 
svojich kompetencií poskytuje odbornú poradenskú pomoc knižniciam a ich zriaďovateľom. 
Ovláda štandardy v knižnično-informačnej oblasti a participuje na ich tvorbe a implementácii. 
Zabezpečuje analytickú a výskumnú činnosť. Vykonáva dokumentačné, štatistické, koordinačné 
a kooperačné činnosti na inštitucionálnej, regionálnej alebo národnej úrovni. 

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

ODBORNÁ PRAX 

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax 
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DĹŽKA PRAXE 

6 alebo viac rokov 

VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI 

analyzovanie a riešenie problémov vysoká 

informačná gramotnosť vysoká 

kultivovaný písomný prejav vysoká 

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa vysoká 

organizovanie a plánovanie práce vysoká 

osobnostný rozvoj vysoká 

prezentovanie vysoká 

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) vysoká 

samostatnosť vysoká 

tvorivosť (kreativita) vysoká 

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) pokročilá 

komunikácia (jednanie s ľuďmi) pokročilá 

komunikácia v cudzom jazyku pokročilá 

rozhodovanie pokročilá 

tímová práca pokročilá 

finančná a ekonomická gramotnosť elementárna 

motivovanie ľudí elementárna 

vyjednávanie elementárna 

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

autorské právo, priemyselná právna ochrana (EKR4) 

právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi (EKR 4) 

zásady digitalizácie dokumentov (EKR 7) 

projektový manažment (EKR 6) 

špecifikácia: základy projektového manažmentu 

poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci (EKR 
4) 

postupy práce so špecializovaným softvérom (EKR 6) 

knižničné a informačné služby (EKR 7) 

zásady , postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov 
(EKR 7) 

52 
 



KNIHOVNÍCKE PROFESIE V NÁRODNEJ SÚSTAVE POVOLANÍ A KNIHOVNÍCKE KVALIFIKÁCIE V NÁRODNEJ SÚSTANE 
KVALIFIKÁCIÍ 

 

špecifikácia: vrátane sprístupňovania tradičných a špeciálnych typov dokumentov 

právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva (EKR 7) 

štátna informačná,  kultúrna, vedná  a technická politika (EKR 7) 

dokumenty, smernice a odporúčania medzinárodných knihovníckych organizácií (EKR 7) 

špecifikácia: IFLA, EBLIDA a pod. 

informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska / inštitúcie (EKR 7) 

princípy automatizácie knižnično-informačných činností (EKR 7) 

formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných 
služieb (EKR 7) 

elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje (EKR 7) 

špecifikácia: interné a externé – plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné 
elektronické informačné zdroje a pod. 

metódy a postupy výskumnej činnosti (EKR 7) 

špecifikácia: v knihovníctve 

dejiny knižnej kultúry, dejiny knižníc (EKR 7) 

zásady práce s rukopismi, starými a vzácnymi tlačami, historickými dokumentmi a historickými 
knižničnými fondmi (EKR 7) 

metódy analýzy štatistického vyhodnocovania (EKR 7) 

ZOZNAM ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných 
podujatiach (EKR 7) 

vypracovávanie koncepčných a rozvojových materiálov, projektov a vývojových prác (EKR 7) 

špecifikácia: v oblasti knihovníctva 

plánovanie a riadenie projektov (EKR 7) 

špecifikácia: v oblasti knihovníctva 

usmerňovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností (EKR 7) 

riešenie metodických úloh v oblasti knihovníctva (EKR 7) 

špecifikácia: vnútroknižničného, regionálneho, krajského, celoštátneho alebo medzinárodného 
charakteru 

navrhovanie účinných opatrení na skvalitnenie a optimalizáciu knižničného systému (EKR 7) 

spracovávanie metodík, pracovných postupov, interných predpisov (EKR 7) 

špecifikácia: v oblasti knihovníctva 

plánovanie a rozvoj automatizovaných knižnično-informačných systémov (EKR 7) 

53 
 



KNIHOVNÍCKE PROFESIE V NÁRODNEJ SÚSTAVE POVOLANÍ A KNIHOVNÍCKE KVALIFIKÁCIE V NÁRODNEJ SÚSTANE 
KVALIFIKÁCIÍ 

 

odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore (EKR 
7) 

implementácia národných a medzinárodných  štandardov v knižnično-informačnej oblasti  

(EKR 7) 

realizácia výskumu dejín knižnej kultúry (EKR 7) 

realizácia výskumu rukopisov, starých a vzácnych tlačí a vypracovanie metodiky ich odborného 
spracovania (EKR 7) 

tvorba a aplikácia metód a postupov výskumnej činnosti (EKR 7) 

špecifikácia: v oblasti knihovníctva 

budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci knižničných činností a v rámci riešenia 
problémov v danom odbore (EKR 7) 

dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce (EKR 4) 

 

VYPRACOVANÉ a NESCHVÁLENÉ NÁRODNÉ ŠTANDARDY ZAMESTNANÍ (NŠZ) PRE KNIHOVNÍCKE 
PROFESIE 

(ešte neprebehol schvaľovací proces Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo) 

 
7. KURÁTOR DIGITÁLNEHO OBSAHU 

 

ALTERNATÍVNE NÁZVY 

Digitálny kurátor 

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 

Kurátor digitálneho obsahu komplexne zabezpečuje životný cyklus dokumentov, kultúrnych 
objektov a informácií v digitálnej forme. Zabezpečuje správu systémov pre ochranu, 
sprístupňovanie a uchovávanie digitálnych objektov. Riadi informačné systémy a  spravuje 
databázy, zabezpečuje ich interoperabilitu, realizuje bezpečnostnú politiku. Spravuje  katalógy 
a archívy, spracováva metodiky, navrhuje a realizuje politiku zberu digitálneho obsahu a systém 
tvorby metadát. Spravuje repozitáre a digitálne knižnice, vytvára metodiku identifikácie 
komplexných digitálnych prameňov. 

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

ODBORNÁ PRAX 

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax 

DĹŽKA PRAXE 

aspoň 3 roky 
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VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI 

analyzovanie a riešenie problémov vysoká 

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) vysoká 

finančná a ekonomická gramotnosť pokročilá 

informačná gramotnosť vysoká 

komunikácia (jednanie s ľuďmi) vysoká 

komunikácia v cudzom jazyku vysoká 

kultivovaný písomný prejav pokročilá 

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa pokročilá 

matematická gramotnosť pokročilá 

motivovanie ľudí pokročilá 

organizovanie a plánovanie práce vysoká 

osobnostný rozvoj vysoká 

prezentovanie pokročilá 

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) vysoká 

rozhodovanie vysoká 

samostatnosť vysoká 

technická gramotnosť vysoká 

tímová práca vysoká 

tvorivosť (kreativita) pokročilá 

vedenie ľudí pokročilá 

vyjednávanie vysoká 

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice (EKR 7) 

právne predpisy a odborná terminológia z oblasti knihovníctva a autorského práva (EKR 7) 

právne predpisy a základné pojmy z oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi (EKR 7) 

právne predpisy a pojmy z oblasti digitalizácie a správy digitálnych objektov (EKR 7) 

štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika (EKR 7) 

informačné procesy knižnice / informačného pracoviska / inštitúcie (EKR 7) 

normy, štandardy a metódy spracovania a správy digitálnych objektov a informácií (EKR 7) 

automatizovaný systém spracovania údajov (EKR 7) 

postupy práce so špecializovaným softvérom (EKR 7) 

zásady digitalizácie dokumentov (EKR 7) 
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zásady správy digitálnych objektov 

pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov (ERK 4) 

ZOZNAM ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

odborné a metodické zabezpečovanie špecializovaných knižnično-informačných činností 
v oblasti správy a sprístupňovania digitálnych objektov a informácií (EKR 7) 

vypracovanie a rozvoj koncepcie knižnično-informačných služieb s ohľadom na informačné 
potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom 
doplňovania, spravovania a sprístupňovania digitálnych objektov a informácií (EKR 7) 

schopnosť stanoviť a v praxi uplatňovať metódy pre zber a zaobchádzanie s digitálnymi objektmi 
a informáciami a tieto schopnosti využiť pri zriaďovaní, budovaní, organizácii a správe 
digitálnych zbierok, archívov a knižníc (EKR 7) 

zavádzanie postupov v oblasti bezpečnosti a dlhodobej ochrany dát (EKR 7) 

odborné spracovanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych objektov a informácií 
(EKR 7) 

používanie a aplikácia metód, postupov a nástrojov spracovania dát prostredníctvom 
informačných a komunikačných systémov (EKR 7) 

zavádzanie dostupných technologických postupov spracovania digitálnych objektov do praxe 
(EKR 7) 

plánovanie, rozvoj a zabezpečovanie prevádzky aplikačných softvérov digitálnych objektov (EKR 
7) 

správa digitálneho obsahu, usporiadanie a štrukturovanie metadát  spojených s popisom 
digitálnych objektov, vytvorenie a používanie nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné 
získať prístup k digitálnym objektom (EKR 7) 

iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov spojených 
so správou digitálneho obsahu (EKR 7) 

schopnosť implementovať národné a medzinárodné štandardy, odporúčania a príklady dobrej 
praxe v oblasti digitálneho obsahu (EKR 7) 

publikovanie a prezentovanie výsledkov výskumnej a odbornej práce (EKR 7) 

 
8. RIADITEĽ KNIŽNICE 

 

ALTERNATÍVNE NÁZVY 

Vedúci knižnice 

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 
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Riaditeľ knižnice riadi a koordinuje činnosť knižnice v súlade s jej zriaďovacou listinou alebo 
štatútom, zodpovedá za jej činnosť zriaďovateľovi, zastupuje a reprezentuje knižnicu navonok. 
Zodpovedá za plnenie úloh knižnice, jej odborný a personálny rozvoj, začlenenie do národných 
a medzinárodných štruktúr, za realizáciu projektov knižnice. Formuluje stratégiu rozvoja 
knižnice, definuje oblasti, v ktorých pôsobí a rozhoduje o jej koncepčných otázkach. Manažuje 
finančné a ľudské zdroje, fondy, odborné činnosti, technológie, budovy a zariadenia. Zodpovedá 
za správu a ochranu zvereného majetku, za dodržiavanie zákonov a právnych predpisov. Pre 
knižnicu s právnou subjektivitou vydáva organizačný poriadok, ktorý upravuje organizačnú 
štruktúru knižnice, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi. Vydáva 
knižničný poriadok a ďalšie interné  dokumenty upravujúce činnosť knižnice. Zriaďuje vlastné 
poradné orgány, komisie, menuje ich členov, schvaľuje ich rokovacie poriadky. Zabezpečuje 
koordináciu a kooperáciu činnosti knižnice s inými domácimi a zahraničnými inštitúciami, víziu, 
hodnoty, firemnú kultúru a etiku knižnice. Iniciuje zapájanie knižnice do národných 
a medzinárodných programov a projektov. 

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

ODBORNÁ PRAX 

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax 

DĹŽKA PRAXE 

6 alebo viac rokov 

VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI 

analyzovanie a riešenie problémov vysoká 

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) vysoká 

finančná a ekonomická gramotnosť vysoká 

informačná gramotnosť vysoká 

komunikácia (jednanie s ľuďmi) vysoká 

komunikácia v cudzom jazyku vysoká 

kultivovaný písomný prejav vysoká 

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa vysoká 

matematická gramotnosť pokročilá 

motivovanie ľudí vysoká 

organizovanie a plánovanie práce vysoká 

osobnostný rozvoj vysoká 

prezentovanie vysoká 

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) vysoká 

rozhodovanie vysoká 
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samostatnosť vysoká 

technická gramotnosť elementárna 

tímová práca vysoká 

tvorivosť (kreativita) vysoká 

vedenie ľudí vysoká 

vyjednávanie vysoká 

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice / inštitúcie (EKR 7) 

právne predpisy, normy a štandardy z oblasti knihovníctva  (EKR 7) 

právne predpisy a základné pojmy z oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi, a autorského 
práva, hospodárenia a informačnej bezpečnosti (EKR 7) 

štátna informačná,  kultúrna, vedná a technická politika (EKR 7) 

dokumenty, smernice a odporúčania medzinárodných knihovníckych organizácií (IFLA, EBLIDA 
a pod.) (EKR 7) 

informačné procesy knižnice / informačného pracoviska / inštitúcie (EKR 7) 

základy projektového manažmentu (EKR 6) 

interné a externé elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje (EKR 7) 

knižničné a informačné služby (EKR 7) 

zásady, postupy a metódy budovania, správy, ochrany  a revízie knižničných fondov (EKR 7) 

automatizovaný knižnično-informačný systém a ďalšie špecifické informačné systémy knižnice 
(EKR 7) 

formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľom knižnično-informačných 
služieb (EKR 7) 

techniky, nástroje a stratégie knižničného manažmentu a marketingu (EKR 7) 

techniky plánovania a riadenia projektov (EKR 7) 

zásady digitalizácie dokumentov (EKR 7) 

pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov (EKR 7) 

princípy efektívneho riadenia ľudských zdrojov (EKR 7) 

ZOZNAM ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

riadenie a koordinácia činnosti knižnice,  prezentácia knižnice navonok (EKR 7) 

formulácia a koncepčné riadenie rozvoja a odbornej činnosti knižnice v súlade s koncepciami 
a úlohami zriaďovateľa a národného knižničného systému (EKR 7) 

riadenie ekonomickej činnosti a prevádzky knižnice (EKR 7) 
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riadenie, usmerňovanie a kontrolovanie dodržiavania predpisov pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a požiarnu  ochranu, informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov  
(EKR 7) 

uplatňovanie  štandardov a noriem v oblasti odborných činností (EKR 7) 

riadenie ľudských zdrojov (EKR 7) 

spracovanie, posudzovanie a schvaľovanie  interných predpisov, pokynov a smerníc (EKR 7) 

vypracovanie plánov činnosti, prehľadov a štatistických podkladov pre rozborovú , prieskumnú  
a analytickú činnosť (EKR 7) 

koordinovanie spolupráce knižnice s knižnicami a informačnými inštitúciami na Slovensku 
a v zahraničí (EKR 7) 

koncepčné riadenie odborných knižnično-informačných činností (EKR 7) 

spolupráca s predstaviteľmi kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií (EKR 7) 

príprava a riadenie projektov a grantových žiadostí (EKR 7) 

iniciovanie nových postupov , inovácií a riešení odborných problémov (EKR 7) 

riadenie systému informačného vzdelávania (EKR 7) 

sledovanie trendov  a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy (EKR 
7) 

budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci knižničných činností na vnútroinštitucionálnej, 
národnej aj medzinárodnej úrovni (EKR 7) 

organizovanie kultúrno-vzdelávacích, vedeckých, odborných podujatí  regionálneho, 
celoštátneho a medzinárodného významu pre odbornú a širokú verejnosť (EKR 7) 

publikovanie a prezentovanie výsledkov výskumnej a odbornej práce (EKR 7)  
9. VEDÚCI ORGANIZAČNÉHO ÚTVARU KNIŽNICE 

 

ALTERNATÍVNE NÁZVY 

vedúci oddelenia 

vedúci odboru 

vedúci úseku 

vedúci sekcie 

vedúci referátu 

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANIA 
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Vedúci  organizačného útvaru knižnice riadi, koordinuje, organizuje, usmerňuje a kontroluje 
činnosť čiastkového organizačného útvaru knižnice (napr. oddelenia, odboru, úseku, sekcie, 
referátu). Predkladá koncepciu rozvoja útvaru, ktorý riadi, konkretizuje pracovné úlohy v rámci 
plánov činnosti, spracováva relevantné odborné materiály, štatistiky a analýzy. Usmerňuje 
zamestnancov a hodnotí ich pracovné výkony. Pracovníkov zapája do zlepšovania činnosti 
knižnice a aktívneho riešenia odborných úloh. Zodpovedá za účelné nakladanie s finančnými, 
materiálnymi zdrojmi a efektívne riadenie ľudských zdrojov v rámci útvaru knižnice, za správu 
a ochranu zvereného majetku, za dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a interných 
smerníc. Podieľa sa na príprave a realizácii projektov knižnice. Zabezpečuje kooperáciu 
s ostatnými útvarmi knižnice, prípadne inými knižnicami v SR. 

POŽADOVANÝ STUPEŇ VZDELANIA 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

ODBORNÁ PRAX 

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax 

DĹŽKA PRAXE 

aspoň 5 rokov 

VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI 

analyzovanie a riešenie problémov vysoká 

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) vysoká 

finančná a ekonomická gramotnosť pokročilá 

informačná gramotnosť vysoká 

komunikácia (jednanie s ľuďmi) vysoká 

komunikácia v cudzom jazyku pokročilá 

kultivovaný písomný prejav vysoká 

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa vysoká 

matematická gramotnosť pokročilá 

motivovanie ľudí vysoká 

organizovanie a plánovanie práce vysoká 

osobnostný rozvoj vysoká 

prezentovanie pokročilá 

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) vysoká 

rozhodovanie vysoká 

samostatnosť vysoká 

technická gramotnosť elementárna 

tímová práca vysoká 
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tvorivosť (kreativita) vysoká 

vedenie ľudí vysoká 

vyjednávanie vysoká 

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice (EKR 7) 

právne predpisy a odborná terminológia z oblasti knihovníctva (EKR 7) 

právne predpisy a základné pojmy z oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi a autorského 
práva (EKR 7) 

štátna informačná,  kultúrna, vedná  a technická politika (EKR 7) 

informačné procesy knižnice / informačného pracoviska / inštitúcie (EKR 7) 

normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov (EKR 7) 

knižnično-informačné služby (EKR 7) 

vedomosti o informačnej architektúre, tvorbe webových sídiel, komunikácii v elektronickom 
prostredí (EKR 7) 

interné a externé elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje (EKR 7) 

automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch (EKR 7) 

postupy práce so špecializovaným softvérom  (EKR 7) 

formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných 
služieb (EKR 7) 

zásady digitalizácie dokumentov (EKR 6) 

pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov (EKR 6) 

základy knižničného a projektového manažmentu (EKR 7) 

ZOZNAM ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ / ŠPECIFIKÁCIA 

riadenie, usmerňovanie a kontrola odbornej činnosti organizačného útvaru knižnice (EKR 7) 

riadenie, usmerňovanie a kontrola ekonomickej činnosti organizačného útvaru knižnice  
(EKR 7) 

riadenie, usmerňovanie a kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, efektívneho využívania 
pracovnej doby a plnenia ďalších základných ustanovení vyplývajúcich pre vedúceho 
zamestnanca zo Zákonníka práce (EKR 7) 

riadenie metodiky činností vykonávaných organizačným útvarom knižnice (EKR 7) 

vypracovávanie plánov činnosti, výkazov práce a štatistických podkladov pre rozborovú činnosť 
(EKR 7) 

spolupráca s ostatnými útvarmi knižnice (EKR 7) 

publikovanie a prezentovanie výsledkov výskumnej a odbornej práce (EKR 7) 

plánovanie aktivít projektov knižnice súvisiacich s činnosťou útvaru (EKR 7) 
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organizovanie kultúrno-vzdelávacích, vedeckých, odborných podujatí regionálneho alebo 
celoštátneho významu pre odbornú a širokú verejnosť  

Porovnanie vybraných všeobecných spôsobilostí pri jednotlivých NŠZ  

Porovnanie požadovaného stupňa vzdelania 

TYPOVÉ POZÍCIE STUPEŇ VZDELANIA 

Knižničný manipulant Nižšie stredné vzdelanie 

Knihovník  Úplné stredné odborné vzdelanie 

Bibliograf špecialista 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

 

Dokumentarista, informačný špecialista 

Knihovník špecialista 

Kurátor digitálneho obsahu 

Riaditeľ knižnice 

Vedúci organizačného útvaru knižnice 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

 

Porovnanie požadovanej dĺžky praxe 

TYPOVÉ POZÍCIE DĹŽKA PRAXE 

Knihovník  na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje 
odborná prax Knižničný mapnipulant 

Dokumentarista, informačný špecialista 
aspoň 1 rok 

Knihovník špecialista 

Bibliograf špecialista 
aspoň 3 roky 

Kurátor digitálneho obsahu 

Vedúci organizačného útvaru knižnice aspoň 5 rokov 

Riaditeľ knižnice 
6 alebo viac rokov 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

 

Porovnanie všeobecnej spôsobilosti – analyzovanie a riešenie problémov 

TYPOVÉ POZÍCIE ÚROVEŇ SPÔSOBILOSTI 

Knihovník  
elementárna 

Knižničný manipulant 

Bibliograf špecialista pokročilá 
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Dokumentarista, informačný špecialista 

Knihovník špecialista 

Kurátor digitálneho obsahu 

vysoká 
Riaditeľ knižnice 

Vedúci organizačného útvaru knižnice 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

 

Porovnanie všeobecnej spôsobilosti – digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) 

TYPOVÉ POZÍCIE ÚROVEŇ SPÔSOBILOSTI 

Knižničný manipulant elementárna 

Bibliograf špecialista 

pokročilá 

 

Dokumentarista, informačný špecialista 

Knihovník 

Knihovník špecialista 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

Kurátor digitálne obsahu 

vysoká Riaditeľ knižnice 

Vedúci organizačného útvaru knižnice 

 

Porovnanie všeobecnej spôsobilosti – komunikácia (jednanie s ľuďmi) 

TYPOVÉ POZÍCIE ÚROVEŇ SPÔSOBILOSTI 

Knižničný manipulant nezahŕňa túto spôsobilosť 

Bibliograf špecialista 

pokročilá  

 

Dokumentarista, informačný špecialista 

Knihovník 

Knihovník špecialista 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

Kurátor digitálneho obsahu 

vysoká Riaditeľ knižnice 

Vedúci organizačného útvaru knižnice 
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Porovnanie všeobecnej spôsobilosti – komunikácia v cudzom jazyku 

TYPOVÉ POZÍCIE ÚROVEŇ SPÔSOBILOSTI 

Knižničný manipulant nezahŕňa túto spôsobilosť 

Knihovník elementárna 

Bibliograf špecialista 

pokročilá 

 

Dokumentarista, informačný špecialista 

Knihovník špecialista 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

Vedúci organizačného útvaru knižnice 

Kurátor digitálneho obsahu 
vysoká 

Riaditeľ knižnice 

 

Porovnanie všeobecnej spôsobilosti – matematická gramotnosť 

TYPOVÉ POZÍCIE ÚROVEŇ SPÔSOBILOSTI 

Bibliograf špecialista 

nezahŕňa túto spôsobilosť 

 

Dokumentarista, informačný špecialista 

Knihovník 

Knihovník špecialista 

Knižničný manipulant 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

Kurátor digitálneho obsahu 
pokročilá 

 
Riaditeľ knižnice 

Vedúci organizačného útvaru knižnice 

 
Porovnanie všeobecnej spôsobilosti – organizovanie a plánovanie práce 

TYPOVÉ POZÍCIE ÚROVEŇ SPÔSOBILOSTI 

Knihovník 
elementárna 

Knižničný manipulant 

Bibliograf špecialista 

pokročilá Dokumentarista, informačný špecialista 

Knihovník špecialista 

Kurátor digitálneho obsahu vysoká 
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Riaditeľ knižnice  

Vedúci organizačného útvaru knižnice 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

 
Porovnanie všeobecnej spôsobilosti – pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné 
spôsobilosti) 

TYPOVÉ POZÍCIE ÚROVEŇ SPÔSOBILOSTI 

Knižničný manipulant 
elementárna 

Knihovník 

Bibliograf špecialista 

pokročilá Dokumentarista, informačný špecialista 

Knihovník špecialista 

Riaditeľ knižnice 

vysoká 
Kurátor digitálneho obsahu 

Vedúci organizačného útvaru knižnice 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

 

Porovnanie všeobecnej spôsobilosti – tímová práca 

TYPOVÉ POZÍCIE ÚROVEŇ SPÔSOBILOSTI 

Knihovník 
elementárna 

Knižničný manipulant 

Bibliograf špecialista 

pokročilá 
Dokumentarista, informačný špecialista 

Knihovník špecialista 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 

Riaditeľ knižnice 

vysoká Kurátor digitálneho obsahu 

Vedúci organizačného útvaru knižnice 

NÁRODNÁ SÚSTAVA KVALIFIKÁCIÍ (NSK) 

Národná sústava kvalifikácií je verejný register, ktorý obsahuje opisy kvalifikácií uznávaných na 
Slovensku. Jej zámerom je vytvoriť jednotný a transparentný systém uznávania kvalifikácií. Vychádza 
z predpokladu, že zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré sú potrebné na získanie kvalifikácie, je 
možné získať rôznymi cestami vzdelávania a učenia sa: 
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- formálnym vzdelávaním - prebieha v škole a vedie k získaniu diplomu alebo potvrdenia 

o vzdelaní, 
- neformálnym vzdelávaním - prebieha na pôde rôznych vzdelávacích inštitúcií mimo 

školského vzdelávania, 
- informálnym učením sa - prebieha ako prirodzená súčasť našich životov kdekoľvek 

a kedykoľvek - v rodine, na pracovisku, v rámci našich koníčkov, a pod. 

Národná sústava kvalifikácií prináša inováciu v tom, že rozšíri možnosti uznávania kvalifikácie získanej 
aj neformálnym vzdelávaním alebo informálnym učením sa. Ktokoľvek sa bude môcť nechať zo svojich 
schopností preskúšať pred odbornou komisiou, a získať tak osvedčenie o kvalifikácií.  

Nosnou kostrou Národnej sústavy kvalifikácií sú karty kvalifikácií, v ktorých verejnosť nájde tzv. 
kvalifikačné a hodnotiace štandardy.  

- kvalifikačný štandard - súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na 
nadobudnutie príslušnej kvalifikácie. 

- hodnotiaci štandard - súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov na overovanie 
a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti pre vykonávanie kvalifikácie. 

Práve hodnotiacie štandardy sú z pohľadu praktického využívania Národnej sústavy kvalifikácií jej 
najdôležitejšou časťou. Na základe nich prebiehajú skúšky na overenie kvalifikácie. 

Slovenský kvalifikačný rámec 

Každá kvalifikácia je priradená k jednej z ôsmich úrovní Slovenského kvalifikačného rámca 
a Európskeho kvalifikačného rámca. Ide o nástroje, ktoré robia kvalifikácie transparentnejšími, 
prehľadnejšími a umožňujú porovnávať naše kvalifikácie s kvalifikáciami v zahraničí. Zahraničný 
zamestnávateľ, ktorý nepozná slovenský vzdelávací systém, získa lepší prehľad o úrovni kvalifikácie. 
Tento nástroj  môže teda pomôcť aj ľuďom usilujúcim sa o pracovné uplatnenie na európskom trhu.  

Prepojenie vzdelávania a pracovného trhu 

Národná sústava kvalifikácií umožňuje zamestnávateľom komunikovať s celým vzdelávacím systémom 
a predkladať mu svoje požiadavky na vzdelávacie výstupy. Pre pedagógov a odborníkov v oblasti 
vzdelávania predstavuje zase pomocníka pri tvorbe obsahu vzdelávacích programov a smerovaní 
vyučovacieho procesu tak, aby absolvent lepšie vyhovoval potrebám praxe. 

Národná sústava kvalifikácií teda prináša možnosť nechať si uznať kvalifikáciu získanú mimo 
formálneho vzdelávania, lepšie pracovné uplatnenie v krajinách Európskej únie, lepšie prepojenie 
zamestnávateľov a vzdelávacieho systému, zvýšený záujem verejnosti o celoživotné vzdelávanie 
a v konečnom dôsledku aj rast zamestnanosti na Slovensku.   

Základné informácie o národnom projekte Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (NSK) 

Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Opatrenie 2.1 – Podpora ďalšieho vzdelávania 

Kód – 26120130023 Konvergencia 

Prioritná os 4 – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj 

Opatrenie 4.2 – Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja 
vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania 

Kód – 26140230013 Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
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Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií je zrkadlový projekt zložený z dvoch častí – 
Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Vychádza z iniciatívy Európskej 
únie na vytvorenie celoeurópskeho systému kvalifikácií. Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť  je menším projektom, ktorý pokrýva Bratislavský kraj, zatiaľ čo Konvergencia sa 
sústreďuje na ostatné vyššie územné celky Slovenskej republiky. z toho vyplýva, že výstupy tohto 
projektu budú využívať všetci obyvatelia SR. 

Potreba zrozumiteľnej hierarchizácie kvalifikácií na európskej úrovni vyvrcholila vydaním Odporúčania 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C111/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Slovenská republika sa takisto zapojila do tvorby 
vlastnej Národnej sústavy kvalifikácií a Národného kvalifikačného rámca, a to Uznesením vlády SR č. 
105/2009 zo 4. februára 2009 k návrhu implementácie Európskeho kvalifikačného rámca 
v podmienkach Slovenskej republiky. 

Výsledkom národného projektu budú dva verejne prístupné registre - Národná sústava kvalifikácií 
a Národný kvalifikačný rámec. 

Národná sústava kvalifikácií ponúkne občanom komplexný pohľad na kvalifikačný systém našej 
republiky, ich triedenie, cesty vedúce k ich získaniu alebo uznaniu či legislatívu upravujúcu kvalifikácie 
v špecifických prípadoch – napríklad pri regulovaných povolaniach. v prvej fáze sa zameria na formálne 
vzdelávanie a pripraví pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou – 
mimo škôl, napríklad praxou. 

Cieľom národného projektu je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný 
na rozvíjanie kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií v súlade s aktuálnymi 
a perspektívnymi potrebami pracovného trhu. Jednotlivé ciele: 

- vytvorenie a implementácia Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy 
kvalifikácií, 

- sprístupnenie informácií o čiastočných aj úplných kvalifikáciách, požiadavkách na ich 
dosiahnutie, možnostiach ich dosiahnutia aj prostredníctvom vytvorenia komplexného 
verejného informačného systému, 

- zabezpečenie regulačných mechanizmov overovania postupov a pravidiel procesov 
uznávania výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania a učenia sa, 

- zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na programoch 
ďalšieho vzdelávania a zvýšiť informovanosť o možnostiach vzdelávania sa počas celého 
života, 

- vytvoriť systém kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho 
a informálneho vzdelávania. 

- zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania. 

Prijímateľom nenávratného finančného príspevku a realizátorom národného projektu je Štátny inštitút 
odborného vzdelávania. Na projekte spolupracuje viac ako tisícka odborníkov z prostredia 
zamestnávateľov, rôznych zväzov a združení, vzdelávacích inštitúcií a verejnej správy, ktorá je 
zastúpená v pracovných skupinách, sektorových radách a odvetvových skupinách či v Národnej rade 
pre vzdelávanie a kvalifikácie.   
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Obrázok 7: webová stránka Tvorby Národnej sústavy kvalifikácií 
(http://www.tvorbansk.sk/)  

Prínosy pre jednotlivcov 

Národná sústava kvalifikácií je určená pre všetkých, ktorí hľadajú nové uplatnenie na pracovnom trhu, 
chcú si doplniť svoje vzdelanie či potvrdiť novú kvalifikáciu. Škola je dnes síce stále tou 
najdôležitejšou vzdelávacou inštitúciou, ktorá nás pripravuje na život, ale nie je ani zďaleka jedinou. 
Učíme sa celý život - na rôznych kurzoch, v práci, čítaním kníh alebo v rámci našich koníčkov. Mnohí 
tak majú vedomosti alebo zručnosti, ktoré nezískali v škole, a preto ich nevedia „zdokladovať“ 
napríklad výučným listom, alebo diplomom. Vďaka Národnej sústave kvalifikácií si však môžu nechať 
tieto schopnosti overiť a uznať novú kvalifikáciu. Uznanie kvalifikácie je teda akýmsi formálnym 
potvrdením našich schopností a taktiež znamená širšie možnosti pri hľadaní práce, kariérnom postupe 
či vyšších platových nárokoch v aktuálnej práci.  

Národná sústava kvalifikácií zjednocuje nároky na jednotlivé kvalifikácie a popisuje rôzne cesty ich 
získavania. Vytvára tak jednotný, prehľadný a transparentný systém uznávania kvalifikácií, z ktorého 
môžu ťažiť jednotlivci, zamestnávatelia, ako aj vzdelávacie inštitúcie pri tvorbe vzdelávacích 
programov. Jednotlivcov navyše motivuje k celoživotnému vzdelávaniu, pretože si výsledky tohto 
vzdelávania a učenia sa môžu nechať formálne potvrdiť. Vďaka prepojeniu Národnej sústavy kvalifikácií 
na Slovenský kvalifikačný rámec a Európsky kvalifikačný rámec budú navyše kvalifikácie 
zrozumiteľnejšie aj v iných štátoch Európskej únie.  

Prínosy pre zamestnávateľov 

Národnú sústavu kvalifikácií netvoria štátni úradníci od svojich stolov. Vzniká na základe diskusií 
všetkých účastníkov pracovného trhu, vzdelávacích inštitúcií a ďalších odborníkov. Zamestnávatelia sú 
zastúpení najmä v sektorových radách, kde môžu jednoducho sprostredkovať reálne potreby 
pracovného trhu, a sami sa tak podieľať na tvorbe kariet kvalifikácií. Keďže kvalifikácie sa budú 
v budúcnosti premietať aj do školských osnov, vhodným opisom kvalifikácií dokážu zamestnávatelia 
ovplyvňovať výstupy vzdelávania a profily absolventov. Národná sústava kvalifikácií je zároveň pre 
zamestnávateľov užitočným nástrojom pri nábore nových zamestnancov. Osvedčenie o kvalifikácií 
je totiž pre personalistov zárukou toho, že uchádzač skutočne ovláda vedomosti a zručnosti popísané 
v Národnej sústave kvalifikácií.  
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Sektorové rady 

Členovia sektorových rád sú odborníci z jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti,  
z centrálnych aj regionálnych orgánov zamestnávateľských zväzov, odborových zväzov, orgánov štátnej 
správy, samosprávy, združení, komôr, škôl a výskumnej sféry. v niektorých prípadoch sú to tí istí ľudia, 
ktorí pracovali aj na projekte NSP a teraz spolupracujú na vytvorení kvalifikačných kariet NSK, čo 
zabezpečí odbornú i obsahovú kontinuitu kvalifikačných kariet jednotlivých povolaní. Momentálne ASR 
združuje 24 sektorových rád. Vhodný výber členov sektorových rád a ich profesionálny prístup k tvorbe 
národných štandardov zamestnaní a kariet kvalifikácií patria medzi dôležité predpoklady úspešnej 
realizácie a spracovania komplexných a objektívnych požiadaviek trhu práce. Zároveň však zapojenie 
časovo vyťažených ľudí do realizácie viacerých projektov vyžaduje výborné organizačné zabezpečenie, 
na čo Asseco Central Europe kladie mimoriadny dôraz. 

Zoznam sektorových rád 
- Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 
- Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 
- Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 
- Sektorová rada pre celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel 
- Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby 
- Sektorová rada pre elektrotechniku 
- Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 
- Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo 
- Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 
- Sektorová rada pre IT a telekomunikácie 
- Sektorová rada pre kultúru, umenie a vydavateľstvo 
- Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
- Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 
- Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
- Sektorová rada pre potravinárstvo 
- Sektorová rada pre remeslá, umelecké remeslá a osobné služby 
- Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 
- Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 
- Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín a geológiu 
- Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 
- Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport 
- Sektorová rada pre verejné služby a správu 
- Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 
- Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby 
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Obrázok 8: Národná sústava kvalifikácií 
(http://www.tvorbansk.sk/pics/infografika-SIOV.jpg)  

 

 

 
Obrázok 9: webová stránka Národnej sústavy kvalifikácie 

(http://www.kvalifikacie.sk/)  

70 
 



KNIHOVNÍCKE PROFESIE V NÁRODNEJ SÚSTAVE POVOLANÍ A KNIHOVNÍCKE KVALIFIKÁCIE V NÁRODNEJ SÚSTANE 
KVALIFIKÁCIÍ 

 

 

Obrázok 10: webová stránka Národnej sústavy kvalifikácií - vstup do aplikačného softwaru 
(https://nsk.asseco-ce.com/na-stiahnutie-o-projekte)   

KNIHOVNÍCKE KVALIFIKÁCIE v NÁRODNEJ SÚSTAVE KVALIFIKÁCIÍ 

Na základe dohovoru členov expertnej skupiny SSKK sa v auguste 2015 zahájili práce na  prvých piatich 
knihovníckych kvalifikáciách, ktorých sa ujali odborní garanti v spolupráci s predsedníčkou Spolku 
slovenských knihovníkov a knižníc Ing. Silviou Stasselovou podľa rozdelenia v tabuľke nižšie: 

 

P. č. Navrhované knihovnícke kvalifikácie Odborný garant 

1. Knihovník lektor informačnej výchovy Mgr. Beáta Bellérová, PhD. 

2. Knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou Mgr. et Mgr. Iveta Hurná 

3. Knihovník špecialista na evidenciu publikačnej činnosti PhDr. Daniela Gondová 

4. Knihovník špecialista katalogizátor Mgr. Marta Špániová, PhD. 
v spolupráci so SNK 

5. Referenčný knihovník / Subject Librarian Mgr. Jitka Kmeťová 

 

ZÁVER 

V čase uzávierky príspevkov do zborníka z celoslovenskej konferencie Knižnice 2015 ešte práce na 
knihovníckych kvalifikáciách nepostúpili do takej miery, aby ich bolo možné publikovať v zborníku. Viac 
aktuálnych informácií bude obsahovať prezentácia na konferencii Knižnice 2015 v Liptovskom Jáne dňa 
29.9.2015. 
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NÁRODNÝ PROJEKT DIGITÁLNA KNIŽNICA A DIGITÁLNY 
ARCHÍV 

 

Ján Kováčik 
Slovenská národná knižnica, jan.kovacik@snk.sk 

 
Abstrakt 

Príspevok predstavuje národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý v rokoch 2012 až 2015 
implementovala Slovenská národná knižnica s partnerom Slovenský národný archív. Okrem základných faktov 
a predstavenia výsledkov projektu sa príspevok zameriava na jeho významné prínosy v oblasti sprístupňovania 
digitálnych objektov, ktoré vznikli počas jeho realizácie a vzniknú počas nasledujúcich rokov, jeho autorskoprávne 
aspekty najmä z pohľadu legislatívy vzťahujúcej sa k obchodne nedostupným dielam a perspektívy a prínosy 
digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva v SNK do budúcnosti. 

Abstract 

The paper introduces the national project Digital Library and Digital Archives implemented between 2012 and 
2015 by the Slovak National Library and its partner Slovak National Archives. Apart from the basic facts about 
the project and its results it focuses on its enormous contribution in the area of making the digital objects 
produced during its implementation and afterwards available online, related copyright aspects, especially with 
regard to the out-of-commerce works legislation, as well as perspectives and benefits of digitisation of printed 
cultural heritage materials in the national library for the future. 

Kľúčové slová 

autorské právo, bibliografia, digitalizácia, Digitálna knižnica a digitálny archív, obchodne nedostupné diela, 
Operačný program Informatizácia spoločnosti, Slovenská národná knižnica, sprístupňovanie verejnosti 
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bibliography, copyright, digitization, Digital Library and Digital Archives, making available, Operational 
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Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív (ďalej len „DIKDA“), ktorý realizuje Slovenská 
národná knižnica (ďalej len „SNK“) a ktorého implementácia sa po viac ako troch rokoch vecne končí 
30. septembra 2015, vstupuje od 1. októbra do fázy trvalej udržateľnosti, čo znamená, že aktivity 
digitalizácie a konzervovania písomného kultúrneho dedičstva budú s využitím robustnej 
technologickej infraštruktúry, vybudovanej v rámci projektu, pokračovať minimálne po dobu ďalších 
piatich rokov, pričom konečným cieľom je zdigitalizovanie celého slovacikálneho fondu SNK, a to 
vrátane historických knižničných dokumentov a fondov, ktoré má v správe, ako aj významnej časti 
zbierok Literárneho archívu SNK. 

Základné fakty o projekte DIKDA 

Žiadateľom a hlavným realizátorom projektu DIKDA je SNK a partnerom je Slovenský národný archív, 
ktorý spadá pod Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „SNA“). Projekt sa realizuje v rámci Prioritnej osi 2 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „PO2 OPIS“) pod názvom Rozvoj 
pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a je spolufinancovaný 
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rozpočet projektu je viac než 40,2 mil. EUR 
a na jeho realizácii sa do konca septembra podieľalo viac ako 210 zamestnancov, z toho takmer 170 na 
novovytvorených pozíciách (z nich je 73 trvalo udržateľných aj po vecnom ukončení projektu). Projekt 
mal 2 hlavné ciele: 
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- masová digitalizácia slovacikálnych dokumentov, medzi ktoré patrí 1 260 000 knižničných 
objektov, konkrétne 100 tisíc monografií a monografických zborníkov, 350 tisíc výtlačkov 
zdrojov na pokračovanie (noviny, časopisy, zborníky, ročenky, výročné správy), 800 tisíc 
článkov z odbornej periodickej tlače a zborníkov, 10 tisíc špeciálnych dokumentov ako 
pohľadnice, plagáty či mapy a 1 267 000 archívnych dokumentov, z ktorých väčšinu tvoria 
sčítacie hárky zo sčítaní ľudu z prvej polovice 20. storočia a zvyšok archívne dokumenty 
Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z rokov 1969 až 1989.  

- vybudovanie funkčnej infraštruktúry pre digitalizačné a konzervačné centrum SNK, teda 
vybudovanie špičkových špecializovaných pracovísk na digitalizáciu knižničných 
dokumentov a na ich chemické ošetrenie a reštaurovanie (digitalizačné centrum, dátové 
centrum, konzervačné centrum so sterilizačnou a deacidifikačnou jednotkou, infraštruktúra 
kontroly kvality digitalizácie a konzervovania, ktorá zahŕňa laboratóriá papiera, 
mikrobiologické laboratória a pracoviská opráv a reštaurovania dokumentov). Súčasťou 
tohto cieľa je tiež modernizácia časti depozitu sídelnej budovy SNK. 

Výsledky projektu 

V rámci masovej digitalizácie fondu partnera SNA sa od prvej polovice roku 2014 zdigitalizoval, 
v potrebnom rozsahu očistil a zreštauroval stanovený počet 1,26 milióna archívnych objektov, pričom 
z hľadiska typu objektov dominovali sčítacie hárky z prvej polovice 20. storočia, konkrétne zo sčítania 
ľudu v roku 1930, sčítania ľudu z roku 1939 na území Petržalky a Devína a sčítania ľudu v roku 1940, 
doplnené archívnym fondom z proveniencie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky za 
roky 1969 až 1989. Ide o archívne fondy, ktoré sú bádateľmi v SNA najviac žiadané. Ich digitalizácia 
prebehla dodávateľským spôsobom v Bratislave na základe realizačnej zmluvy, ktorú za týmto účelom 
uzavrela s externou spoločnosťou SNK. 

Digitalizácia objektov z konzervačného fondu SNK prebiehala už od roku 2012 v jej vlastnej réžii s tým, 
že časť týkajúca sa analytického spracovania článkov bola založená na spolupráci s externým 
dodávateľom, ktorý zabezpečil spracovanie obrazových súborov (samotné skenovanie prebehlo v SNK, 
takže dokumenty z konzervačného fondu sa nikdy nedostali mimo kontroly SNK), tvorbu všetkých 
typov metadát, harmonizáciu s bibliografickými metadátami  SNK a vytvorenie výstupných dátových 
balíkov. Výsledkom projektu v rámci objektov SNK bolo k 31. augustu 2015 (konečné údaje k 30. 
septembru 2015 v čase prípravy príspevku ešte nie sú dostupné) 132 583 zdigitalizovaných monografií 
a zborníkov monografickej povahy, 356 210 zdigitalizovaných čísel zdrojov na pokračovanie (t.j. noviny, 
časopisy, zborníky, ročenky, výročné správy), 8 731 zdigitalizovaných špeciálnych dokumentov (mapy, 
plagáty, pohľadnice apod.) a 879 057 článkov z vedeckých, odborných a špecializovaných profesijných 
zborníkov a periodík, ktoré sú spracované ako samostatné digitálne objekty a prepojené s článkovou 
bibliografickou bázou, čo spolu predstavuje 1 376 581 digitálnych objektov. 

Výstupom digitalizácie dokumentov je štandardizovaný balík tzv. producer submission package (ďalej 
len PSP), vytvorený na základe definície metadátových formátov pre digitalizáciu monografií a periodík 
v SNK (môže obsahovať len jeden digitálny objekt, alebo niekoľko samostatne prezentovateľných 
objektov v prípade článkov, ktoré sú syntetizované pod úroveň čísla), ktorý obsahuje najmä archívne 
digitálne obrazové kópie každej strany objektu ako samostatný súbor vo formáte JPEG2000 
s bezstratovou kompresiou, používateľské digitálne obrazové kópie každej strany objektu ako 
samostatný súbor vo formáte JPEG2000 so stratovou kompresiou, výstupy OCR vo formáte ALTO XML 
pre každú stranu dokumentu a vo formáte TXT (pre možnosť pracovať len s textom dokumentu bez 
obrazových súborov), súvisiace popisné (formáty MODS a Dublin Core), štrukturálne (formát 
METS), administratívne (formáty premis a METS) a technické (formáty premis a MIX) metadáta 
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v definovanom štandarde, kontrolné súčty (MD5), identifikátory (URN:NBN, UUID, EAN, ISBN/ISSN, 
pole 001 katalogizačného záznamu vo formáte MARC 21 a identifikátor autora v báze autorít)1. 

Pokiaľ ide o výber objektov na digitalizáciu, prvoradým kritériom je úplnosť a správnosť 
bibliografického záznamu dokumentu (s výnimkou článkov, pri ktorých sa základný bibliografický popis 
môže vytvoriť aj v procese spracovania digitálneho objektu). Zabezpečenie relevantných 
bibliografických metadát bolo dôvodom rozsiahlej rekatalogizácie dokumentov v SNK a reeditácie 
databázy, ktorú v súvislosti s projektom DIKDA zabezpečoval odbor Národná bibliografia SNK a ktorú 
participanti KIS3G určite zaznamenali. Ďalšími kritériami sú úplnosť dokumentu (napr. absencia 
chýbajúcich či poškodených strán apod.) a jeho fyzický stav, ktorý musí zaručiť, že digitalizáciu 
a súvisiace procesy zvládne bez nezvratného poškodenia (práve na zabezpečenie splnenia tohto 
kritéria slúži niekoľkonásobná kontrola a triedenie dokumentov v rámci ich prípravy na digitalizáciu 
a konzervátorské a reštaurátorské zásahy, ktoré prípadné problémy eliminujú vopred). Po obsahovej 
stránke možno konštatovať, že pri monografiách väčšinu zdigitalizovaného obsahu tvoria publikácie 
od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť, ale aj staršie fondy, siahajúce až k prvotlačiam z 15. 
storočia. Pri zdrojoch na pokračovanie sa digitalizovali kompletné tituly od počiatku ich vydávania až 
po súčasnosť, odborné periodiká boli rovnakým spôsobom spracované až na úroveň článkov. 

Z pohľadu budúcnosti je však hlavným výsledkom projektu vybudovanie špičkových pracovísk na 
digitalizáciu, konzervovanie a reštaurovanie materiálov písomného kultúrneho dedičstva, ktoré budú 
SNK slúžiť v nasledovnom období. Ide o nasledovné výsledky: 

Komplexná rekonštrukcia troch podlaží depozitu v sídelnej budove SNK 

Na troch poschodiach depozitu SNK, na ktorých je uložená majoritná časť konzervačného fondu SNK 
a časť historických knižničných dokumentov a fondov, došlo najmä k výmene z hľadiska svetelných 
podmienok uloženia fondu nevyhovujúcej presklenej obvodovej konštrukcie nepriehľadnými 
sendvičovými panelmi s tepelnou izoláciou, inštalácii špičkových vzduchotechnických zariadení, ktoré 
zabezpečujú stabilné klimatické podmienky ideálne pre uskladnenie fondu a inštalácii stabilného 
hasiaceho zariadenia s plynovým hasením. Zároveň boli inštalované najmodernejšie kompaktné regály, 
ktoré sú na polovici jedného poschodia ovládané elektronicky a počítačom, pričom ostatné časti sú na 
takýto spôsob ovládania predpripravené. 

Dobudovanie budovy Konzervačného a digitalizačného centra SNK vo Vrútkach 

Bola definitívne ukončená rekonštrukcia a prestavba budovy, v ktorej sa nachádzajú pracoviská SNK na 
digitalizáciu, konzervovanie, reparácie a reštaurovanie dokumentov, ako aj pracoviská vstupno-
výstupnej kontroly kvality digitalizácie a konzervovania. 

Vybudovanie konzervačného centra SNK 

V rámci projektu boli vybudované pracoviská na čistenie dokumentov, vodnú deacidifikáciu 
a sterilizáciu dokumentov, ako aj špičkovo vybavený reštaurátorský ateliér. 

Vybudovanie pracoviska vstupno-výstupnej kontroly kvality 

V budove Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach boli vybudované na svetovej úrovni 
vybavené chemické a mikrobiologické laboratóriá, ktoré vedeckými metódami vyhodnocujú stav 
dokumentov, aby určili potrebu a optimálny spôsob konzervačného ošetrenia a potvrdili jeho účinnosť. 

 

1 viac na http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/standardizacia-digitalizacie.html  
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Vybudovanie technologickej infraštruktúry digitalizácie 

Digitalizačné centrum SNK, ktoré pôsobí vo Vrútkach je vybavené 2 vysokorýchlostnými 
dokumentovými skenermi a 20 profesionálnymi knižnými skenermi (10 plnoautomatických, 
4 poloautomatické, 5 manuálnych a 1 veľkoformátový), čo z neho robí jedno z najpokročilejších 
digitalizačných pracovísk v Európe. Uvedené skenovacie vybavenie pokrýva aj do budúcnosti všetky 
typy objektov, ktoré budú predmetom digitalizácie fondov SNK. Všetky procesy v rámci digitalizačnej 
linky SNK vrátane logistiky riadi a zabezpečuje robustný softvérový systém digitalizačného workflow, 
ktorý okrem zabezpečenia výkonu všetkých procesov v rámci spracovania digitálneho obsahu do 
štandardizovaných PSP balíkov zabezpečuje ich riadenie, elimináciu ľudských chýb a kontrolu kvality 
vo všetkých krokoch. Digitálny obsah sa ukladá v hardvérovom a softvérovom systéme pre riadenie 
a správu digitálnych dát, ktorý zabezpečuje jednak trvalú použiteľnosť uloženého obsahu pomocou 
implementácie politík ochrany, a jednak dostupnosť obsahu pri zachovaní autenticity a pôvodu 
digitálnych objektov, a to prostredníctvom realizácie konkrétnych migračných činností, ako aj 
prístupnosť digitálneho obsahu pre potreby SNK. Uvedené softvérové riešenia sú prevádzkované 
v priestoroch novovybudovaného dátového centra v sídelnej budove SNK, v ktorom je umiestnená 
výpočtová platforma tvorená virtualizovanou platformou bežiacou na 50 serveroch typu blade, 
pracovný diskový priestor tvorený diskovými poľami zabezpečujúcimi rýchly prístup a veľký prietok dát, 
dočasné pracovné úložisko a potrebná sieťová infraštruktúra (dáta zo skenerov sa dedikovaným 
optickým prepojením posielajú z Vrútok do dátového centra v Martine, kam ku nim vzdialene 
pristupujú operátori postprocessingu, pričom všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú na IKT 
infraštruktúre dátového centra v Martine). v sídelnej budove sa nachádza tiež pásková knižnica 
slúžiaca na ukladanie surových dát, ktoré vznikajú ako prvý produkt pri digitalizačnom procese, na 
uskladnenie medziproduktov digitalizácie, ktoré vznikajú počas jednotlivých technologických krokov 
digitalizácie, ako aj finálnych PSP balíkov. 

Sprístupňovanie digitálneho obsahu 

Digitálny obsah vytvorený v rámci realizácie projektu, ale aj všetky ďalšie digitalizované objekty, ktoré 
vzídu z produkcie Digitalizačného centra SNK v nasledujúcich rokoch, budú samozrejme sprístupnené 
verejnosti, a to v zásade dvoma spôsobmi. 

Prvým, tým tradičnejším, bude sprístupnenie všetkých objektov bez ohľadu na ich autorskoprávny 
status v rámci priestorov SNK na základe tradičnej knižničnej výnimky z autorského práva2. Objekty 
budú, a to už od októbra 2015, prístupné cez discovery systém postavený nad systémom pre správu 
digitálneho obsahu, ktorý sa na tento účel vybudoval v SNK v rámci projektu. Používatelia tak budú 
môcť v rámci siete SNK pristupovať k plným textom všetkých typov objektov – k monografiám, 
seriálom aj jednotlivým analyticky spracovaným článkom. Je potrebné zdôrazniť, že týmto spôsobom 
budú, vzhľadom na uskutočnenú optimalizáciu akvizičných a spracovateľských procesov v SNK 
v súvislosti s digitalizáciou, v horizonte niekoľkých dní od ich akvizície používateľom k dispozícii 
najaktuálnejšie dokumenty, a to až na úrovni analytického spracovania článkov, ktoré sa práve ako 
vedľajší výsledok implementácie národného projektu DIKDA v SNK obnoví v progresívnom prostredí 
digitalizačného workflow po ukončení projektu (detaily sú predmetom príspevku PhDr. Rohoňovej 
z odboru Národná bibliografia SNK). Všetky objekty bude zároveň možné plnotextovo prehľadávať cez 
integrovaný ALTO prehliadač a v súlade s autorským zákonom v priestoroch knižnice aj vytlačiť. Linky 
na jednotlivé digitálne objekty plánuje SNK zároveň implementovať aj do bibliografických záznamov 
v databáze Slovenská knižnica, to znamená, že priamy prístup k nim bude v priestoroch SNK možný aj 
z prostredia knižnično-informačného systému. v kontexte služieb, ktoré SNK vo svojich priestoroch 
poskytuje, pôjde o paradigmatickú zmenu – namiesto prezenčných výpožičiek fyzických dokumentov, 

2 § 31 Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 48 Autorského zákona č. 185/2015 
Z.z., ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016 
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ktoré sú zdigitalizované, sa bude prednostne pristupovať k digitálnym objektom, čo znamená, že 
v rovnakom čase bude možné jeden dokument, bez ohľadu na obmedzený počet fyzických exemplárov 
vo fonde, sprístupniť teoreticky neobmedzenému počtu používateľov. Postupne sa tak zrealizuje vízia 
zdokonalenia ochrany slovacikálneho fondu v dôsledku úplného zastavenia prezenčných výpožičiek 
fyzických dokumentov. 

Druhým, ale o to progresívnejším a možno povedať že až prevratným spôsobom sprístupnenia 
digitalizovaného obsahu je prístup k nemu prostredníctvom portálu Slovakiana, vyvinutého v rámci 
národného projektu Národného osvetového centra (ďalej len „NOC“) Centrálna aplikačná 
infraštruktúra a registratúra (ďalej len „CAIR“). Kontext a technologické súvislosti, ako aj konkrétny 
spôsob prístupu používateľov k digitálnemu obsahu cez Slovakianu je predmetom príspevkov kolegov 
z NOC, v rámci tohto príspevku budú predstavené jeho hlavné princípy a prínosy zo všeobecného 
pohľadu. 

20. septembra 2011 bolo zástupcami európskych knižníc, autorov, vydavateľov a organizácií 
kolektívnej správy pod záštitou Európskej komisie podpísané Memorandum o porozumení o kľúčových 
zásadách digitalizácie a sprístupňovania komerčne nedostupných diel, ktorého hlavným obsahom bola 
zhoda na spoločnom záujme zúčastnených strán na uľahčení masovej digitalizácie písomného 
kultúrneho dedičstva. Na jeho základe a v súvislosti s implementáciou národného projektu DIKDA sa 
na pôde Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami 
MK SR, SNK a autorskej spoločnosti LITA, na ktorom sa zúčastnené strany zhodli, že existuje spoločná 
vôľa, aby sa princípy memoranda čo najširším možným spôsobom preniesli do slovenskej 
autorskoprávnej legislatívy. Po niekoľkých mesiacoch spoločnej prípravy bola Národnou radou 
Slovenskej republiky schválená novela autorského zákona, ktorá okrem transpozície európskej 
smernice o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel3 upravila aj pojem a používanie 
obchodne nedostupných diel, a to spôsobom, ktorý v európskom i svetovom kontexte patrí medzi 
najprogresívnejšie a najliberálnejšie. 

Za obchodne nedostupné diela sa v zmysle autorského zákona považujú slovesné diela vyjadrené 
v písomnej forme, najmä knihy, časopisy a noviny (a obdobne fotografické diela a diela výtvarného 
umenia, ktoré sú súčasťou takéhoto diela alebo sú s ním spojené), ktoré sú síce chránené autorským 
právom, ale už viac nie sú dostupné v tradičných obchodných kanáloch, nie je ich teda možné 
nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva (medzi tradičné obchodné kanály nespadá kúpa 
použitej veci podľa Občianskeho zákonníka, t.j. „kúpa z druhej ruky", napr. predaj v antikvariáte či na 
burze). Toto dielo musí byť v súlade s platným autorským zákonom zároveň uložené v knižnici, archíve 
alebo múzeu a zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel, ktorý vedie 
SNK. Na rozdiel od legislatívnych úprav iných krajín je teda definícia obchodne nedostupného diela 
veľmi voľná, najmä v tom zmysle, že zákon nestanovuje žiadnu lehotu, ktorá by pre naplnenie tohto 
pojmu musela ubehnúť od vydania takéhoto diela (obdobná legislatíva napr. vo Francúzsku sa vzťahuje 
len na diela 20. storočia, v Nemecku len na diela vydané pred 1. januárom 1966). v rámci svojho 
dvojjediného postavenia vo vzťahu k obchodne nedostupným dielam tak SNK v roku 2014 do zoznamu 
obchodne nedostupných diel navrhuje všetky digitalizované monografie, ktoré vyšli pred 1. januárom 
2013 (v roku 2016 sa táto hranica posunie na 1. január 2014) a zároveň všetky periodiká, ktoré vyšli 
viac ako tri mesiace pred aktuálnym mesiacom. Návrh na zaradenie diela do zoznamu môže podať aj 
ktorákoľvek iná fyzická osoba alebo právnická osoba než SNK. Následne SNK bez zbytočného odkladu 
zverejní návrh na zaradenie diela do tohto zoznamu na svojom webovom sídle a ak podľa jej zistenia 
nie je možné rozmnoženinu diela nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva v tradičných 
obchodných kanáloch pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok, pričom autor 
zároveň v lehote 3 mesiacov od podania návrhu písomne nenamieta proti zaradeniu diela do 

3 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch 
použitia osirelých diel 
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zoznamu, SNK zaradí dielo do verejne prístupného zoznamu obchodne nedostupných diel. Dôležitým 
princípom tiež je, že výlučne autor (t.j. nie napr. vydavateľ) je oprávnený písomne žiadať od 
SNK vyradenie obchodne nedostupného diela zo zoznamu. 

Pri legislatívnej úprave použitia obchodne nedostupných diel sa v slovenskom autorskom práve po 
prvýkrát uplatnil model tzv. rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, čo znamená, že ich použitie 
vyhotovením rozmnoženiny (vrátane digitálnej), sprístupňovaním tejto rozmnoženiny verejnosti (t.j. 
on-line) a jej rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva sa realizuje na 
základe hromadnej licenčnej zmluvy, uzavretej s príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv (LITA), 
ktorá zastupuje významný počet autorov k obchodne nedostupným dielam, a to aj v prípade, keď táto 
organizácia kolektívnej správy autora k obchodne nedostupnému dielu nezastupuje, a to za 
podmienky, že autor výslovne nevylúčil kolektívnu správu svojich práv (tzv. rozšírená kolektívna správa 
práv). 

Z pohľadu prístupnosti digitalizovaného obsahu on-line znamená táto právna úprava doslova 
revolučnú zmenu, ktorá v kombinácii s aplikačným modelom, na ktorom sa v rozšírenej hromadnej 
licenčnej zmluve dohodli SNK, NOC a LITA, predstavuje svetový unikát a inšpiráciu pre mnohé iné 
krajiny. 

Z uvedeného je zrejmé, že do kategórie obchodne nedostupných diel tak bude patriť viac než 95% 
zdigitalizovaných objektov SNK, ktoré sú autorsky chránené. Tieto budú prístupné on-line na portáli 
Slovakiana na základe registrácie a zaplatenia paušálneho poplatku za prístup, ktorého mesačná výška 
pre používateľa, ktorý nemá nárok na študentskú zľavu, nepresahuje cenu obedného menu v bežnej 
reštaurácii, a to tak, že počas obdobia, za ktoré je poplatok zaplatený, bude mať používateľ 
neobmedzený prístup ku všetkým obchodne nedostupným dielam z niekoľkých zariadení s prístupom 
na internet. Ide teda o obdobu komerčných streamovacích služieb ako sú Spotify, Netflix, Google music 
apod., s ktorými ju spája aj to, že výťažok z poplatkov od používateľov sa po odpočítaní prevádzkových 
nákladov SNK a NOC odvádza priamo LITA. Bez zaplatenia poplatku bude používateľ schopný rovnakým 
spôsobom pristupovať ku autorsky voľným dielam, ale zároveň aj k obálkam a obsahom obchodne 
nedostupných diel – bude sa môcť teda informovane rozhodnúť, či si poplatok za prístup v prípade 
nájdenia žiadaného dokumentu zaplatí. Za osobitný jednorazový poplatok bude tiež možné stiahnuť si 
digitálnu rozmnoženinu jednotlivej monografie, čísla či celého ročníku periodika vo formáte PDF alebo 
ePub určeného pre elektronické čítačky. 

Popísaný spôsob sprístupnenia umožní, že používatelia už nebudú musieť za informáciami chodiť do 
knižnice, bohatstvo digitalizovaných fondov SNK príde za nimi do ich počítačov, tabletov či smartfónov, 
a to za férový poplatok, ktorý robí tento systém sprístupnenia trvalo udržateľným. 

Budúcnosť digitalizácie v SNK 

Ako bolo vyššie spomenuté, 30. septembra 2015 masová digitalizácia v SNK nekončí, ale bude 
v intenzívnom tempe rutinne pokračovať ďalej v jednozmennej prevádzke minimálne do konca roku 
2020, s veľkou pravdepodobnosťou však aj dlhšie. Počas tohto obdobia bude SNK kompletizovať 
digitalizovanú podobu konzervačného slovacikálneho fondu (retrospektívne i v rámci prírastkov tak pri 
monografiách, ako aj pri seriáloch), intenzívnejšie sa však zameria aj na zbierky Odboru správy 
historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, Literárneho archívu 
a Literárneho múzea SNK. v rámci spracovateľskej linky SNK sa v prostredí systému digitalizačného 
workflow po ukončení projektu obnoví v novej, progresívnej podobe činnosť článkovej bibliografie. 
Ročne tak v závislosti od typu dokumentu pribudne 40 až 100 tisíc nových digitálnych objektov. 
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Abstrakt:  

Cieľom príspevku je predstavenie základných princípov fungovania systému CAIR a jeho prínos pre odbornú 
a širokú verejnosť. Našim zámerom je objasniť, o čom je samotný projekt CAIR, aké ponúka  funkcionality 
a možnosti jeho využitia verejnosťou a v neposlednom rade,  čo všetko sme sa pri budovaní systému naučili 
a dosiahli.  

Abstract:  

The theme of the article is to introduce the basic principles of functionality of the CAIR information system and 
its expected benefit to the professional and general public. Our intention is to clarify what are the main goals of 
the project CAIR, which functionalities it offers, the possibilities of its use by the public and not least what have 
we learned and achieved during the building process of the system. 
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Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra („NP CAIR“), ako jeden z projektov 
Operačného programu informatizácie spoločnosti, Prioritnej osi 2 sa rýchlosťou blíži ku koncu, a preto 
je namieste otázka, aký bude mať pre verejnosť prínos niekoľkoročná snaha o vytvorenie centrálneho 
informačného systému pre prezentáciu a sprístupnenie digitálneho obsahu kultúrneho dedičstva 
Slovenska.  

Úsilím desiatok ľudí bolo za uplynulé roky vybudovanie hodnotného, funkčného, jednak vzdelávacieho, 
jednak prezentačného a reprezentatívneho systému využiteľného v najbližších desaťročiach. Systém 
CAIR, čiže centrálna evidencia kultúrnych objektov, ich digitálnych reprezentácií a autorít by mala 
predstavovať gro informovanosti a záujmu každého občana Slovenska. Na úvod je preto vhodné 
objasniť základné princípy jeho fungovania a prínos pre odbornú a širokú verejnosť.  

Proces realizácie projektu bol príliš komplikovaný na to, aby v konečnom dôsledku vznikol dokonalý 
systém. Neraz sme sa dostali do neriešiteľných situácií, stretli sme sa s problémami, ktoré bolo 
potrebné mnoho hodín analyzovať, prediskutovávať a dohadovať. Keďže výstup projektu má byť 
centrálna evidencia objektov z viacerých pamäťových a fondových inštitúcií (PFI), bolo potrebné 
dohodnúť sa na možných riešeniach jednotlivo s každou inštitúciou. Jeden z primárnych problémov bol 
fakt, že jednotlivé PFI evidujú kultúrne objekty v rôznych katalogizačných systémoch, čiže ich integrácia 
sa o to viac skomplikovala. Toto bola však len jedna z mnohých závažných úloh, ktorú sme museli počas 
trvania projektu vyriešiť.  

Pre širokú verejnosť je však prioritné vedieť, že v rámci projektu CAIR boli vybudované národné registre 
kultúrneho dedičstva a portál kultúry Slovakiana. Po spustení systému, ktoré je plánované na jeseň 
2015, bude sprístupnených vyše milióna objektov, čo predstavuje minimálne 30% z digitálneho obsahu 
národných digitalizačných projektov PFI. Obsahové napĺňanie zabezpečuje každá inštitúcia v rezorte 
kultúry zapojená do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska. Používateľ a návštevník portálu si 
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bude môcť vyhľadávať a prezerať muzeálne, galerijné, knižničné, archívne a iné kultúrne objekty v ich 
digitálnych reprezentáciách. 

CAIR tvorí spoločne s projektmi Harmonizácia informačných systémov (HIS) a Centrálnym dátovým 
archívom (CDA) centrálnu infraštruktúru pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva rezortu kultúry. v rámci 
projektu HIS sa budujú softvérové riešenia/moduly: Editor SIP profilov (ESP), čo je aplikácia, ktorá 
spracovateľovi (digitalizátor na strane PFI) umožní nadefinovať novú alebo zmeniť existujúci šablónu 
pre vytváranie SIP balíkov určených pre CAIR alebo CDA zo vstupných údajov, čo je zvyčajne výstup 
digitalizácie v podobe PSP balíka. Editor digitálneho objektu - METS editor (EDO-METS), aplikácia, ktorá 
umožňuje používateľovi, resp. správcovi digitálneho objektu modifikovať a vytvárať digitálny objekt 
lokálne, čiže v jeho prostredí, ktorého obsah a štruktúra je popísaná štandardom METS. Generický 
modul pre riadenie integrácie v digitalizácii (GRID) je systém, ktorý procesne riadi postup a integráciu 
s registrami CAIR a lokálnymi systémami PFI pri príprave a priebehu digitalizácie, priebeh samotnej 
digitalizácie, ale hlavne integráciu pri prenose výsledkov do CAIR a integráciu pri archivácii do CDA. 

CDA je zdrojové úložisko digitálneho obsahu, ktoré vzniklo v rámci projektu Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. Poskytuje služby, nástroje a logistickú podporu na vklad a výdaj digitálneho obsahu 
vzniknutého digitalizáciou všetkých PFI. 

Je dôležité uviesť, že úlohou systému CAIR nie je nahrádzať lokálne systémy inštitúcií, ale má spĺňať 
funkciu nadstavbového systému, kde je možné získať na jednom mieste informácie o objektoch 
viacerých PFI a takisto realizovať funkcionalitu, ktorá na úrovni systémov jednotlivých PFI v súčasnosti 
nie je možná, ako napríklad viacsektorové vyhľadávanie alebo funkcionalitu, ktorej realizácie je 
efektívnejšia na centrálnej úrovni (portál pre všetky typy objektov kultúrneho dedičstva). 

Národné registre 

Jedným zo základných komponentov IS CAIR sú už spomínané národné registre kultúrneho dedičstva, 
medzi ktoré patrí Národný register kultúrnych objektov, Národný register digitálnych objektov, 
Národný register autorít, Národný register autorských práv a Národný register digitalizácie. Registre 
budú určené registrovaným používateľom, čím sa zabezpečí sprístupnenie len odbornej verejnosti, pre 
ktorú je primárne určený.  

Národný register kultúrnych objektov (NRKO) – je komplexná databáza kultúrnych objektov na 
národnej úrovni, ktorá zabezpečuje jednotnú evidenciu objektov, ich jednoznačnú identifikáciu 
a správu kultúrneho objektu s výnimkou ich popisných metadát spravovaných v lokálnych systémoch 
integrovaných PFI. Proces registrácie kultúrneho objektu v NRKO zahŕňa vygenerovanie unikátneho 
a trvalého identifikátora (NID) pre daný objekt vo formáte urn:nbn:sk:cair-ko123456. Súčasťou procesu 
registrácie nového kultúrneho objektu je aj kontrola jeho možnej duplicity, ktorá prebieha v rámci 
jednoznačnej identifikácie objektu. 

Napĺňanie obsahu je zabezpečené prenosom metadát kultúrnych objektov, t.j. popisných informácií 
o kultúrnom objekte z lokálnych systémov inštitúcií do systémov CAIR. Dôležité je pripomenúť, že 
v registri sa budú nachádzať všetky kultúrne objekty Slovenska,  nie len tie, ktoré vstupujú do procesu 
digitalizácie. v prípade, ak inštitúcia nechce prezentovať niektorý zo svojich kultúrnych objektov je 
možné zabezpečiť ich nezverejnenie. 

Kultúrny objekt je reprezentovaný množinou údajov, ktorá popisuje rôzne aspekty objektu. Základné 
popisné informácie objektov v systéme CAIR sú lokálne identifikátory (napr. ISBN), globálny 
jednoznačný a trvalý identifikátor (NID), popisné metadáta uložené v štruktúre CDM, ktorej 
podmnožinou sú DublinCore atribúty, odkazy na autority a administratívne údaje (napr. informácie 
o autorských právach, stav objektu v procese digitalizácie, vzťahy medzi objektmi).  

Jeden kultúrny objekt  môže byť reprezentovaný viacerými digitálnymi objektmi. Napríklad, 
z kultúrneho objektu - socha môžu vzniknúť digitálne reprezentácie, ako fotografia, 3D model, či video. 
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Používateľ bude mať po prihlásení sa do NRKO možnosť prezerať zoznam všetkých registrovaných 
objektov, vyhľadávať a filtrovať v záznamoch podľa zadaných parametrov (napr. podľa typu objektu, 
mena autora, príslušnosti k PFI) a prezerať detail vybraného kultúrneho objektu. Výsledky 
vyhľadávania majú formu zoznamu objektov, ktoré zodpovedajú zadaným parametrom, resp. formu 
informácie o tom, že zadaným parametrom nevyhovuje žiadny kultúrny objekt.  

Ďalej bude používateľ oprávnený editovať záznamy kultúrnych objektov v rozsahu všetkých atribútov, 
okrem popisných metadát, ktoré sú spravované v lokálnych systémoch PFI. v nadväznosti na zmeny 
popisných metadát vykonané v lokálnych systémoch PFI sú záznamy kultúrnych objektov 
aktualizované prostredníctvom pravidelného prírastkového harvestovania, ktorého parametre 
a profily sú nastavené individuálne pre každú PFI v dátovej a metadátovej karte PFI v CAIR. 

Používateľ nebude mať možnosť vymazať záznam kultúrneho objektu. v prípade chybne vytvorených 
kultúrnych objektov je ich možné vymazať len v lokálnom systéme PFI. Najbližším harvestovaním 
zmenených kultúrnych objektov sa vymazanie záznamu prejaví aj v NRKO. v rámci registra bude mať 
používateľ možnosť len zneplatniť záznam kultúrneho objektu, a to manuálnou zmenou stavu objektu 
na – Vymazaný, čím zabezpečí, aby sa nezobrazoval používateľom mimo spravujúcej PFI. Popri tom 
bude mať správca objektu možnosť označiť kultúrny objekt ako publikovateľný/ nepublikovateľný vo 
vzťahu k Portálu kultúry. 

Súčasťou správy záznamov kultúrnych objektov v NRKO je zabezpečenie ich deduplikácie 
prostredníctvom deduplikačného algoritmu. Používateľ bude mať možnosť spustiť deduplikačný 
algoritmus, resp. nastaviť parametre automatickej deduplikácie.  

Okrem prezerania záznamov budú mať používatelia NRKO možnosť exportovať záznamy vo formáte 
XLS, CSV a XML.  

Národný register digitálnych objektov (NRDO) – je evidenciou registrovaných a neregistrovaných 
digitálnych objektov spracovaných v systéme CAIR. Pri registrovaných objektoch umožňuje 
oprávneným zamestnancom PFI aktualizovať metadáta spravovaných objektov, predovšetkým popisné 
údaje k jednotlivým súborom digitálneho objektu  a zároveň úpravu a tvorbu štruktúrnej mapy. Prax 
ukázala, že jednotlivé PFI poskytujú digitálne objekty s nedostatočným popisom súborov a de-facto bez 
povinnej štruktúrnej mapy. Keďže inštitúcie majú v existujúcich systémoch len obmedzené prostriedky 
na úpravu popisov digitálnych objektov, je predpoklad, že ich v budúcnosti budú riešiť v NRDO.  

Vytvorenie nového digitálneho objektu je možné len dodaním SIP balíka cez Podacie miesto. Po 
registrácií  sa objektu ako celku pridelí jeho jednoznačný národný identifikátor - NID.  

V súčasnosti sa predpokladá, že každý digitálny objekt spravovaný v NRDO bude mať jasne definovaný 
odkaz na príslušný kultúrny objekt v NRKO. Vytvorenie tohto odkazu zabezpečuje priamo PFI cez 
podaný SIP balík alebo jeden z komponentov IS CAIR (SNSO), ktorý ho odvodí z identifikátorov 
v príslušnej sekcii popisných metadát. 

Pod neregistrovanými digitálnymi objektmi  v NRDO sa chápu väčšinou náhľady objektov,  ktoré 
nebudú mať pridelený NID, ale budú vytvorené len za prezentačným účelom na portáli kultúry.  

Národný register autorít (NRA)  - bude poskytovať spolupracujúcim PFI a odbornej verejnosti 
informácie o autoritách ako referenčných entitách používaných v katalogizačnom procese v odvetví 
kultúry v rámci národnej infraštruktúry vybudovanej na základe projektu CAIR. Harmonizované 
záznamy o autoritách budú zároveň sprístupňované aj laickej verejnosti prostredníctvom portálu 
kultúry.  

NRA zabezpečí centrálnu správu záznamov o autoritách, priestor pre pracovné postupy a spoluprácu 
odborníkov pri vytváraní týchto záznamov a poskytne rozhranie pre komunikáciu s ostatnými 
informačnými systémami na používanie týchto záznamov. 
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V rámci NRA budú evidované záznamy personálnych, geografických, chronologických, vecných autorít, 
autorít korporácií a autorít rodín a rodov. Uvedené typy autorít budú evidované v rozsahu odporúčaní 
Metodického manuálu MK SR č. 20 [1]. 

Vytvorenie záznamu autority v registri bude zabezpečené tromi spôsobmi, a to importom dát 
z lokálnych systémov PFI (jednorázovo/hromadne), pravidelným prírastkovým harvestovaním zmien 
vykonaných v lokálnych systémoch PFI a manuálnym vytvorením nového záznamu autority 
prostredníctvom používateľského rozhrania v NRA. Pred importom dát z PFI je však nevyhnutné 
individuálne nastavenie harvestačného profilu s každou PFI kvôli mapovaniu dátového modelu 
jednotlivých PFI na štruktúru dát dátového modelu využívaného v CAIR. Metodický manuál MK SR č. 
20 odporúča prijímať údaje o autoritách vo formáte XML. 

Autority majú trvalý a jednoznačný NID pridelený v procese jej registrovania v NRA, ktorý zostáva 
nemenný bez ohľadu na jej možné zmeny.  Na zistenie aktuálneho stavu NIDu a získanie základných 
metadát o autorite k nemu prislúchajúcej je možné použiť službu SJI ResolveNID [2]. 

Záznam o národnej autorite obsahuje hodnoty, ktoré sú výsledkom deduplikácie, harmonizácie, 
verifikácie a obohacovania údajov získaných z lokálnych systémov PFI. Tento záznam takisto obsahuje 
všetky zdrojové záznamy získané z lokálnych systémov PFI, ktoré sa viažu k príslušnej autorite. 
Zdrojové záznamy sa v NRA nebudú dať editovať, ale len uchovávať a prezerať. Ich zmena môže nastať 
iba na základe prírastkového harvestovania zmien zo zdrojovej PFI.  

Používateľovi sa po prihlásení do NRA zobrazí hlavné menu, v ktorom si zvolí zoznam autorít podľa 
typu. Rozsah zobrazovaných údajov v zozname autorít je používateľsky konfigurovateľný 
z predvoleného rozsahu evidovaných atribútov na úrovni príslušného typu autority. v zozname autorít 
sa zobrazuje aj aktuálny stav autority. 

Po kliknutí na Detail vybranej/vyhľadanej autority sa zobrazí aktuálny záznam autority v kompletnom 
rozsahu všetkých aktuálnych údajov evidovaných v NRA. Záznam obsahuje informáciu o aktuálnom 
stave autority,  číslo verzie záznamu, anotácie a historické, t.j. už neaktuálne údaje, ktoré budú 
chronologicky s číslami verzií záznamu prístupné cez voľbu zobrazenia predošlých verzií záznamu. 
Štruktúra a podrobnosť zobrazovaného záznamu bude používateľsky konfigurovateľná.  

Prostredníctvom používateľského rozhrania je možné v NRA vyhľadávať autority podľa NIDu autorít 
používaných v CAIR alebo pomocou kľúčových slov, kedy používateľ zadá hľadaný výraz pre vybraný 
typ autority do vyhľadávacieho poľa nad príslušným atribútom v zobrazenom hlavnom menu. 
Výsledkom vyhľadávania a filtrovania je zoznam autorít, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám. 
v prípade, že kritériám vyhľadávania nezodpovedá žiadna autorita, systém zobrazí prázdny zoznam. 

Vyhľadávanie a filtrovanie je realizované v rozsahu všetkých autorít v CAIR, t.j. nie je obmedzené na 
autority iniciované príslušnou PFI. Vyhľadávanie a filtrovanie je umožnené aj v rozsahu záznamov NRA 
o neplatných autoritách, pričom takýto výsledok obsahuje informáciu o tom, že nájdená autorita je 
v stave - Neplatná. Záznamy NRA o neplatných autoritách sú zobrazované len vo forme 
neprepisovateľných údajov a nie sú zobrazované používateľom z laickej verejnosti. 

NRA bude umožňovať zobrazovanie záznamov o autoritách vo formátoch MARC21, UNIMARC 
a v zobrazovacom formáte NRA, t.j. zrozumiteľná verzia formátu MARC21. Export bude umožnený pre 
všetkých používateľov vo formátoch MARC21, UNIMARC, SKOS. 

Vybrané atribúty v zázname o autorite môžu odkazovať na záznamy o iných autoritách (napr. pole 
"miesto narodenia" personálnej autority môže byť prepojené odkazom na záznam NRA o geografickej 
autorite). v prípade žijúcich personálnych autorít je potrebné zohľadňovať ochranu osobných údajov 
a rozsah zobrazovaných údajov by mal zodpovedať zmluvnej dohode medzi dotknutou osobou 
a zdrojovou PFI. Za rozsah sprístupňovaných údajov zodpovedá príslušný odborný pracovník PFI, ktorý 
by mal rešpektovať rozsah dohody. 
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Inštitúciám, ktoré sa rozhodnú využívať NRA bude okrem základných funkcionalít umožnené 
preberanie záznamov o autoritách do lokálnych systémov, vytváranie nových záznamov o autorite, 
dopĺňanie existujúcich záznamov o nové informácie. 

Národný register autorských práv (NRAP) - uchováva záznamy o kultúrnych a digitálnych objektoch, 
v ktorých sú evidované údaje o autorských a iných právach. z uvedených informácií sú odvodené 
informácie o možnostiach digitalizácie a sprístupňovania objektu. 

NRAP je centrálnou evidenciou stavov licenčných zmlúv, základného typu ochrany objektu, možných 
spôsobov použitia objektu, zákonných výnimiek na úrovni evidovaných objektov, obchodných 
spôsobov použitia digitálnej rozmnoženiny kultúrnych objektov na portáli kultúry, údajov o nositeľoch 
práv a licenčných zmluvách, rozhodujúcich časových údajov, z ktorých je odvodené trvanie ochrany 
objektov, prostriedkov realizácie zabezpečenia v kontexte obchodných spôsobov použitia, ktorými je 
potrebné opatriť digitálne rozmnoženiny objektov pre účely ich sprístupňovania (vodotlač, šifrovanie, 
začierňovanie a pod.).  

Zároveň eviduje kategorizáciu objektov podľa autorského zákona, typov nositeľov práv, spôsobu 
výkonu práv a práv podľa práv vyplývajúcich z iných právnych predpisov. 

Register primárne eviduje záznamy o kultúrnych objektoch. Aj keď vo všeobecnosti nie je možné z práv 
vzťahujúcich sa na kultúrne objekty odvodiť informáciu o právach k digitálnemu objektu, NRAP pracuje 
s predpokladom, že na vzniknutý digitálny objekt sa vzťahujú práva ako na kultúrny objekt, z ktorého 
bol digitálny objekt vytvorený. Samotný proces digitalizácie v kontexte CAIR sa v zmysle autorského 
zákona nepovažuje za činnosť, ktorej výsledok by mal byť chránený ako duševné vlastníctvo. Ide teda 
o vytváranie digitálnych rozmnožením kultúrnych objektov bez autorského vkladu digitalizátora. 
Záznamy NRAP o digitálnych objektoch s inými právami, ako má originálny kultúrny objekt sú 
evidované v prípadoch, ak sa na digitálny objekt prislúchajúci ku kultúrnemu objektu vzťahujú iné 
práva ako na kultúrny objekt. Ak teda register nemá záznam o digitálnom objekte, ale má záznam 
k prislúchajúcemu kultúrnemu objektu a ten je v informácii o základnom type ochrany evidovaný 
s výslednou hodnotou „voľný“, CAIR/NRAP predpokladá, že aj odvodený digitálny objekt je voľný.  

V prípade zrušenia/zneplatnenia záznamu v NRKO, resp. záznamu v NRDO je zároveň automaticky 
zrušený/zneplatnený aj záznam v NRAP o príslušnom objekte. Zneplatnenie záznamov v NRAP 
o evidovaných objektoch je tak podmienené zneplatnením príslušného objektu v NRKO/NRDO, t.j. 
používatelia nevymazávajú záznamy priamo v NRAP. Zneplatnený záznam NRAP môže byť zobrazovaný 
len oprávneným používateľom, a to vo forme needitovateľných údajov. 

Národný register digitalizácie (NRD) - bude slúžiť ako centrálny informačný systém na evidenciu 
priebehu digitalizácie kultúrnych objektov. Projekt digitalizácie je základnou plánovacou jednotkou, 
kde sa definujú kvantitatívne a kvalitatívne parametre procesu digitalizácie. Register bude 
zabezpečovať správu digitalizačných pracovísk, správu projektov digitalizácie (vytváranie, upravovanie, 
schvaľovanie, zobrazovanie), manuálnu a automatickú zmenu stavov kultúrnych objektov v procese 
digitalizácie, reporting údajov projektov digitalizácie a evidenciu profilov PFI. Bližšie technické 
informácie budú evidované v administratívnych údajoch digitálneho objektu v registri NRDO, tzn. že 
pracovníkom digitalizačného pracoviska nebude umožnený prístup a editovanie údajov 
digitalizovaných kultúrnych objektov v projekte digitalizácie prostredníctvom NRD. 

Medzi jednotlivými národnými registrami existujú väzby, bez ktorých by nebola možná ich funkčnosť. 
Príkladom je previazanosť NRAP s NRKO, čo je nevyhnutné pre určenie autorsko-právnych informácií 
viažucich sa ku kultúrnemu/digitálnemu objektu. Ak nemá objekt vyplnený záznam v NRAP, nie je 
možné jeho digitálne reprezentácie prezentovať. Nevyhnutnou väzbou kvôli identifikácii kultúrnych 
objektov a  získaniu bližších informácií o objektoch, z ktorých vzniknú digitálne objekty je prepojenie 
NRD a NRKO a zároveň prepojenie medzi NRKO a NRAP z dôvodu získania informácií o možných 
spôsoboch použitia a ochrany kultúrneho objektu v procese plánovania jeho digitalizácie. 
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Portál kultúry Slovakiana 

Centrálny portál kultúry Slovakiana so sloganom „Kultúrne dedičstvo Slovenska“ bude sprístupnený na 
jeseň 2015.  Výstupom projektu je platforma pre prezentáciu a medzi-sektorové sprístupnenie 
kultúrneho dedičstva pre odbornú a laickú verejnosť. Webový portál bude primárne slúžiť širokej 
verejnosti, cez ktorý bude umožnený prístup ku kultúrnym objektom v jednoduchšej podobe 
a používateľsky prívetivejšom prostredí v porovnaní s národnými registrami, ktoré sú určené odbornej 
verejnosti. Slovakiana teda bude tým výstupom projektu CAIR, ktorý bude viditeľný aj pre širokú 
verejnosť.  

Okrem kontextového vyhľadávania digitalizovaných kultúrnych objektov ponúkne návštevníkom aj 
mnohé rozšírené funkcionality, ako napríklad tvorbu virtuálnych prehliadok a blogov, moderované 
diskusné fórum, prepojenie na stránky kultúrnych inštitúcií, tagovanie obsahu, možnosť zapájať do 
aktualizácie obsahu aj verejnosť (crowdsourcing), prístup k informáciám o podujatiach, prepojiteľné 
s informáciami napríklad na portáli Návštevník.sk a iné. Diela sprístupnené na portáli Slovakiana budú 
rozdelené do logických kategórií podľa charakteristiky diela tak, aby vyhľadávanie na portáli bolo 
intuitívne, aj keď návštevník nevie, aké konkrétne dielo hľadá. Na portáli budú napríklad kategórie: 
divadlo, tanec, výtvarné umenie, filmy, hovorené slovo, architektúra a urbanizmus, texty, mapy 
a mnohé ďalšie.  

Na Slovakiane návštevník nájde digitalizované objekty vo vysokom rozlíšení – obrazy, mapy, fotografie, 
knihy, staré noviny, 3D modely najzaujímavejších múzejných zbierok, rukopisy, architektonické plány, 
videá, ukážky filmov a iné.  

Portál kultúrneho dedičstva Slovenska bude prepojený s celoeurópskym portálom kultúry Europeana. 
Aj vďaka Slovakiane sa tak digitalizované objekty kultúrneho dedičstva Slovenska dostanú 
k návštevníkom Europeany v celej Európe. 

 
Obrázok 1: Logo portálu Slovakiana.sk 

Čo ponúka CAIR verejnosti? 

V rámci tohto príspevku zodpovieme i otázku, ktorú si kladie azda každý, kto aspoň z časti počul 
o projekte CAIR. „Čo ponúka CAIR a portál Slovakiana verejnosti?“ Odpoveďou je v podstate gro celého 
projektu, t.j. vytvorenie centrálnej evidencie kultúrnych a digitálnych objektov Slovenska a jej 
sprístupnenie pre verejnosť. Od nej sa následne odvíjajú ďalšie funkcionality národných registrov 
a portálu kultúry.  

Ak sa zameriame na využitie výstupov projektu CAIR pracovníkmi knižníc, je nevyhnutné spomenúť 
služby NRA, v rámci ktorého je umožnené preberanie záznamov o autoritách všetkými knižnicami do 
lokálnych systémov, vytváranie nových záznamov a dopĺňanie existujúcich o nové informácie. Ďalej je 
to systém jednoznačnej identifikácie (SJI), prostredníctvom ktorého je prideľovaný národný 
identifikátor kultúrnym objektom, digitálnym objektom a autoritám podľa normy urn:nbn, vrátane 
služby resolvera. Na webovej adrese urn.nbn.sk bude systém CAIR poskytovať trvalú službu 
resolvovania urn:nbn pre identifikátory v rámci Slovenska. Správcom domény nbn.sk bude SNK, za 
poskytovanie národných identifikátorov inštitúciám bude zodpovedať CAIR. 

CAIR spĺňa i úlohu Národného agregátora, v rámci ktorej sa snažíme zabezpečiť administratívnu 
a odbornú komunikáciu s medzinárodnými projektmi sprístupňujúce kultúrne dedičstvo Európy. 
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Týmto spôsobom chceme zabezpečiť prezentáciu voľných digitálnych objektov Slovenska pre celú 
Európu a to prostredníctvom portálu Europeana. 

Nevyhnutným modulom vytvoreného počas projektu je Systém na spracovanie obsahu (SNSO), ktorý 
poskytuje transformačné, validačné služby, správu štruktúry digitálneho objektu, obohatenie 
digitálneho objektu. Príkladom využitia tohto modulu je generovanie PDF a ePUB formátov pre SNK. 

Zaujímavé, najmä z pohľadu širokej verejnosti je zobrazovanie obsahu z portálu kultúry v iných 
systémoch a portáloch formou portletov. v súčasnosti sa snažíme o implementovanie portletov do 
systému Chameleón – online katalógu SNK. Na základe tejto funkcie sa bude môcť návštevník katalógu 
dostať jedným klikom ku digitálnej reprezentácii hľadaného kultúrneho objektu (kníh, časopisov, 
článkov) a to prelinkovaním na portál Slovakiana. 

Počas projektu sme sa mnohé naučili. Vieme, že ak sa postaráme o trvalý a odborný rast ľudí, zlepšíme 
renomé inštitúcie, že centralizovaných služieb sa netreba báť, pretože nenahrádzajú, ale slúžia, že 
obsah musí mať svojho pána zodpovedného nie len za kvantitu, ale najmä kvalitu, že odborníci 
z rôznych inštitúcií sa kolektívne vedia dohodnúť a spolupracovať a taktiež, že digitálny obsah môže 
prinášať ďalšie finančné zdroje. 

V spolupráci so SNK sme dosiahli progres v niekoľkých oblastiach. Uzavreli sme dohodu o prideľovaní 
národného identifikátora už pri vytváraní nového katalogizačného záznamu, vyriešili sme spôsob 
vytvorenia a prepojenia nových kultúrnych objektov typu články s pôvodným kultúrnym objektom – 
periodikum, presvedčili sme členov Pracovnej skupiny pre registre a autority, že spoločné vytváranie, 
preberanie a používanie záznamov o autoritách pri objektoch skvalitní a urýchli prácu všetkých 
a v neposlednom rade sme vytvorili legislatívne, organizačné a technické predpoklady na 
sprístupnenie obchodne nedostupných diel v spolupráci s organizáciou kolektívnej správy (LITA). 

Na záver chceme zdôrazniť, že cieľom nášho príspevku na konferencii je poukázanie na to, že 
spolupráca inštitúcií na centrálnej úrovni je skutočne možná ... a v súčasnosti nevyhnutná.   
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Abstrakt:  

Digitalizáciu kultúrneho dedičstva možno považovať za fenomén, ktorý sa v plnej miere prejavil až v priebehu 
21. storočia. Množstvo zaujímavého obsahu, ktorý bol počas dlhého obdobia prístupný iba v prípade fyzickej 
návštevy inštitúcie sa postupne dostáva do digitálneho prostredia. Proces sprístupňovania verejnosti je ale 
potrebné vnímať aj v kontexte pretrvávajúcej autorskoprávnej ochrany vzťahujúcej sa na kultúrne objekty 
v rôznych inštitúciách. s cieľom identifikácie dovolených spôsobov použitia je potrebné čo najpresnejšie určiť 
aktuálny status právnej ochrany. Na zabezpečenie uvedeného je potrebné vychádzať z dobrého stavu metadát 
evidovaných jednotlivými inštitúciami, pričom možno využiť aj aktivity vytvoreného Centra pre autorské práva 
v rámci projektu Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry a Národné registre, ku ktorým možno zaradiť 
aj Národný register autorských práv. v súvislosti s možnosťou prístupu k obsahu je potrebné spomenúť tiež 
aktivity smerujúce k vytvoreniu služby umožňujúcej prístup k obchodne nedostupným dielam. 

Abstract:  

Digitization of cultural heritage might be considered as phenomenon which is fully apparent in the course of the 
21st century. Lots of interesting content that has been available for a long period only during the visit of the 
institution is gradually coming to the digital environment. The process of making available has to be also seen in 
the context of persistent copyright protection regarding the cultural objects of various institutions. In order to 
identify legal types of use, the status of legal protection needs to be determined. To ensure this, it is necessary 
to build on the good condition of the metadata recorded by each institution for which activities of the established 
Centre of copyright in the project of Central application infrastructure and registry might be used with National 
registers, which includes a National register of copyright. In connection with the possibility of accessing the 
content it is necessary to mention activities leading to the establishment of the service allowing the access to the 
Out of Print works. 

Kľúčové slová: 

Autorské právo, autorské dielo, Centrum pre autorské práva, metadáta, Národný register autorských práv, 
obchodne nedostupné diela 
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Aktivity Centra pre autorské práva z pohľadu knižníc 

Knižnice, múzeá, galérie a archívy (ďalej PFI)1 sú dôležitým zdrojom informácií a poznania, ktoré 
v spoločnosti plnia dôležitú úlohu uchovávateľa a šíriteľa hodnôt. Počas dlhého obdobia bol spôsob ich 
fungovania primárne orientovaný na analógovú formu. Uvedené bolo vzhľadom na predchádzajúce 
obdobie úplne prirodzené a pochopiteľné. Ak sa niekto potreboval k určitej informácií alebo 
kultúrnemu obsahu dostať bolo potrebné, aby sa dostavil do priestorov PFI a následné mu bola 
umožnená určitá miera interakcie. 

1 V ďalšej časti článku budeme používať jednotnú skratku PFI, čo v skratke znamená pamäťové a fondové 
inštitúcie. Primárne ide o knižnice, múzeá, galérie a archívy. 
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Nové technológie a rozvoj internetu začali postupne otvárať nové možnosti komunikácie a prístupu 
k obsahu medzi inštitúciou na jednej strane a používateľom na strane druhej. Množstvo ľudí považuje 
technológie za prirodzenú súčasť ich každodenného života. Tak ako je úplne bežná komunikácia medzi 
osobami na rôznych kontinentoch obdobne možno požadovať prístup ku kultúrnemu dedičstvu 
prostredníctvom internetu bez ohľadu na miesto. 

PFI sa celosvetovo snažia novému prostrediu prispôsobiť pristupujúc k rôznym digitalizačným 
a infraštruktúrnym projektom. Výhod digitalizácie je niekoľko: od možnosti dlhodobého uchovania 
digitálnej rozmnoženiny kultúrneho objektu (ďalej aj objekt)2 až po komplexné sprístupnenie 
kultúrneho dedičstva verejnosti formou rôznych webových portálov. Ide o celosvetový trend, ktorému 
sa PFI v prípade, ak nechcú prísť o svoje postavenie, nevyhnú. Neznamená to ale, že by inštitúcie prišli 
o svojich návštevníkov a zrazu sa reálny prístup k predmetom stal nepotrebným. Ide o moderný 
spôsob komunikácie a informovania potenciálnych návštevníkov o obsahu zbierok. Digitalizáciou môžu 
PFI prilákať do svojich priestorov väčšie množstvo návštevníkov a pokúsiť sa o vytvorenie nových 
interaktívnych služieb. 

Sprístupňovanie kultúrnych objektov verejnosti však nie je aktivitou bez akýchkoľvek obmedzení. 
Významnú úlohu tú zohráva právo duševného vlastníctva, primárne autorské právo a práva súvisiace 
s autorským právom, ktoré sa častokrát na jednotlivé kultúrne objekty viažu. Vyhotovovanie 
rozmnoženín a ich sprístupňovanie verejnosti sú jednými zo základných pojmov autorskoprávnej 
terminológie a pomenúvajú konkrétne spôsoby použitia diela.    

Centrum pre autorské práva 

Aj vzhľadom na problematické aspekty súvisiace s posudzovaním autorskoprávnej ochrany bolo 
v rámci projektu Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (ďalej CAIR) vytvorené Centrum pre 
autorské práva ako odborné pracovisko pre riešenie právno-technických aspektov digitalizačného 
procesu so zameraním na identifikáciu právnej ochrany jednotlivých kultúrnych objektov s možnosťou 
ich ďalšieho použitia napr. prostredníctvom sprístupnenia na portáli. 

Vo svojej pracovnej činnosti zabezpečuje viaceré odborné úlohy jednak metodického, ale aj 
praktického charakteru smerujúce k riešeniu konkrétnych licenčných vzťahov. Predovšetkým ide 
o nasledovné aktivity: 

- tvorba a aktualizácia metodiky pre kategorizáciu kultúrnych objektov z pohľadu autorských 
práv a metodiky pre kategorizáciu metadát ku kultúrnym objektom,  

- nastavenie Národného registra autorských práv, 
- negociácie s autormi smerujúce k získaniu súhlasu autora na sprístupnenie diela, 
- poradenská a kooperačná činnosť, 
- pomoc PFI v oblasti autorského práva. 

Právne aspekty sprístupnenia kultúrneho dedičstva verejnosti 

Aj napriek tomu, že nemožno poprieť význam digitalizácie z hľadiska možnosti uchovania digitálnych 
rozmnoženín kultúrnych objektov vo vysokom rozlíšení počas dlhého obdobia, skutočný potenciál 
zmeniť spôsob nazerania na kultúrne dedičstvo má práve jeho širšie sprístupnenie verejnosti. 

V procese digitalizácie dochádza k použitiu veľkého množstva obsahu, z ktorého isté percento môže 
byť chránené autorským právom, resp. právami súvisiacimi s autorským právom. z autorskoprávneho 
pohľadu dochádza pri digitalizácií k dvom základným spôsobom použitia, ktoré sú súčasťou 
majetkových práv autora: 

2 Na účely článku budeme za kultúrny objekt považovať všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v zbierkach 
jednotlivých PFI a vstupujú do digitalizácie. 
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- vyhotovenie (digitálnej) rozmnoženiny diela (§ 18 ods. 2 písm. a) AZ), 
- sprístupnenie rozmnoženiny verejnosti (§ 18 ods. 2 písm. h) AZ). 

Na to, aby PFI mohli oprávnene zasahovať do autorských práv tretích osôb je potrebný buď súhlas 
autora (nositeľa práv) alebo existencia obmedzenia autorského práva,3 ktoré umožňuje istý spôsob 
použitia bez potreby získať súhlas. 

Primárnym ustanovením riešiacim možnosť vyhotovovania rozmnoženín bez súhlasu autora v kontexte 
PFI je § 31 ods. 1 písm. b) AZ.4 v zmysle uvedeného môžu knižnice, galérie a múzeá vyhotoviť 
rozmnoženinu diela bez súhlasu autora, ak je účelom napr. archivovanie alebo zabezpečenie originálu 
pred poškodením a stratou. 

Odlišným problémom je však otázka sprístupňovania digitálnych rozmnoženín. Istý spôsob ich použitia 
umožňuje aj citované ustanovenie, podľa ktorého je zákonným predpokladom použitie rozmnoženín 
výhradne v priestoroch knižnice, archívu alebo múzea na účel vzdelávací alebo vedeckovýskumný. Obe 
ustanovenia (zákonné obmedzenie autorského práva alebo osobitný súhlas autora/nositeľa práv) 
primárne riešia možnosť vyhotovenia rozmnoženín, pričom možnosti jej následného použitia sú 
vymedzené pomerne úzko. Použitie digitálnych rozmnoženín v priestoroch PFI však v súčasnej dobe 
nespĺňa požiadavky používateľov ani nevyužíva potenciál digitálnych technológií. 

Uvedenú problematiku je potrebné tiež vnímať v kontexte nedávneho rozhodnutia SDEÚ vo veci 
Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG.5 Predmetné rozhodnutie sa týkalo práve výkladu 
smernice 2001/29/ES a rozsahu obmedzenia autorského práva. Jednou z prejudiciálnych otázok bol 
práve rozsah použitia digitálnych rozmnoženín knižných publikácií. Záverom súd konštatoval, že 
obmedzenie obsiahnuté v smernici 2001/29/ES sa nevzťahuje na úkony, akými sú napr. vytlačenie diela 
na papier alebo uloženie na USB kľúč uskutočnené používateľmi z terminálov určených na tento účel 
zriadených vo verejne prístupných knižniciach. SDEÚ teda pristúpil k reštriktívnej interpretácií. 

Evidencia potrebných metadát 

Ako bolo už naznačené vyššie, pre vymedzenie možností použitia kultúrnych objektov je potrebné 
zabezpečiť čo najpresnejšie posúdenie ich právneho stavu. Na to, aby bolo možné posúdiť stav právnej 
ochrany a následne pristúpiť k problematike vysporiadania práv s cieľom sprístupniť vytvorený obsah 
širšej verejnosti je potrebné disponovať adekvátnym stavom v oblasti metadát.6  

PFI v rámci realizovaného výskumu a odborných aktivít evidujú veľké množstvo rôznych údajov ku 
každému kultúrnemu objektu. Od informácií o období vzniku, obsahu až po informácie o umiestnení 
objektu. v minulom období nebolo pre PFI prioritné evidovať všetky údaje o autorských právach aj 
vzhľadom na nevyužívanie digitálnych technológií7 a existenciu zákonného obmedzenia autorského 
práva, ktoré im umožňovalo realizáciu základnej činnosti v danom období – verejné vystavovanie, resp. 
v prípade knižníc prostredníctvom hromadnej licenčnej zmluvy realizáciu verejného vypožičiavania. 

3 Skupina obmedzení autorského práva, keď nie je potrebné získať osobitne súhlas autora na určité spôsoby 
použitia je súčasťou § 24 až § 38 AZ. V praxi a odbornej literatúre je možné sa stretnúť aj s termínom zákonné 
výnimky alebo zákonné licencie. 
4 §31 AZ vychádza priamo z čl. 5 ods. 2 písm. c) a čl. 5 ods. 3 psím. n) smernice Európskeho parlamentu a rady 
2001/29/ES z 22. 5. 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a súvisiacich práv. 
5 C-117/13 Rozsudok SDEÚ (štvrtá komora) z 11. 9. 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal 
Bundesgerichtshof – Nemecko) – Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG. 
6 Metadáta je možné definovať ako „dáta o dátach.“ V prípade kultúrneho dedičstvo možno za metadáta 
považovať rôzne kategórie údajov evidovaných k jednotlivým kultúrnym objektom. 
7 O možnosti širšieho vyhotovovania rozmnoženín v digitálnom prostredí a ich šíreniu pre používateľov 
v prostredí internetu možno uvažovať až po rokoch 1992/1993 súvisiacich s vytvorením služby WWW, 
prehliadača Mosaic a celkovej komercializácií internetu a rozšírení tejto služby do domácností. Do toho obdobia 
digitálnym rozmnoženinám chýbala širšia použiteľnosť. 
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Inštitúcie teda mohli realizovať svoje základné poslanie, a to vytvárať prostredie pre odborný výskum 
a uchovávanie kultúrnych objektov s možnosťou prístupu verejnosti.  

Sprístupňovanie verejnosti ako jeden z nových druhov použitia autorského diela8 samostatné zákonné 
obmedzenie v AZ nemá. v prostredí PFI ide o digitálne zobrazenie kultúrneho objektu širšej verejnosti 
využitím nových technológií v prostredí internetu, t.j. jednoducho povedané ide o zobrazenie knihy, 
časopisu alebo článku prostredníctvom internetu. Sumarizáciou je možné vymedziť nasledujúce 
nevyhnutné údaje potrebné na základné posúdenie právneho stavu kultúrneho objektu: 

- typológia kultúrneho objektu a jej prepojenie na typológiu autorskoprávnu, 
- obdobie vzniku kultúrneho objektu, 
- evidencia informácií o nositeľoch práv vrátane časových okolností umožňujúcich aplikovať 

zákonný spôsob počítania doby trvania majetkových práv. 

Pri niektorých kultúrnych objektoch však nebude účelné informácie o nositeľoch práv dohľadávať aj 
napriek tomu, že z hľadiska typológie predmetu môže ísť o predmet chránený ako autorské dielo. 
Dôležitou je informácia o časovom období vzniku kultúrneho objektu9 k identifikácií, ktorej majú PFI 
oveľa lepšie predpoklady ako pre vyhľadávanie autorov. Časová udalosť môže poslúžiť v úvodnej fáze 
ako forma selekcie na objekty, ktoré je možné sprístupniť vzhľadom na dostatočnú rezervu z hľadiska 
uplynutia trvania majetkových práv a na objekty, kde je potrebné pristúpiť k dohľadaniu nositeľov 
práv.10 Príkladom možno uviesť publikáciu vydanú v pôvodnej verzií začiatkom 19. storočia, kde aj 
napriek tomu, že ide o dielo chránené autorským právom nie je potrebné dohľadávať časové udalosti 
viažuce sa na autora publikácie. 

K určeniu počítania doby ochrany autorských práv môžu poslúžiť rôzne manuály,11 resp. jednoduché 
programy, ktoré dokážu na základe zadanej časovej udalosti aplikovať potrebnú dĺžku trvania 
majetkových práv.12 Podobné aplikácie môžu značným spôsobom zjednodušiť posudzovanie stavu 
ochrany na základe časovej udalosti.13 

8 Bližšie k vysvetleniu pojmu sprístupňovanie verejnosti ako spôsob použitia autorského diela a stručnej histórií 
jeho legislatívneho zavedenia The WIPO Treaties: ‘Making Available’ Right. 2003, dostupné na 
http://www.ifpi.org/content/library/wipo-treaties-making-available-right.pdf (10. 9. 2015). 
9 Uvedená informácia je nevyhnutná pre úvodnú selekciu objektov vstupujúcich do digitalizácie. Na určenie 
objektov vstupujúcich do digitalizácie sú dva názory. Prvým z nich je selekcia objektov podľa fyzického stavu, t. j. 
digitalizujú sa najskôr objekty, ktorým hrozí zničenie tak aby sa formou digitalizácie dokázala zachovať aspoň ich 
digitálne rozmnoženina, ktorá pri dostatočnom rozlíšení môže pre reštaurátora poslúžiť ako podklad vytvorenia 
predmetu. Druhým prístupom je selekcia objektov podľa ich zaujímavosti pre používateľov, t. j. objekty sú 
vyberané buď podľa hlasovania alebo podľa interného hodnotenia v úvodnej fáze projektu.  
10 K informácií kto je nositeľom práv a akým spôsobom možno nositeľ práv kategorizovať pozri napr. HIRTLE, 
Peter B., HUDSON, E., KENYON, Andrew T. Copyright and Cultural Institutions Guidelines for Digitization for U.S. 
Libraries, Archives, and Museums. New York: Cornell University Library, 2009, s. 153-171. 
11 Na zjednodušenie manuálneho vyhľadávania informácií o nositeľoch práv bývajú často vypracované rôzne 
návody, resp. odporúčania ako postupovať a kam sa obrátiť s cieľom získať akékoľvek nové poznatky. Jeden 
z takýchto návodov možno nájsť na  
http://library.leeds.ac.uk/info/396/copyright_and_licences/116/clearing_copyright/3 (10. 9. 2015). 
12 V rámci Europeany bol zrealizovaný projekt s cieľom vytvoriť jednoduchú aplikáciu umožňujúcu zistiť, či je 
určitý predmet vzhľadom na zadanú časovú udalosť súčasťou public domain alebo nie. Databáza obsahuje všetky 
štáty EÚ a je aktualizovaná k máju 2011. Aplikácia je dostupná na http://outofcopyright.eu/index.html (10. 9. 
2015). 
13 Problematike public domain a spôsobu identifikácie objektov, ktoré do tejto množiny už spadajú sa venuje 
široká pozornosť. Pomerne aktuálnym počinom je vypracovanie manuálu na určenie stavu pri objektoch v USA. 
Bližšie k manuálu MANNAPPERUMA, Menesha A., SCHOFIELD, Brianna L., YANKOVSKY, Andrea K., BAILEY, L., 
URBAN, J.M. Is it in the Public Domain? A HANDBOOK FOR EVALUATING THE COPYRIGHT STATUS OF A WORK 
CREATED IN THE UNITED STATES BETWEEN JANUARY 1, 1923 AND DECEMBER 31, 1977. Berkeley: Samuelson 
Law, Technology & Public Policy Clinic, 2014, dostupné na  
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Ak na základe posúdenia časovej udalosti nie je kultúrny objekt súčasťou public domain14 je potrebné 
pristúpiť k identifikácií nositeľa práv. v tejto súvislosti treba hneď spomenúť, že ide o veľmi náročnú 
úlohu. Vzhľadom na neformálny vznik autorského práva, kde nie je potrebné uskutočniť žiaden 
formálny právny úkon vo forme registrácie, nedochádza k vytváraniu centralizovaných registrov 
evidujúcich potrebné informácie na ich ďalšie dohľadanie v prípade potreby uzatvorenia licenčnej 
zmluvy. Pri najznámejších autoroch vo väčšine prípadov nejde o žiaden problém. v globálnom kontexte 
je však množina autorov tvorená aj menej známymi osobami a je veľmi náročné dohľadať dedičov 
alebo aspoň viac identifikačných údajov.15 Čiastočnou pomôckou môže byť aj vytváraný Národný 
register autorít obsahujúci centralizovane zozbierané personálne autority. 

Čiastočne na uvedenú činnosť môžu poslúžiť registre organizácií kolektívnej správy práv evidujúce 
jednotlivé informácie o nositeľoch práv pre potreby zmluvného zastupovania a prerozdeľovania 
príjmov, no tieto registre nie sú verejne prístupné a nemožno ich považovať za databázu, s ktorou by 
PFI mohli aktívne pracovať. 

Individuálna identifikácia nositeľov práv nie je jednoduchou úlohou16 ani z hľadiska personálnych 
požiadaviek a finančnej investície nevyhnutnej na dohľadanie informácií. Situácia je sťažená celkovým 
počtom objektov (desiatky tisíc), ktoré sa zväčša v rámci jednotlivých projektov digitalizujú. Dôležitým 
zdrojom informácií sú tiež zmluvy  PFI, ktorými nadobudli jednotlivé predmety do svojich zbierok. 
Súčasťou týchto zmlúv môžu byť licenčné ustanovenia, ktoré určujú dovolené spôsoby použitia diela. 
v prípade knižničného systému, kde sú zväčša publikácie zasielané ako povinný výtlačok alebo 
kupované prostredníctvom klasických kúpnych zmlúv nie je možné obsahovú stránku zmluvy efektívne 
použiť na posúdenie spôsobov ďalšieho použitia. 

Národný register autorských práv 

Jedným z hlavných cieľov projektu CAIR je vytvorenie štyroch národných registrov (ďalej aj ako 
registre), ktoré by mali poskytovať komplexné informácie o kultúrnych objektoch na Slovensku. 
Vytvárané registre nemajú v žiadnom smere nahradiť centrálne registre jednotlivých PFI, ale sú skôr 
miestom, kde sa informácie o rôznych typoch kultúrnych objektov majú spojiť a umožniť tak centrálnu 
evidenciu a efektívne vyhľadávanie. Ide o možnosť, ako prepojiť informácie o rôznych kultúrnych 
objektoch na jednom mieste a umožniť verejnosti a odborným pracovníkom získať rôzne informácie čo 
najjednoduchším spôsobom. 

 

V rámci projektu CAIR sú vytvárané nasledovné registre: 
- Národný register kultúrnych objektov (ďalej NRKO), 
- Národný register digitalizácie, 
- Národný register autorít, a  
- Národný register autorských práv (ďalej NRAP). 

https://www.law.berkeley.edu/files/Final_PublicDomain_Handbook.pdf (9. 9. 2015). 
14 Do public domain sa zaraďujú objekty, pri ktorých doba trvania majetkových práv už uplynula, prípadne bola 
zvolená istá forma verejnej licencie (vyhlásenia). Terminologicky v prípade aplikácie CC0 nejde o verejnú licenciu 
ako takú, ale skôr o verejné vyhlásenie. Netreba tiež zabúdať, že súčasťou public domain sú aj diela, kde autor 
nemal žiadnych dedičov alebo dedičia odmietli dedičstvo prijať. 
15 Bližšie k problémom identifikácie autorov RINGNALDA, A. Orphan Works, Mass Rights Clearance, and Online 
Libraries: The Flaws of the Draft Orphan Works Directive and Extended Collective Licensing as a Solution. In. 
Medien und Recht International, č. 8, 2011, s. 2-3, dostupné na  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2369974 (10. 9. 2015). 
16 Postup ako pristúpiť k identifikácií nositeľov práv pri knižných publikáciách možno nájsť napr. na 
http://library.leeds.ac.uk/info/396/copyright_and_licences/116/clearing_copyright/3 (8. 9. 2015). 
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Cieľom NRKO je prepojenie katalógov rôznym PFI, čím sa vytvorí centralizovaný register kultúrnych 
objektov na Slovensku. Úlohou registra je umožnenie identifikácie kultúrnych objektov všetkých 
druhov. 

K hlavným benefitom NRKO možno zaradiť: 
- zjednodušené vyhľadávanie kultúrnych objektov rôznych kategórií, 
- identifikácia rôznych častí objektov (napr. stratená časť predmetu sa identifikuje v inej PFI), 
- propagácia kultúry a v prípade popisných informácií o objekte aj šírenie informácií 

o odborníkoch pôsobiacich v PFI. 

NRAP na druhej strane možno využiť na identifikáciu stavu právnej ochrany kultúrneho objektu. Pri 
identifikácii sa vychádza z metadát jednotlivých PFI, ktoré by pri dôslednom popísaní objektu mali 
zabezpečiť možnosť určenia, či ide o predmet voľný alebo autorskoprávne chránený. Uvedené má 
dopad na následné možnosti použitia, či už sprístupnením verejnosti alebo voľným vyhotovovaním 
rozmnoženín bez potreby získania oprávnenia formou licenčnej zmluvy alebo bez potreby úhrady 
autorskej odmeny. NRAP je koncipovaný čo najviac automatizovane, aj keď určité manuálne vstupy 
budú potrebné pri posudzovaní komplexných kultúrnych objektov, ku ktorým možno zaradiť napr. aj 
staršiu publikáciu s modernou dotlačou ilustrovanou osobou odlišnou od pôvodného autora.  

Register bude slúžiť aj potrebám verejnosti, ktorá získa informácie o dovolených spôsoboch použitia 
digitálnej rozmnoženiny konkrétneho objektu vzhľadom na status právnej ochrany a spôsob 
sprístupnenia. 

Obchodne nedostupné diela 

Právna úprava obchodne nedostupných diel, ktorá doposiaľ v slovenskom autorskom zákone nebolo 
vôbec riešená je základom pre vytvorenie jednej z najzaujímavejších služieb v rámci celkovej slovenskej 
digitalizácie.  

Problém obchodnej nedostupnosti diel je dlhodobou prekážkou v prístupe k slovesným dielam. 
v reálnom živote sa možno často stretnúť s publikáciami, ktoré nemožno zakúpiť formou klasických 
distribučných modelov, pričom dotlač vzhľadom na rozhodnutie vydavateľa nie je ekonomicky 
rentabilnou. Vzhľadom na dĺžku doby ochrany (70 rokov po smrti autora) môže veľmi jednoducho veľká 
časť kultúry zostať blokovaná formou autorského práva aj napriek neexistencii ekonomického, 
prípadne osobnostného záujmu, ktorý by daný stav odôvodňoval. Jedinou legálnou formou prístupu 
verejnosti je zakúpenie použitého diela v antikvariáte alebo využitie knižničných služieb. Uvedené, ale 
nespĺňa v plnej miere požiadavky digitálneho prostredia. 

Po identifikovaní obchodne nedostupných diel je možné pristúpiť k možnostiam ich ďalšieho použitia. 
Ako vhodný právny inštitút bola zvolená forma rozšírených hromadných licencií, pričom ide o prvý 
reálny pokus zavedenia severského modelu do nášho právneho poriadku. 

K reálnemu fungovaniu celého systému je potrebná kooperácia viacerých subjektov. Jednak ide 
o Slovenskú národnú knižnicu ako najvyššiu inštitúciu na Slovensku zastupujúcu celý knižničný systém, 
ktorá plní úlohu prevádzkovateľa zoznamu obchodne nedostupných diel a je jednou zo zmluvných 
strán rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy. Na druhej strane je to organizácia kolektívnej správy práv, 
LITA, ktorá zastupuje (okrem iného) nositeľov práv k slovesným dielam a má garantovať vyváženosť 
podmienok pri realizácií prístupu k obchodne nedostupnému obsahu. Technickú stránku služby 
zabezpečuje Národné osvetové centrum ako subjekt zodpovedný za vytvorenie centrálneho portálu 
kultúry - Slovakiana. 

V rámci obchodne nedostupných diel je aj vzhľadom na právne limity možné vytvorenie dvoch 
základných služieb, a to: 

- online prezeranie diela 
- možnosť jeho následného predaja (downloadu).  
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Vzhľadom na povahu aktivít je celkom nereálne očakávať, že by prístup k obchodne nedostupným 
dielam bol úplne bezplatného charakteru. Analogicky možno aplikovať systém verejného 
vypožičiavania v rámci knižničného systému. Ide o službu primárne sociálneho zamerania, ktorá 
zabezpečuje verejnosti prístup ku knižničnému fondu a tým pádom dostupnosť vzdelania a kultúry. 
v prípade rozumne nastavenej cenovej politiky ide o model umožňujúci širokú využiteľnosť pre rôzne 
cieľové skupiny. 

V súvislosti s potrebou zabezpečiť autorskoprávnu ochranu obchodne nedostupných diel je potrebná 
aplikácia digitálnych technológií na správu práv (ang. digital rights management, ďalej DRM). 
v súvislosti s používateľským komfortom je cieľom voľba takých DRM, ktoré zbytočne nerušia, ale 
zároveň umožňujú efektívnu ochranu práv.  

Realizáciou služby prístupu k obchodne nedostupným dielam sa tak vytvorí moderný spôsob prístupu 
ku kultúre plne využitím digitálnych technológií z miesta, ktoré si používateľ zvolí bez potreby 
zdĺhavého cestovania. Ide o efektívne využitie digitalizovaného obsahu novým spôsobom. 

Europeana a jej pozícia v EÚ 

V rámci digitalizácie nemožno opomenúť ani súvisiace medzinárodné aspekty. Združenie Europeana, 
ktoré sa snaží sprostredkovať prístup ku kultúrnemu dedičstvu celej Európy prešlo od svojho spustenia 
v roku 2008 značným vývojom. Jednotlivé ciele sa úmerne vyvíjali a okrem sprístupňovania obsahu sa 
do popredia dostáva aj budovanie siete profesionálov a komunity ľudí venujúcej sa prepojeniu 
technológií v prostredí PFI.17 Ide o celkom prirodzený posun, keď v úvodnej fáze je potrebné získať 
(vytvoriť) dostatočné množstvo obsahu (digitalizácia). Následne sa pristúpi k adekvátnej forme šírenia 
a dobudovaniu podpornej infraštruktúry.18 

Jedným z cieľov nedávnej výročnej konferencie Europeany bolo predstaviť stratégiu 2015 ‒ 202019 

a niektoré úspešné európske projekty. Hlavné body stratégie možno zhrnúť do troch oblastí: 
- obsahová kvalita metadát, 
- zabezpečenie prístupu k dátam a metadátam, 
- vytváranie hodnôt pre potenciálnych partnerov..20 

Ad. 1) Prvým krokom potrebným pre akúkoľvek ďalšiu prácu od vytvárania praktických služieb v rámci 
sprístupňovania obsahu verejnosti až po jednoduchú formu vyhľadávania podľa kľúčových slov je 
dostupnosť potrebných metadát. Ako už bolo naznačené, je niekoľko metadát, ktoré sú nevyhnutne 
potrebné na základné posúdenie autorskoprávnej ochrany a možnosti legálneho sprístupnenia 
verejnosti. Informácie ako základná typológia predmetu, obdobie vzniku predmetu a dátum úmrtia 
v prípade ak je identifikovaný autor sú základom pre ďalšiu prácu. Samozrejme, uvedené 
nepredstavuje ani z ďaleka množinu údajov, ktoré sa reálne o kultúrnom objekte evidujú. Cieľom 
Europeany je prispieť k zlepšeniu stavu obsahovej kvality.  

17 Uvedenú úlohu aktuálne plní Europeana Network a web stránka Europeana Professional orientovaná na šírenie 
odborných informácií z danej oblasti. Viac informácií je možné nájsť na http://pro.europeana.eu/home (8. 9. 
2015). 
18 Krátke posúdenie smerovania Europeany a faktorov, ktoré vplývali na realizáciu jednotlivých krokov možno 
nájsť v COUSINS, J. Building a commons for digital cultural heritage. In. SANDERHOFF, M. (editor) Sharing is 
Caring. Copenhagen:Statens Museum for Kunst, 2014, s. 132-133, dostupné na http://www.smk.dk/en/explore-
the-art/free-download-of-artworks/sharing-is-caring/ (8. 9. 2015). 
19 Europeana strategy 2015 ‒ 2020, dostupné na http://pro.europeana.eu/documents/858566/640ac847-0dfc-
4b01-9f36-d98ca1212ec9 (10. 9. 2015). 
20 Realizácia uvedených aktivít nie je jednoduchou úlohou ani z pohľadu financií potrebných na vytvorenie 
a prevádzku nových služieb. Návrh možného modelu spolufinancovania spolu s možnosťou budúceho riadenie 
Europeany možno nájsť v Europeana strategy 2015-2020, s. 23-25, dostupné na 
http://pro.europeana.eu/documents/858566/640ac847-0dfc-4b01-9f36-d98ca1212ec9 (7. 9. 2015). 
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Ad. 2) Dôležitým aspektom prístupu ku kultúrnemu dedičstvu a jeho digitálnemu zobrazeniu je 
dostupnosť potrebných metadát, ktoré sa k objektu viažu. Vo väčšine prípadov ide o údaje vytvorené 
z verejných prostriedkov a ťažko možno nájsť argumenty, ktoré by mali občanom brániť v prístupe 
k nim.21 Navyše, nemožno nespomenúť aj revíziu smernice 2003/98/ES o opakovanom použití 
informácií verejného sektora,22 ktorá zavádza samostatnú zásadu, v zmysle ktorej členské štáty priamo 
zabezpečujú možnosť opakovaného použitia informácií na obchodné a neobchodné účely.23 

Sprístupnenie metadát môže prispieť k identifikácií chýbajúcich údajov používateľmi, čo priamo vedie 
k obohateniu vedomostnej základne o konkrétnom kultúrnom objekte. Pred sprístupnením metadát 
je potrebné určiť rôzne cieľové skupiny a rozsah údajov potrebných na prácu. Bežný používateľ, ktorý 
si prezerá digitálne objekty na internete nepotrebuje v úvodnej fáze všetky dostupné údaje. Praktický 
význam širšej skupiny údajov je skôr pri odborných používateľoch venujúcich sa hlbšie špecifickej 
problematike. Bez ohľadu na zvolený prístup by ale prístup k metadátam nemal byť neodôvodnene 
blokovaný. Čoraz viac aktuálna zásada „čo nie je na internete neexistuje“ sa úmerne dotýka aj 
kultúrneho dedičstva. z pohľadu právnych aspektov sprístupňovania metadát je možné pomerne 
efektívne využiť niektorý z druhov verejných licencií umožňujúci používateľom ihneď identifikovať 
dovolené spôsoby použitia.24  

V kontexte medzinárodného sprístupnenia možno tiež využiť služby portálu Slovakiana, ktorý môže 
slúžiť ako národný agregátor. Cieľom národného agregátora je prostredníctvom centrálnej 
infraštruktúry umožniť ďalšie sprístupnenie kultúrnych objektov cez portálu Europeana. 

Záver 

Otázka sprístupňovania kultúrneho dedičstva širšej verejnosti je čoraz aktuálnejšou témou. Skoro 
v každom štáte EÚ sa realizuje niekoľko projektov s cieľom vytvoriť dostatok obsahu v digitálnom 
formáte a umožniť verejnosti nahliadnuť do jednotlivých zbierok. Ide o komplexnú úlohu zohľadňujúcu 
množstvo faktorov vplývajúcich na úspešnosť realizácie ‒ od potreby zabezpečenia personálnych 
a finančných kapacít, technického vybavenia až po doriešenie autorskoprávnej ochrany, ktorá môžu 
blokovať finálne použitie obsahu v digitálnom svete. 

Aj napriek digitalizácií veľkého množstva objektov nemožno zabúdať na problematiku autorských práv 
a jej vplyv na finálnu dostupnosť. NRAP ako jeden z nástrojov na posúdenie autorskoprávnej ochrany 
môže byť vhodne použitý ako úvodný spôsob identifikácie právneho stavu. Efektivita a funkčnosť NRAP 
je do veľkej miery naviazaná na odbornú kvalitu metadát jednotlivých kultúrnych objektov, ktoré PFI 
v rámci svojich odborných aktivít skúmajú a priebežne dopĺňajú. 

V prípade ak je objekt autorskoprávne chránený a nie je ho bez súhlasu nositeľov práv možné 
sprístupniť, jedným z najefektívnejších a dostupných spôsobov je využitie režimu obchodne 

21 Zaujímavé a veľmi aktuálne podujatie zorganizovala Slovenská národná galéria 28. ‒ 29. 11. 2014 s názvom 
HACKATHON. Išlo o prvé podujatie, kde sa stretli programátori, grafickí dizajnéri, zvukoví majstri a ďalší osoby, 
aby počas 24 hodín navrhli a vytvorili projekt s využitím dát Slovenskej národnej galérie. Podobná forma akcií je 
ideálnym prostriedkom ako zapojiť komunitu ľudí s nápadmi do vytvárania nových aplikácií. Viac informácií 
o podujatí môžete nájsť na http://hackathon.sng.sk/ (8. 9. 2015). 
22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z  26. 6. 2013 , ktorou sa mení smernica 2003/98/ES 
o opakovanom použití informácií verejného sektora. 
23 Zaujímavé skúsenosti zo Švédska, kde je cieľom poskytnúť verejnosti, čo najviac informácií v digitálnej forme 
možno nájsť v LUNDQVIST, L. Open data at the Swedish National Heritage Board. In. SANDERHOFF, M. (editor) 
Sharing is Caring. Copenhagen:Statens Museum for Kunst, 2014, s. 169-177, dostupné na 
http://www.smk.dk/en/explore-the-art/free-download-of-artworks/sharing-is-caring/ (8. 9. 2015). 
24 V tejto veci je potrebné opätovne pripomenúť zvolenie verejnej licencie, ktorá bezdôvodne neobmedzuje 
používateľov v ich činnosti s dostupnými dátami. Jednou z možností sú Licencie CC, ktoré je možné aplikovať na 
rôzne datasety vytvárané vo verejnej správe. Ďalšou z možností sú napr. Open Data Commons vytvorené 
špeciálne na sprístupňovanie dát. 
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nedostupných diel.  Ide o možnosť vytvorenia novej služby s výrazným benefitom pre potenciálnych 
používateľov. Samozrejme úspešnosť záleží od konkrétneho spôsobu praktickej realizácie vychádzajúc 
z rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy. Implementáciou uvedeného systému sa dostaneme na 
úroveň krajín ako sú Nórsko, kde obdoba služby sprístupňovania knižničného obsahu už dlhodobo 
funguje. Používatelia tak získajú možnosť prístupu k veľkému množstvu obsahu bez potreby zdĺhavého 
cestovania s využitím najnovších digitálnych technológií.  

Záverom možno zhrnúť potrebné kroky alebo zásady, ktoré by mali byť dodržiavané smerom do 
budúcna: 

- evidencia potrebných metadát a ich postupné dopĺňanie s cieľom automatizácie  posúdenia 
autorskoprávnej ochrany objektov, 

- dostupnosť metadát v otvorených formátoch – údaje vytvorené zo štátneho rozpočtu, 
ktorých dostupnosť by bezdôvodne nemala byť blokovaná, 

- podpora kreatívneho spracovania dát súkromným sektorom a možnosti jeho prepojenia 
s jednotlivými PFI, 

- hľadanie nových foriem využitia vytvoreného obsahu – jedným z cieľov digitalizácie je jednak 
ochrana kultúrneho dedičstva vo forme archivácie digitálnych formátov, ale v prvom rade je 
potrebné zabezpečiť dostupnosť kultúrneho dedičstva vo vzťahu k verejnosti. 
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Abstrakt:  

Opisujú sa národné projekty Centrálny dátový archív (CDA) a Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-
Born obsahu, vyvinutév Univerzitnej knižnici v Bratislave v rámci Operačného programuinformatizácie 
spoločnosti. Uvedené sú ciele a úlohy projektovako aj niektoré technické a procedurálnecharakteristiky 
fungovania národných informačných systémov.  

Abstract:  

Described are nationalprojectsCentralDataArchive and Digitalresources - Webharvesting and e-
BornContentArchivationdeveloped  in theUniversutyLibrary in Bratislava in theframeworkoftheOperational 
Program forInformatizationof Society. Introduced are theprojectgoals and challenges and sometechnical and 
proceduralcharacteristicsofthenationalinformationsystemsfunctioning. 

Kľúčové slová: 

digitálne objekty, dátové úložisko, dlhodobé uchovávanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva ( LTP), ochrana 
digitálneho obsahu 

Keywords: 

digital objects, datastorage, long term preservationofdigitizedculturalheritage, digitalcontentprotection 

 

Centrálny dátový archív 

Primárnym zámerom a cieľom projektu CDA bolo vybudovať integrovaný systém pre dlhodobé 
uchovávanie a ochranu digitálneho obsahu, jeho získavanie, spracovanie, ochranu a využitie. Poslaním 
tohto integrovaného dátového archívu je ochrana kultúrneho dedičstva formou systematického 
uchovávania digitálnych náhrad (surogátov) kultúrnych objektov. Výsledkom projektových aktivít je 
funkčný dátový archív vybavený náležitým hardvérom a softvérovými komponentmi. 

Centrálny dátový archív je z hľadiska jeho koncepcie tvorený dvomi geograficky oddelenými lokalitami 
(v Bratislave a v Martine). Dané lokality fungujú autonómne a každá z nich vie plnohodnotne zastúpiť 
funkciu druhej v prípade poruchy alebo odstávky. Okrem dvoch lokalít disponuje CDA aj pasívnym 
skladom archivačných médií v lokalite v Bratislave. Uvedené riešenie garantuje vysokú bezpečnosť 
a dostupnosť uložených dát. Archív je vybudovaný v súlade s modelom OAIS podľa STN ISO 14721:2014 
a osvedčených postupov v oblasti budovania dátových centier a LTP archívov podľa STN ISO 
16363:2013. Archív CDA je od októbra 2014 certifikovaný podľa normy ISO 27001:2013 - Systémy 
manažérstva informačnej bezpečnosti. 
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Archív CDA je dimenzovaný na celkovú kapacitu 25 PB (PetaByte) a s ohľadom na projektované dátové 
toky a nároky na výpočtový výkon využíva robustné riešenie založené na serverovej platforme firiem 
IBM® a HP® a diskových clusteroch, ktoré zabezpečujú súvislý tok dát do CDA. Základ CDA tvorí 
magnetopáskový subsystém založený na páskových médiách IBM 3592 a technológii LTO-5 a LTO-6. 
Metodika vkladania dát do Centrálneho dátového archívu je ošetrená zmluvnými vzťahmi s PFI, kde sú 
deklarované formálne a obsahové charakteristiky dát ktoré sú predmetom vkladu. Vstup  dát do CDA 
je tak možný výhradne na základe uvedených formalizovaných štruktúr. Ich cieľom je komplexne 
metodicky zabezpečiť procesy vkladu resp. výberu dát z CDA ako aj procesy súvisiace s logistikou 
a kontrolou kvality. 

 
Procesy archívu CDA sú riadené internými metodickými pokynmi, postupmi a smernicami, ktoré 
zabezpečujú rutinnú prevádzku archívu. Odrážajú sa primárne od riadenia a tvorby profilov pre vklad 
do archívu zo strany PFI. Každý vklad dát zo strany PFI musí byť v súlade s dohodou o zverení obsahu 
na dlhodobú archiváciu. Daný dokument je kľúčový pre akékoľvek spracovanie dát archívom a jeho 
existencia a platnosť sú nevyhnutným predpokladom pre vklad dát do CDA na dlhodobú archiváciu.  

Na príklade projektu CDA vidno komplexnosť a zložitosť riadenia tohto typu projektov. Zvláštnu 
pozornosť je potrebné venovať hlavne identifikácii kritickej cesty a riadeniu projektových rizík. 
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Môžeme konštatovať, že prínos projektu tohto rozsahu nie je s ohľadom na jeho charakter jednoduché 
zhodnotiť. Až dlhodobá prax a napojenie na integrovanú sieť projektov OPIS ukáže prínos a potenciál 
CDA. Rozhodne má daný projekt potenciál stať sa celonárodným depozitom pre všetky inštitúcie 
v oblasti verejnej služby a štátnej správy na Slovensku. Či sa daný cieľ podarí a CDA dokáže naplniť túto 
ambíciu záleží nielen na rozhodnutiach na úrovni jednotlivých ministerstiev a vlády, ale aj vlastných 
rozvojových a marketingových aktivitách CDA a UKB. 

Stav august 2015 

 

Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu 

Hlavným cieľom aktuálne prebiehajúceho projektu je vybudovanie komplexného informačného 
systému (IS) na záznam, zbieranie, sprístupňovanie a ochranu pôvodného digitálneho obsahu, 
webharvesting a webarchiving. Projekt „Digitálne pramene - webharvesting a archivácia e-Born 
obsahu“ (DIP) je zameraný na  zber, spracovanie a uchovávanie on-line digitálnych prameňov ako 
integrálnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky prostredníctvom vybudovania 
adekvátnej hardvérovej a aplikačnej infraštruktúry pre archivovanie webu a e-Born dokumentov.  

Projekt „Digitálne pramene - webharvesting a archivácia e-Born obsahu“ spadá do rámca Operačného 
programu informatizácie spoločnosti Prioritná os 2 (OPIS PO2). Svojim rozpočtom  6 800 000,00€ sa 
zaraďuje k veľkým infraštruktúrnym projektom. Realizátor projektu – Univerzitná knižnica v Bratislave 
(UKB) zabezpečuje viaceré funkcie na národnej úrovni, osobitne v oblasti správy a ochrany povinného 
výtlačku (deponátu) a dlhodobej ochrany digitálneho obsahu pamäťových a fondových inštitúcii (PFI). 
Do tohto kontextu logicky spadá pôsobnosť UKB v oblasti pôvodných digitálnych objektov (digitaly-
born), ktoré sú vo výzve zastrešené oprávnenou aktivitou: záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie 
a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving. Projekt Digitálne pramene - 
webharvesting a archivácia e-Born obsahu sa opiera o vecnú (štatutárnu) príslušnosť, odborný 
potenciál a skúsenosti UKB v danej oblasti ako aj o aktuálnu a akútnu potrebu riešiť špecifické 
problémy pri správe pôvodných digitálnych prameňov (WWW, e-publikácií, ...) ako súčasti 
komplexného programu OPIS PO2. Donedávna nebola táto potreba explicitne zastrešená žiadnym 
z národných projektov, čo robí uvedenú projektovú aktivitu v národnom rámci jedinečnou. 

Predmetom záujmu IS Digitálne pramene sú pôvodné (e-Born) elektronické pramene, elektronické 
monografie, periodiká, webové stránky a ďalšie druhy elektronických publikácií a artefaktov, vrátane 
elektronických tvorivých a publikačných modelov a predlôh. 

Zámerom projektu je ochrana kultúrneho dedičstva, ktoré sa tvorí a publikuje v pôvodnej elektronickej 
forme, založená na metódach systematického zberu prostredníctvom dátových sietí a elektronických 
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médií. Výsledným stavom je funkčný informačný systém IS Digitálne pramene na zber, primárne 
spracovanie, správu a sprístupňovanie pôvodných elektronických t.j. digitálnych prameňov, vybavený 
optimálnymi hardvérovými a softvérovými komponentmi, ktorý bude umiestnený vo vlastných 
priestoroch prijímateľa (UKB) s odpovedajúcou infraštruktúrou a obsluhou. Systém bude mať 
zabezpečený servis formou komplexných služieb hardvérovej a softvérovej podpory. Systému IS 
Digitálne pramene bude slúžiť na zber, spracovanie, správu a sprístupňovanie pôvodných 
elektronických a WWW prameňov vo forme otvorenej digitálnej knižnice a webových služieb 
s konsolidovaným rozhraním (katalóg, portál, repozitár), ktorá bude vo finále harmonizovaná so  
systémom Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR) a so systémom Centrálneho 
dátového archívu (CDA) na dlhodobú ochranu kultúrneho dedičstva realizované v rámci národných 
projektov NP7 a NP8 programu OPIS PO2. 

Systém IS Digitálne pramene je navrhnutý ako modulárny pozostávajúci z funkčných a logických 
modulov: 

- Databáza domén 
- Úložisko archivovaných WARC a newebových dokumentov (zdieľaný súborový systém) 
- Harvester (Heritrix + DeDuplicator) 
- Prehliadač uloženého obsahu (aplikácia Wayback) 
- Portál (prezentačná vrstva/front end) 
- Integrácia s CDA (zabalenie dát a príprava na dlhodobú archiváciu) 
- Integrácia s SK-NIC (slúži na aktualizáciu databázy domén) 
- Modul Kurátor, Modul Invenio, Modul OAI-PMH, Modul Auditing 
- Infraštruktúrne aplikácie (monitoring, antivírus a pod.) 

Návrh architektúry je komplexný a operácie sú náročné predovšetkým na výpočtový výkon a kapacitu 
pamäťového subsystému. Na tento účel je vyhradený serverový cluster, ktorý je tvorený jednak 
súborom dedikovaných súborových, aplikačných a databázových serverov ako aj virtualizačnou 
platformou poskytujúcou virtuálne servery pre ostatné aplikačné prostriedky. Riešenie využíva ako 
úložisko redundantný veľkokapacitný dátový cluster o celkovej kapacite cca 800 TByte. Využíva storage 
tiering a jeho kapacita je proporčne rozdelená na pracovný priestor pre zozbierané dáta, databázy 
a metadátové indexy. Systém sa bude pomocou telekomunikačných prvkov pripájať do siete Internet 
10Gbit telekomunikačnou prípojkou. Konektivitu zabezpečuje združenie SANET. 

IS Digitálne pramene je postavený na otvorených softvérových riešeniach ako Linux, Apache, Apache 
Tomcat, PostgreSQL, Heritrix, OpenWayback, Invenio a pod. Integrácia komponentov do 
homogénneho funkčného celku bude zabezpečená vlastným vývojom aplikačného rozhrania na báze 
programovacieho jazyka Java. 

Projekt pozostáva z dvoch hlavných projektových aktivít: 

1) Realizácia IS Digitálne pramene - spočíva vo vybudovaní hardvérovej a softvérovej infraštruktúry. 
Vytvorenie spoľahlivej systémovej infraštruktúry na záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie, 
prevádzku rutinného zberu, sprístupňovanie a ochranu pôvodného digitálneho obsahu, webharvesting 
a webarchiving on-line digitálnych prameňov, obstaranie a inštalácia hardvérového vybavenia, 
obstaranie a inštalácia systémového softvéru. 

Uvedená aktivita zahŕňa aj implementáciu IS Digitálne pramene. Konkrétne integráciu a realizáciu 
aplikačných programových nástrojov, operačných procedúr na plánovanie, organizáciu a kontrolu 
procesov rutinného a ad-hoc zberu, sprístupňovanie a ochranu pôvodného digitálneho obsahu, 
webharvesting a webarchiving on-line digitálnych prameňov, tvorbu, customizáciu a dokumentáciu 
aplikačného programového vybavenia, návrh plánov, metodiky a logistiky zberu, vytvorenie 
operačných rozhraní a špecifikáciu zberových politík.  
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Schéma č.1 procesov a informačných tokov v rámci IS Digitálne pramene 

2) Pilotná prevádzka IS Digitálne pramene – zabezpečuje primárne overenie implementovaných 
nástrojov, HW a SW systémov na pilotný zber, správu, sprístupňovanie a ochranu pôvodných (e-Born) 
digitálneho obsahu pôvodných digitálnych prameňov, elektronických monografií, seriálov, webových 
stránok a ďalších druhov elektronických publikácií a artefaktov, vrátane elektronických tvorivých 
a publikačných modelov a predlôh v súlade s koncepciou „povinného deponátu“ vo väzbe na územie 
Slovenskej republiky, nastavenie  a zavedenie pracovných postupov, organizačných a prevádzkových 
opatrení, zabezpečenie a vyhodnotenie pilotnej a spustenie rutinnej prevádzky IS Digitálne pramene 

Implementáciu projektu na strane UKB zabezpečujú 3 zamestnanci:  
- kurátor – špecialista I. technicky orientovaný, zameraný na správu informačného systému, 

systémových zdrojov, databáz, katalógu a zabezpečenie interoperability a bezpečnostnej 
politiky. 

- kurátor – špecialista II. zameraný na spracovanie metodiky,  identifikáciu web prameňov 
a domén jeho úlohou je správa katalógu a archívu  WWW, webharvesting ako aj návrh 
a realizácia politiky zberu. 

- kurátor – špecialista III. zameraný na spracovanie metodiky,  identifikáciu elektronických 
prameňov (e-Born), zabezpečuje správu repozitára e-Born obsahu a akvizíciu e-Born obsahu 

Výstupom projektu DIP  je tvorba a prevádzka konsolidovanej digitálnej knižnice, ktorá bude 
zabezpečovať funkcie špecializovaného repozitára, ktorý bude sprístupňovať v osobitnom režime 
(registrovaní používatelia) úplný obsah. Úplný index a verejný obsah webových prameňov bude 
prístupný aj  prostredníctvom verejného katalógu a portálu. Pre dlhodobé uchovanie obsahu sa počíta 
s využitím kapacít Centrálneho dátového archívu (CDA) v súlade s odpovedajúcimi schválenými 
postupmi a predpismi. 

Aktuálne sa projekt nachádza vo fáze obstarania príslušných hardvérových a softvérových 
komponentov. s ohľadom na náročnosť a komplexnosť administratívnych procesov a napätý časový 
harmonogram bude implementácia a finalizácia projektu náročnou úlohou vyžadujúcou si detailné 
plánovanie a koordináciu projektových úloh. Spustenie projektu do pilotnej prevádzky je plánované na 
4. kvartál roka 2015. Bude realizovaná formou pilotného zberu -  celodoménového aj selektívneho 
zameraného na archiváciu slovenského webu spolu s akvizíciou e-Born dokumentov (on-line seriály) 
podľa pripravených metodík. Na záver zostáva iba spomenúť, že infraštruktúrny projekt „Digitálne 
pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu“ je v rámci projektov OPIS PO2 projektom, 
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ktorým sa v aktuálnom programovacom období završuje proces digitalizácie a budovania 
infraštruktúrneho zázemia v pamäťových a fondových inštitúciach. 
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Štátna vedecká knižnica v Prešove, riaditelka@svkpo.gov.sk  

 

Abstrakt:  

Kultúra národnostných menšín je súčasťou kultúrneho dedičstva štátu a jeho občanov a v dnešnej dobe už nielen 
v jej fyzickej, ale aj digitálnej podobe. Príspevok ponúka stručnú prezentáciu o spôsobe tvorby rómskeho 
digitálneho obsahu, vzniku špeciálneho pracoviska a pohľad na jeho súčasnú a budúcu prevádzku. 

Abstract:  

The culture of the national minorities is part of the cultural inheritance of the state and its citizens and nowadays 
not only in physical , but in digital form too. This contribution offers brief presentataion about the way how the 
Roma digital content is created, about the formation of specialized workplace and the view on its present and 
future operation.  

Kľúčové slová: 

Rómovia. Rómska kultúra. Rómska hudba. Rómska literatúra. Rómovia a remeslá. Národný projekt. Digitalizácia. 
Štátna vedecká knižnica v Prešove. Slovensko. 

Key words: 

Roma. Roma culture. Roma music. Roma literature. Roma and crafts. National project. Digitization. State 
Scientific Library in Prešov. Slovakia. 

 

Národný projekt 

Prezentácia výsledkov ukončených projektov, ktoré boli podporené zo štrukturálnych fondov, patrí 
takpovediac medzi tie najpríjemnejšie povinnosti celej implementácie. Aktivity sú ukončené, verejné 
obstarávania a predkladanie žiadostí o platby sú minulosťou, všetky finančné náležitosti sú 
vysporiadané. Dôležitá je najmä publicita a prezentácia toho, čo sa s podporou nemalých finančných 
prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) dosiahlo. No a samozrejme, trvalá udržateľnosť, čiže 
povinnosť rozbehnuté aktivity naďalej financovať a realizovať. 

Napriek tomu, že národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry bol vecne 
ukončený takmer pred rokom, jeho finančná stránka je vysporiadaná, bolo realizovaných niekoľko 
verejných prezentácií a publikovaných viacero článkov s informáciami o príprave a implementácii 
projektu, a samotný projekt je už pár mesiacov oficiálne v období trvalej udržateľnosti, je vhodné 
spomenúť zopár čísel a faktov, ktoré tomuto obdobiu predchádzali. 

Od roku 2007, kedy boli schvaľované základné programové dokumenty pre programové obdobie 
Európskej únie, sme sa pohrávali s myšlienkou realizácie projektu súvisiaceho s rómskou kultúrou. Boli 
to však myšlienky nejasné, nesúrodé, bez konkrétnej obsahovej náplne. Zmena prišla v rokoch 2009-
2010 po spracovaní dokumentu Štúdia uskutočniteľnosti pre Operačný program Informatizácia 
spoločnosti, prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry (ďalej len „OPIS PO2“), kedy začal projekt naberať ostrejšie kontúry. V roku 2011 sme 
ako inštitúcia získali oficiálne poverenie ministra kultúry Slovenskej republiky na prípravu a realizáciu 
národného projektu a nasledujúce 4 roky sme žili všetkým, čo s jeho prípravou a implementáciou 
súviselo. 

Veľmi dôležitým faktom každého projektu bez ohľadu na to, aký je jeho rozpočet a ako dlho trvá 
realizácia, je cieľ. Hlavný cieľ, špecifické ciele... Hlavným cieľom v našom prípade bolo vybudovanie 
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odborného pracoviska ako organizačnej zložky Štátnej vedeckej knižnice v Prešove – dokumentačno-
informačného centra rómskej kultúry a depozitu. Špecifické, resp. čiastkové ciele predstavovali 
3  hlavné aktivity a tak ako sa ich darilo uskutočňovať, tak sme napĺňali čiastkové ciele. 

Implementácia v praxi 

Pod spojením vybudovanie pracoviska si pravdepodobne každý predstaví nevyhnutné stavebné úpravy 
priestorov a jeho vybavenie potrebnými zariadeniami. Podobne to bolo v aj tomto prípade, keď 
rekonštrukcia objektu určeného na zriadenie nového oddelenia Štátnej vedeckej knižnice (ďalej len 
„ŠVK“) a jeho vybavenie kancelárskym nábytkom,  informačnými a komunikačnými technológiami 
predstavovali prvé dve hlavné aktivity. Dnes je pracovisko vybudované, vybavené a všetky zakúpené 
technické zariadenia boli otestované počas pilotnej prevádzky. 

Pilotná prevádzka bola treťou hlavnou aktivitou a z hľadiska obsahu tou najdôležitejšou. 
Dokumentovať rómsku kultúru s jej širokým záberom bol naozaj odvážny a ambiciózny plán, najmä pre 
knižnicu, ktorá s dokumentáciou „živého“ kultúrneho dedičstva nemala skúsenosti. Na druhej strane 
to bola pre nás výzva: získať, resp. zaznamenať, spracovať a sprístupniť aj iné „objekty“, nielen písomné 
kultúrne dedičstvo, v ktorom ako knižnica dominujeme. Preto nevyhnutnosťou bolo zadefinovať si 
oblasti, ktoré budú rómske kultúrne dedičstvo dostatočne reprezentovať. Tieto tri oblasti boli: 

Orálna história a literatúra 

Už pri príprave projektu sme uvažovali nad tým ako zachytiť minulosť Rómov z ich pohľadu, tak ako ju 
oni vnímali, na základe ich osobných skúseností, ale v kontexte spoločenských a politických udalostí, 
ktoré ich život ovplyvňovali. Preto cieľom bolo formou rozprávaní pamätníkov a cez ich spomienky 
zdokumentovať reálne historické udalosti rôznych období a v rôznych regiónoch, pričom nás zaujímalo 
najmä obdobie od 2. sv. vojny až do roku 1989. Nebolo jednoduché nájsť ešte ľudí, ktorí by boli schopní 
vyrozprávať svoj život v kontexte dôležitých historických momentov, no napriek tomu sa nám podarilo 
niekoľko takých nahrávok realizovať, aj keď spomienky a informácie boli často len sprostredkované. 
z nahratých rozprávaní uvediem napríklad meno prvého rómskeho sudcu v Československu 
povojnového obdobia JUDr. Gustáva Kariku či Adelu Orgovánovú, ženu v domácnosti, ktorá 
v spomienkach na svoje detstvo priniesla zaujímavé informácie o predvojnovom, vojnovom 
a povojnovom spôsobe života Rómov v Prešove (Závadská, 2015). 

V rozhovoroch s pamätníkmi sme zaznamenávali nielen historické udalosti ako ich oni videli, ale hľadali 
sme prvky tradičnej rómskej kultúry. Rómska tradícia sa stáročia uchovávala výlučne vo svojej ústnej 
forme a písomné zaznamenávanie ľudovej slovesnosti či uchovávanie textov v rómskom jazyku sa 
začalo realizovať až v 20. storočí. Pravdepodobne to bol dôvod, že Rómovia na Slovensku si uchovali 
bohatstvo svojich dialektov, ktoré sú navzájom odlišné a zároveň natoľko spoločné, že umožňujú 
bezproblémovú komunikáciu príslušníkov rozličných komunít na celom území.  

Ľudová tradícia hovoreného slova našla svoj odraz najmä v rozprávačských žánroch a formách ako 
rozprávka, bájka, smiešne príbehy, strašidelné historky a rozprávania o rodine a pôvode. Rómska 
umelá literatúra predstavuje literatúru, ktorej tvorcami sú rómski autori (Závadská, 2011). Z literárnej 
tvorby súčasných autorov a autoriek bola pre nás zaujímavá tvorba spisovateľky Eriky Hornákovej 
alebo autorské diela učiteľa Romana Goroľa z obce Čaklov, ktorého tvorbu plánujeme edične vydať 
v budúcom roku.  

Hudobné dedičstvo Rómov 

Hudba a hudobná kultúra je podľa etnografov jeden z najvýznamnejších prvkov rómskej identity, či už 
ide o hudbu, ktorú Rómovia v rámci svojho tradičného zamestnania interpretujú pre (Ne)Rómov alebo 
ako hudbu Rómov, ktorú produkujú sami pre seba. Rómska hudba je taká výrazná, že jej vplyv možno 
vysledovať aj v hudbe autorov iných národov a národností. Preto bolo pre nás dôležité dokumentovať 
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rómsku hudbu ako umelecký výkon, ale aj ako remeslo, ktorým sa Rómovia živia. Podobné to bolo aj 
s tancom a spevom, ktoré sú s hudbou neodmysliteľne spojené. 

Našou snahou počas projektu bolo zachytiť rozmanitosť rómskej hudobnej scény, pestrosť hudobných 
štýlov a žánrov, spevákov, skupín, tanečných súborov. Našim cieľom boli živé hudobné, spevácke 
a tanečné prejavy amatérov i profesionálov. Keďže ich vymenovanie by bolo dlhé, za všetky 
spomeniem napríklad pouličný spev mladých talentovaných Rómov Romana a Martina Holubovcov 
z obce Chminianske Jakubovany a spev tradičných rómskych piesní žien v domácnosti z obce Žehra 
v prešovskom okrese. Z profesionálnych súborov to boli napríklad známi Cigánski Diabli, Bohémiens či 
Diabolské husle, ktorí sa hudbou živia. Významným zdrojom vôbec pre mapovanie hudobnej oblasti 
boli rómske festivaly, ktoré ponúkajú skutočne rôznorodé žánre rómskej hudby, spevu a tancov.  

Vytipovaných hudobných vystúpení bolo také veľké množstvo, že bolo nutné dôrazne selektovať, čo 
zdokumentovať a čo nie, ale zároveň zachovať už spomínanú pestrosť žánrov. Aj preto kultúrnych 
objektov z hudobnej oblasti máme najviac. Dôvodom takého postupu bola multimediálna kniha 
Rómska hudba na Slovensku ako hmatateľný výsledok dokumentovania rómskej kultúry. Jej vydanie 
v trojjazyčnej (slovenskej, rómskej a anglickej) tlačenej aj multimediálnej verzii malo za cieľ predstaviť 
digitálne kultúrne objekty aj inak ako len online.  

Špecifickým prejavom rómskej kultúry zadefinované v tejto oblasti boli aj divadelné predstavenia 
jediného profesionálneho rómskeho divadla Romathan či viacerých amatérskych divadiel (napr. 
divadlo DIK z Vranova nad Topľou).  

Rómovia a remeslá 

Oblasť remesiel, ktorá je veľmi rozmanitá, bola identifikovaná v projekte ako významný prvok rómskej 
hmotnej kultúry. Remeselných aktivít, ktoré možno k rómskemu etniku priradiť, je veľmi veľa: od 
kováčstva, kotlárstva, drotárstva, zlatníctva, cez košikárstvo, korytárstvo, tesárstvo, výrobu metiel až 
po muzikantstvo, kúzelníctvo, veštenie a obchodovanie s koňmi. Medzi rómskymi remeslami a ich 
nositeľmi muzikanti a kováči patrili k najvyššie postaveným spoločenským skupinám medzi Rómami. 
Niektoré remeslá v rómskej komunite už takpovediac „vymreli“, preto našou snahou bolo 
zdokumentovať výskyt tradičných remeselníkov na Slovensku v minulosti, ale najmä ich dnešnú 
remeselnú prácu vrátane hotových výrobkov.  

Hlavným predmetom nášho záujmu počas projektu bolo kováčstvo, pretože toto remeslo 
najvýraznejšie pretrvalo až do súčasnosti. Konkrétne sme dokumentovali Medzinárodné rómske 
kováčske sympózium v Dunajskej Lužnej, ktorá je významným centrom rómskych kováčskych dielní. 
V roku 2014 sa konal jeho 11. ročník. Na tomto sympóziu sa rómski kováči z rôznych kútov Slovenska 
(aj zo zahraničia) každoročne prezentujú svojimi prácami priamo pri rozpálených vyhniach. Za všetkých 
uvediem aspoň Róberta Rigó, z dielne ktorého vyšlo množstvo kovaných výrobkov väčších rozmerov či 
drobných umeleckých diel. Medailón o tomto kováčovi a jeho práci bol zverejnený na našom portáli 
www.portalsvk.sk, www.portalsvk.eu ako jeden z prvých digitálnych kultúrnych objektov. V menšej 
miere sme zachytili aj výskyt iných remesiel (napríklad košikárstvo).  

Špecifikom tejto oblasti je výtvarné umenie, u Rómov často spájané s hudobným nadaním. Jeho 
výsledkom sú výtvarné diela ako kresby, maľby, drevorezby, plastiky a keramika, ktoré odrážajú 
obrazotvornosť a temperament autorov. Existuje nespočetné množstvo amatérskych rómskych 
výtvarníkov a nám sa podarilo zaznamenať zaujímavé osobnosti a podujatia, ktoré sú s výtvarným 
umením spojené. Takým je napríklad dnes už nebohý rezbár Ondrej Gadžor z Košíc, u ktorého sme síce 
stihli natočiť len jeden rozhovor a krátky záznam z práce v jeho dielni, ale máme zdokumentovanú 
výstavu jeho prác, ktorá sa konala v roku 2014. Pre nás veľmi zaujímavým a tak trochu netypickým 
umelcom je mladý 21-ročný grafik, maliar a pesničkár Jozef Fečo z obce Kračúnovce pri Prešove. Pokiaľ 
ide o výsledky jeho výtvarného talentu, tých máme zdokumentovaných niekoľko, nielen počas 
projektu, ale aj po jeho ukončení. Veľa jeho diel je už zverejnených na našom portáli a dokonca 
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plánujeme v spolupráci s inými kultúrnymi inštitúciami realizovať výstavy aj v iných regiónoch 
Slovenska.  

A ako ďalej? 

Počas realizácie projektu sa nám podarilo zozbierať veľké množstvo materiálu, ktoré je potrebné 
postupne spracovať, ale všetky tri oblasti rómskej kultúry chceme dokumentovať aj naďalej.  

V snahe zachytiť čo najviac v rámci orálnej histórie bude nahrávanie spomienkových rozprávaní aj 
vzhľadom na prirodzený úbytok týchto pamätníkov prioritou tejto oblasti.  

Dokumentovanie v hudobnej oblasti bude tiež pokračovať, ale skôr cez vystúpenia hudobných hostí na 
nami organizovaných podujatiach, napríklad projekt Živé knihy, podporený cez Ministerstvo kultúry SR, 
sme prvý raz realizovali v roku 2015. Obsahom projektu je predstaviť rómske osobnosti, ktoré 
rozprávajú svoj životný príbeh, a hudobný hosť so svojou tvorbou vhodne dopĺňa každú „živú knihu“. 

V oblasti remeselnej tvorby je pre nás veľmi zaujímavá výroba hudobných nástrojov, hlavne huslí, gitár 
a cimbalov. Toto remeslo, povýšené medzi Rómami na umenie, je žiaľ na ústupe, aj keď na východnom 
Slovensku je niekoľko mladých talentovaných výrobcov, ktorí sa tomuto remeslu venujú. Práve táto 
lokalita bude pre dokumentovanie výroby hudobných nástrojov prioritou. 

V rámci vyššie uvedených troch oblastí rómskej kultúry je potrebné vymedziť aj témy, ktoré nie je 
možné začleniť iba do jednej z nich, pretože v sebe spájajú prvky literárne, hudobné aj remeselné. Ide 
o jazyk, divadlo a film. 

Rómsky jazyk je veľmi úzko spätý s literatúrou, ale aj s divadlom či filmom. Ide o významný výrazový 
prostriedok, ktorý stojí za pozornosť. Práci s rómskym jazykom sa budeme venovať napríklad 
organizovaním odborných podujatí pri príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka, ale práca s ním je 
dôležitá najmä pri digitalizácii a popise rómskych tlačených dokumentov, rómskych piesní, prepise 
rozhovorov vedených v rómskom jazyku a pod. 

Divadelná tvorba ako druhá prierezová téma je súčasne tradíciou aj modernou súčasťou rómskej 
kultúry. Prvé ochotnícke rómske divadlá vznikali na Slovensku hneď po skončení 2. svetovej vojny a aj 
dnes sú tieto divadlá pevnou súčasťou aktivít v mnohých rómskych komunitách a úspešne rozvíjajú 
svoju činnosť. Jediným reprezentantom profesionálnej divadelnej tvorby je už spomenuté Divadlo 
Romathan, ktoré má za sebou množstvo úspešných divadelných premiér. Súčasťou našej práce bude 
dokumentovanie práce tohto ako aj amatérskych divadiel. 

Treťou prierezovou témou je film, hoci pojem „rómska kinematografia“ je stále ešte teoretickým 
pojmom, preto v súvislosti s Rómami hovoríme o akýchkoľvek filmových dielach, ktoré sa zaoberajú 
rómskou tematikou, bez ohľadu na to, či je ich autorom Róm, alebo nie. Nemožno však vylúčiť aj v tejto 
oblasti skôr amatérske počiny. Práve tie bude potrebné dokumentačne podchytiť a prezentovať. 

Do oblasti remesiel je v súčasnosti nutné zaradiť aj digitálne umenie a mediálnu tvorbu. Digitálne 
umenie je treba chápať ako tvorbu zameranú primárne na oblasť grafiky, dizajnu (priemyselný, 
umelecký, úžitkový) a nových typov umeleckej tvorby vznikajúcej priamo v digitálnom prostredí, teda 
v počítači. Spadá sem napríklad tvorba ilustrácií, módna tvorba, kostymérska tvorba a digitálne 
vytvorený dizajn vo filmovej tvorbe. Pod pojmom mediálne umenie sa rozumie napríklad príprava 
a tvorba mediálnych kampaní spojených s oblasťou rómskej národnostnej menšiny, bilboardy, krátke 
reklamy, obrazové aj zvukové upútavky, využitie symbolov a informačné materiály.  

Nakoniec našou snahou ako informačnej inštitúcie bude do budúcna mapovanie a zhromažďovanie 
informácií vo štvrtej oblasti, ktorá nesúvisí s rómskou kultúrou priamo. Ide o ostatné oblasti života 
rómskeho etnika (vzdelávanie, sociológia, integrácia, bývanie, zdravie, činnosť cirkví v rómskej 
komunite), ktoré chceme dokumentačne spracovať a vytvoriť tak informačnú základňu pre výskum 
a štúdium jeho histórie, tradícií i súčasnosti. V spomínaných oblastiach už niekoľko rokov prebieha 
intenzívna projektová a publikačná činnosť, preto bude snahou tieto dokumenty aktívne vyhľadávať 
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a rozširovať tak základný príručný fond študovne romistiky. Fond študovne je obsahovo zameraný 
nielen na kultúru, ale aj na ďalšie oblasti týkajúce sa života rómskej národnostnej menšiny, napríklad 
na bývanie, zamestnanosť, zdravie, vzdelávanie a sociálny rozvoj. Tento fond, ktorý je sprístupňovaný 
na prezenčné štúdium, je vybraný z knižničného fondu ŠVK a tvoria ho predovšetkým tlačené odborné 
publikácie, vo veľmi malej miere aj elektronické knihy. V   nasledujúcich rokoch bude 
priebežne doplňovaný aj novými tlačenými dokumentmi či elektronickými informačnými zdrojmi. 

Jedným z ďalších výsledkov implementácie a pre verejnosť aj jedným z najdôležitejších je webový 
prezentačný portál na adrese www.portalsvk.sk, resp. www.portalsvk.eu. Keďže digitalizácia je hlavne 
o tom spracovať kultúrne dedičstvo existujúce v analógovej podobe do digitálnej a prezentovať ho cez 
internet čo najväčšiemu počtu ľudí, aj živá rómska kultúra bude prezentovaná cez špeciálne na tento 
účel vytvorený portál. Virtuálne prostredie umožní komukoľvek, kto prejaví záujem, „zúčastniť“ sa na 
festivale, na koncerte, divadelnom predstavení alebo si pozrieť obrazy či iné artefakty. 

Portál však bude postupne ponúkať aj iné informácie zo života rómskeho etnika na Slovensku, bude 
informovať o aktivitách dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. 
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Abstrakt  

Strategickým cieľom zámeru národného projektu NISPEZ IV je rozvíjať národnú infraštruktúru pre informačnú 
podporu vedy a inovácií na Slovensku ako systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti 
a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast. Projekt bude nadväzovať na výsledky 
dosiahnuté implementáciou národných projektov NISPEZ a NISPEZ II v programovom období 2007 – 2013 v rámci 
Operačného programu Výskum a vývoj. Prináša pridanú hodnotu rozvojom a inováciou výstupov zrealizovaných 
nielen v rámci uvedených národných projektov, ale aj ďalších národných projektov implementovaných v CVTI SR, 
čím generuje synergický efekt.  

Abstract 

The strategic goal of the NISPEZ IV national project is to develop a national infrastructure of information support 
for science and innovation in Slovakia as a system solution with a direct impact on increasing performance and 
excellence of research and development in Slovakia and on economic growth. The project will build on results 
achieved through the implementation of NISPEZ and NISPEZ II national projects under the Operational 
Programme Research and Development in the 2007 – 2013 programme period. It brings an added value via an 
improvement and innovation of outputs which were generated under these national projects, as well as under 
other national projects implemented by SCSTI and thereby it generates a synergy effect. 

Kľúčové slová: 

databázy, elektronické informačné zdroje, ERM, discovery systém, open access 

Keywords: 

databases, electronic information resources, ERM, discovery system, open access 

 

Východiská projektu NISPEZ IV 

 CVTI SR plní funkciu národného koordinátora zabezpečenia prístupu k svetovému vedeckému 
obsahu pre pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku. v tejto súvislosti bolo CVTI SR v programovom 
období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj poverené implementáciou 
národných projektov spolufinancovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja: 

- NISPEZ: „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup 
k elektronickým informačným zdrojom“ (december 2008 – máj 2015)  

- NISPEZ II: „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup 
k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“ (marec 2013 – október 2015) .  

V období implementácie projektov NISPEZ i a II došlo vysokému nárastu využívania prístupu ku 
všetkým elektronickým informačným zdrojom (ďalej EIZ) sprístupňovaných prostredníctvom 
národných projektov NISPEZ. Kým v roku 2009 je evidovaných 511 360 prístupov a 1 034 520 
vyhľadávaní, v roku 2013 stúpol počet na 843 492 prístupov a 2 056 911 vyhľadávaní. Na základe 
údajov svetovej citačnej databázy Web of  Science narastá hodnota relatívneho ohlasu na vedecké 
publikácie slovenských autorov, ktorá v roku 2011 prekročila hranicu svetového priemeru a naďalej má 
stúpajúcu tendenciu. Podľa Súhrnnej miery ročného rastu CAGR za roky 2004 až 2013 má Slovensko 
najrýchlejší rast miery relatívneho ohlasu na vedecké publikácie slovenských autorov. Súhrnná miera 
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ročného rastu za roky 2004 až 2013 je 5,56 %, pričom sa rast značne zvyšuje od roka 2011, t. j. v čase 
agilnej fázy realizácie národného projektu NISPEZ. Súbežne narastá priemerný počet citácií na jednu 
slovenskú publikáciu. Kým v rokoch 2004 – 2008 mala jedna slovenská publikácia v priemere 3,05 
citácií, v rokoch 2010 – 2014 vzrástol priemerný počet citácií na 4,49.  

Implementácia národného projektu NISPEZ bola v máji 2015 úspešne ukončená splnením všetkých 
plánovaných výstupov. Čerpanie rozpočtu národného projektu NISPEZ bolo vo výške takmer 95 %. 

Väzba národného projektu NISPEZ IV na RIS3 SK a oblasti výskumnej špecializácie 

Ciele národného projektu NISPEZ IV majú priamu väzbu na víziu, ciele a opatrenia stanovených priorít 
špecializácie hospodárstva a oblasti výskumu a vývoja SR, pričom sú zohľadnené princípy 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu pre posilnenie konkurenčnej schopnosti SR 
s inovačným posunom  projektu k rozšíreniu informačnej podpory na MSP, veľké podniky a ostatné 
výskumné inštitúcie na Slovensku.  

V oblasti priorít výskumu a vývoja Stratégie inteligentnej špecializácie RIS3 SK reflektuje projekt NISPEZ 
IV rozvoj a využívanie informačných a komunikačných technológií a smerovanie k napĺňaniu vybraných 
cieľov OP VaI, definovaných v rámci prioritnej osi 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií,  investičná 
priorita 1.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti 
výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu, 
špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšenie výkonnosti systému VaI prostredníctvom horizontálnej podpory 
technologického transferu a IKT, a to najmä v zmysle oprávnených aktivít definovaných priamo 
v Programovom manuáli k OP VaI: koordinovaný prístup k špecializovaným, bibliometrickým, 
scientometrickým a vedecky zameraným elektronickým informačným zdrojom pre potreby 
výskumných inštitúcií. 

Súčasne novými projektovými aktivitami zameranými na odstraňovanie informačných a znalostných 
bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom (MSP a veľké 
podniky) na druhej strane prispieva k šíreniu výstupov a výsledkov slovenského výskumu a vývoja 
širokej verejnosti.  

Novou aktivitou zámeru národného projektu NISPEZ IV je presadzovanie otvorenej vedy s cieľom 
posilňovať excelentnosť výskumu. Otvorená veda predstavuje novú koncepciu vedeckého výskumu 
a vedeckej komunikácie a v duchu otvorenej spoločnosti je potrebné, aby si VaV pracovníci osvojili 
princípy otvoreného a transparentného publikovania. Otvorená veda je potom transparentná aj 
v metodológii (získavanie dát, pozorovanie, experimentovanie),  jej výsledky sú dostupné pre verejnosť 
a vedecké dáta je možné viacnásobne využiť. Aplikovanie otvorenej vedy si vyžaduje inovovanie 
národnej informačnej infraštruktúry modernými systémami poznania ako sú digitálne  repozitáre 
a vedecké portály. Digitálne priestory vytvárajú nové modely otvoreného výskumu pre vedeckú 
interdisciplinárnu spoluprácu, zabezpečujú infraštruktúrnu kapacitu pre ukladanie vedeckých 
publikácií a výskumných dát a umožňujú ich ekologické využívanie univerzitami,  vedecko-výskumnými 
inštitúciami a podnikateľskou sférou. 

 Pre úspešné naplnenie opatrení definovaných v stratégii RIS3 SK bude národný projekt NISPEZ 
IV silným podporným mechanizmom: 

- pri tvorbe podmienok využitia domáceho rastového potenciálu a pri prepájaní univerzít, 
akadémie vied, výskumných inštitúcií a priemyslu uspokojením informačných potrieb 
prostredníctvom kvalitných EIZ, 

- pri posilňovaní excelentnosti výskumu, 
- pri zlepšení stredoškolského, vysokoškolského ako aj celoživotného vzdelávania, 
- pri špecializácii informačno-komunikačných technológií vybudovaním národnej 

infraštruktúry pre získavanie, uchovávanie a sprístupňovanie vybraných výstupov slovenskej 
vedy, 

- pri rozvoji dynamickej, otvorenej a inovatívnej spoločnosti. 
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 Projekt NISPEZ IV bude napĺňať očakávania definované v Operačnom programe Výskum 
a Inovácie (programové obdobie 2015 – 2023), Špecifický cieľ 1.1.1 – Zvýšenie výkonnosti systému VaV 
prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT. Projekt podporuje aktivity 
systémového charakteru a napĺňa tieto očakávané výsledky špecifického cieľa: 

- celkové zvýšenie výkonnosti systému VaV, prostredníctvom nárastu využívania svetového 
a slovenského vedeckého obsahu a podpory Open Acces publikovania v systéme 
novovybudovaných o otvorených repozitárov, 

- zvýšenie záujmu mladej generácie o štúdium technických a prírodovedných smerov 
a kariéru výskumníka. 

 Projektové aktivity sa budú uplatňovať naprieč všetkými oblasťami špecializácie RIS3 SK. 
Podporné služby poskytované akademickej sfére budú mať pozitívny dopad: 

- v oblastiach hospodárskej špecializácie – automobilový priemysel a strojárstvo, spotrebná 
elektronika a elektrické prístroje, informačné a komunikačné produkty a služby, výroba 
a spracovanie železa a ocele 

- v perspektívnych oblastiach špecializácie – automatizácia, robotika a digitálne technológie, 
spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin, výroba a spracovanie polymérov 
a progresívnych chemických substancií (vrátane smart fertilizations), kreatívny priemysel, 
zhodnocovanie domácej surovinovej základne, podpora inteligentných technológií v oblasti 
spracovania surovín a odpadov v regióne výskytu 

- v oblastiach špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít - 
materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, 
biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných 
chemických technológií šetrných k životnému prostrediu, udržateľná energetika a energie. 

Aktivity zámeru národného projektu NISPEZ IV 

Aktivity zámeru národného projektu sú zamerané na 3 kľúčové témy: 

Koordinované zabezpečenie prístupu k elektronickým  informačným zdrojom pre výskum a inovácie 
na Slovensku vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanie. 

Zámer národného projektu navrhuje zabezpečenie kontinuálneho prístupu k vybranému vedeckému 
obsahu svetových renomovaných producentov a dodávateľov. Pôjde najmä o elektronické informačné 
zdroje (vedecké časopisy a knihy prestížnych zahraničných a domácich vydavateľov, patentové 
informácie, citačné a abstraktové databázy) prioritne pre oblasti materiálových vied, fyziky a chémie, 
lekárskych vied, biochémie a molekulárnej biológie, poľnohospodárskych a environmentálnych vied, 
technických vied a chemického inžinierstva, matematiky a počítačových vied ako aj vybraných okruhov 
spoločenských vied, ktoré Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej 
republiky považuje za najsilnejšie oblasti z hľadiska produkcie nových vedeckých poznatkov a týmto aj 
za najdôležitejšie z pohľadu budúcej inovačnej aktivity v malých, stredných a veľkých podnikoch. Tieto 
informačné zdroje budú prístupné priamo jednotlivým inštitúciám vedy a výskumu (vysokým školám, 
ústavom SAV) ako aj prostredníctvom služieb CVTI SR aj inovatívnym podnikom a mimorezortných 
inštitúciám vedy a výskumu. Sprístupnenie týchto informácií povedie podľa skúseností z minulých 
období k zvýšeniu vedeckej a inovačnej aktivity slovenskej vedy a k zmierneniu jej zaostávania 
v porovnaní s krajinami EÚ. Prostredníctvom citačných a patentových databáz budú organizácie vedy 
a inovácií schopné vyhodnocovať a usmerňovať svoje vedecké a inovačné smerovanie podľa 
najnovších, ale aj dlhodobých trendov vo svete. Informácie obsiahnuté v uvedených databázach 
umožnia nadväzovať kontakty s partnerskými inštitúciami doma a vo svete, ktoré pôsobia v rovnakých 
vedných oblastiach prípadne pracujú na obdobných projektoch. Vedecké inštitúcie a tímy sú schopné 
na základe získaných informácií vyhodnocovať a usmerňovať svoje vedecké a inovačné smerovanie 
podľa najnovších aj dlhodobých trendov vo svete. 
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V súvislosti so zabezpečením prístupov k odborným a vedeckým elektronickým informačným zdrojom 
pre vedeckú obec na Slovensku na obdobie po roku 2015 – ako bolo viackrát už avizované – je nutné 
riešiť model spolufinancovania zo strany zapojených inštitúcií vzhľadom na kontinuálny nárast cien 
predplatného a limitovaný objem finančných zdrojov alokovaných na tento účel v Operačnom 
programe Výskum a inovácie (VaI). Model spolufinancovania prístupov k EIZ je už dlhšie obdobie 
zavedený vo všetkých okolitých krajinách, vrátane Českej republiky. 

Prehľad financovania prístupov k EIZ v krajinách V4 

Česko: 

Koordinuje: samotné organizácie 

Financovanie: spoluúčasť na úrovni 25 – 30 % 

Model: 

A: citačné a scientometrické databázy – plne financované zo ŠR (ministerstvo školstva) 

B: multidisciplinárne a špecifické 

centralizované riešenie (projekty) – (25 -30% spoluúčasť zapojených inštitúcií) 

decentralizované (100% hradené zapojenými inštitúciami). 

Príklady podielu (%) spolufinancovania: 

SCOPUS  25 – 30% 

ScienceDirect     52 – 57% 

Wiley Online Library  83% 

SpringerLink   70% 
 

Percento finančnej spoluúčasti je veľmi variabilné (každá inštitúcia má iný %-uálny podiel). 

Maďarsko: 

Koordinuje: samotné organizácie 

Financovanie: spoluúčasť na úrovni 50 – 75 % 

Poľsko: 

Koordinuje: viacero „národných“ licencií na úrovni ministerstva; samotné organizácie 

Financovanie: spoluúčasť na úrovni 50 % 

Slovensko: 

Koordinuje: CVTI SR v spolupráci so zapojenými inštitúciami 

Financovanie: bez finančnej spoluúčasti 

 

CVTI SR v priebehu leta 2015 oslovilo dodávateľov jednotlivých EIZ zazmluvnených v predchádzajúcom 
období v rámci projektov NISPEZ so žiadosťou o predloženie cenových ponúk. Momentálne má CVTI 
SR k dispozícií cenovú ponuku za každý EIZ a každú inštitúciu osobitne. Aj keď finálne ceny budú 
predmetom rokovaní, už teraz je možné skonštatovať, že celková suma presahuje možnosti zámeru 
národného projektu NISPEZ IV, a preto bude nevyhnutné zvážiť: 
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- optimalizáciu portfólia databázových kolekcií a skladby spolupracujúcich inštitúcií, 
- zaviesť model spolufinancovania,  
- resp. zvoliť kombináciu oboch možností. 

Komplexné finálne riešenie záleží od rozhodnutia na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu a Slovenskej rektorskej konferencie. 

Zabezpečenie discovery systému pre efektívne vyhľadávanie vedeckého obsahu a systému pre 
správu elektronického obsahu. 

Zámerom tejto aktivity je uľahčiť a zjednodušiť vedeckým pracovníkom prácu s elektronickými 
informačnými zdrojmi modernizáciou existujúceho centrálneho vyhľadávacieho nástroja, ktorý na 
základe jednoslovného zadania prehľadáva naraz všetky dostupné zdroje a vytvára väzby na plný text 
nájdeného dokumentu a implementáciou systému pre správu elektronického obsahu (ERM). ERM 
umožní vytvoriť databázu na Slovensku predplácaných informačných zdrojov. Tá bude obsahovať 
nielen informačné zdroje, ktoré budú sprístupňované v rámci projektu NISPEZ IV, ale aj informačné 
zdroje predplácané jednotlivými inštitúciami vedy a výskumu, pričom budú jednotlivé informačné 
zdroje zaradené do kategórií podľa vedných oblastí. Na základe tejto kategorizácie budeme vedieť 
poskytovať vedcom a inovátorom na mieru pripravené kolekcie odpovedajúce ich vedeckej 
špecializácii a tak zjednodušíme ich orientáciu v relevantných informačných zdrojoch. 

Vytvorenie  systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho vedeckého obsahu 
s dôrazom na podporu otvoreného publikovania. 

Predmetom zámeru je vytvorenie systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho 
vedeckého obsahu a systému národnej podpory otvoreného (Open Access – OA) publikovania. 
Hlavným prínosom bude vybudovanie systému open source repozitárov na ukladanie, dlhodobú 
archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, vedeckých dát a sivej 
literatúry a v rozvoji centrálnej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre VaV – 
SciDAP rozšírením o nové funkcionality spojených najmä s poskytovaním personalizovaných služieb 
dodávania digitálneho obsahu používateľom. Vytvorenie systému národnej podpory Open Access 
publikovania spočíva v presadzovaní otvoreného prístup k informáciám, ktoré vznikli vedecko-
výskumnými aktivitami financovanými z verejných zdrojov. v rámci aktivity je plánované zriadenie 
kontaktnej kancelárie pre Open Access s cieľom metodicky koordinovať a odborne a finančne 
podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom. Ide 
o plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2015.  

Záver   

Všetky výstupy dosiahnuté v rámci implementácie národných projektov v minulom programovom 
období je potrebné udržať, ďalej rozvíjať a dopĺňať. Absencia projektu NISPEZ IV by mala za následok 
zníženie výskumných, vývojových a inovačných aktivít na Slovensku alebo ich výrazné zredukovanie 
s negatívnymi dopadmi na využívanie potenciálu slovenskej vedy a jej nezastupiteľného pôsobenia pri 
budovaní slovenského priemyslu ako priemyslu založeného na inováciách.  

Zámer národného projektu NISPEZ IV ešte podlieha schvaľovaciemu procesu Monitorovacím výborom 
pre operačný program Výskum a inovácie dňa 29. 9. 2015. v prípade schválenia zámer národného 
projektu NISPEZ IV CVTI SR následne  pripraví vo forme žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo 
zdrojov EÚ.  
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Abstrakt:  

Príspevok prináša prehľad elektronických informačných zdrojov (databáz) dostupných na vysokých školách a vo 
vedeckých  knižniciach v Slovenskej republike v roku 2015, ktoré nakupujú inštitúcie z vlastných finančných 
prostriedkov.  z vynaložených nákladov vidieť, že inštitucionálne akvizície elektronických informačných zdrojov 
efektívne dopĺňajú informačné zabezpečenie vedy a výskumu v SR popri národnom projekte NISPEZ. Verejné 
knižnice EIZ nenakupujú, ale využívajú národnú licenciu EBSCO databáz. Zdrojom publikovaných informácií bol 
realizovaný prieskum Slovenskej asociácie knižníc.  

Abstract:  

The paper deals with review of electronic information sources (EIS) – databases, which are accessible at 
universities and scientific libraries in Slovakia in 2015 and they are purchased by institutions from their own 
means. From invested costs we can see that institutional acquisitions of EIS, besides national project NISPEZ, fill 
up effectively the information provision of research and science in Slovakia. Public libraries don´t purchase EIS, 
but they used national licences EBSCO databases. The source of published information was realized by inquiry of 
Slovak association of libraries. 

Kľúčové slová: 

elektronické informačné zdroje, akvizícia EIZ , financovanie EIZ, projekt NISPEZ, vysoké školy,  univerzity,  knižnice, 
veda a výskum, 2015 

Keywords: 
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Úvod 

Tak, ako je pre knižnice neodmysliteľným fenoménom kniha, v prostredí vedy a výskumu sú rovnako, 
ak nie viac, dôležitým fenoménom elektronické informačné zdroje (ďalej len „EIZ“). v nedávanej praxi 
sme ich pomenúvali aj rôznymi inými termínmi, napr.  externé alebo vonkajšie informačné zdroje, 
databázy etc.. Termín EIZ bol kodifikovaný až zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach..., ktorý v § 2 ods. 
4 uvádza, že „elektronický informačný zdroj je súbor elektronicky uchovávaných bibliografických 
záznamov alebo obsahov elektronických dokumentov vrátane ich úplných textov, obrázkov a zvukov 
so spoločným používateľským rozhraním a softvérom na vyhľadávanie a manipuláciu s údajmi. 
Sprístupňovanie elektronického informačného zdroja sa realizuje prostredníctvom internetu“. 

Prieskum dostupnosti EIZ v roku 2015 

Práve toto chápanie EIZ sme si osvojili, keď sme oslovili knižnice so žiadosťou, aby nám poskytli 
aktuálne informácie o tom, ktoré platené/licencované  EIZ majú dostupné vo svojich inštitúciách v roku 
2015 za svoje, teda inštitucionálne prostriedky. Prieskum mal niekoľko cieľov.  
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Hlavným cieľom bolo vypracovať prehľadnú maticu inštitúcií a EIZ tak, aby sme veľmi jednoducho 
a bleskovo zistili, aké EIZ má daná inštitúcia v aktuálnom roku dostupné, ale hlavne, ktorý EIZ je kde 
dostupný. Zistiť, aké EIZ sprístupňuje ktorá inštitúcia sa dá inými cestami, napr. na webových stránkach, 
ale vedieť, ktorú databázu mám kde hľadať v prípade, že ju potrebujeme, je prakticky nemožné. Práve 
aktuálna informácia tohto typu je pre knihovníka a jeho používateľa relevantná. Preto by bolo žiaduce, 
keby sme boli schopní nahlasovať informácie o inštitucionálnych EIZ každoročne. Samozrejme, bolo by 
tu aj iné riešenie, oveľa sofistikovanejšie, ktoré by mohlo prinášať aj iné pridané hodnoty: budovať 
v Slovenskej republike riadnu centrálnu databázu dostupných EIZ. s ich popisom, retrospektívou, 
zoznamami plnotextovo dostupných  titulov časopisov v aktuálnom roku, návodmi na používanie, 
video tutoriálmi a pod. Lenže toto nie je úloha pre neprofesionálnu SAK, to potrebuje inštitucionálne 
zabezpečenie. Mohol by to byť typ pre Centrum vedecko-technických informácií SR, ak práve ono má 
aj v budúcnosti byť hlavným obstarávateľom EIZ pre vedu a výskum (ale nielen pre vedu a výskum). 
Primárne výsledky prieskumu, v ktorom bolo oslovených 36 knižníc (SNK, vedecké, akademické, NCZI - 
SlLK)  možno prezentovať v nižšie uvedenej tabuľke č. 1. Odpovedali všetky verejné a štátne vysoké 
školy, SNK, všetky vedecké knižnice a dve zo štyroch oslovených súkromných vysokých škôl.  
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American Chemical 
Society Journals: web 

edition 
            o                         

American Physical 
Society 

    o o         o   o o o             

Art Full Text /EBSCO/                       o               

Beck online                 o                     

Bibliomedica                 o                     

Biomedical & Life 
Sciences Collection  

/Henry Steward 
Talks/ 

                o                     

BioOne Complete                         o             

Business Insights: 
Essentials o                                     

CAB Abstracts Full-
Text Select 

        o         o                   

Cambridge Books 
Online  

                        o             
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Cambridge Journals: 
Humanities & Social 

Sciences 
              o                       

Central and Eastern 
European Online 

Library 
          o                   o       

CRCnetBASE /Taylor 
& Francis/ 

    o                                 

Český biografický 
archív a Slovenský 
biografický archív 

(súčasť World 
Biographical 

Information System 
Online) 

                              o       

Deutsche Geschichte 
im 20. Jahrhundert 

Online 
Nationalsozialismus, 

Holocaust, 
Widerstand und Exil 

1933-1945 

                              o       

Deutsche Geschichte 
im 20. Jahrhundert 

Online 
Tagesrapporte der 
Gestapoleitstelle 
Wien 1938-1945  

                              o       

Digizeitschriften                       o               

EBRARY Academic 
Complete 

          o o                         

EBRARY:  Business & 
Economics 

              o                 o     

EBRARY: Education                                 o     
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EBRARY: History and 
Political Science 

                                o     

EBRARY:  Engineering 
& Technology  

                        o             

EBRARY: Law               o                     o 
EBSCO eBook 

Academic 
Subscription 

Collection  

            o         o               

EBSCO eBook 
Collection 

                        o             

EBSCO eBook Public 
Library Collection  

                              o       

EBSCO: Academic 
Search Complete o o o o o o o o o o o o o o o o o o  
EBSCO: Business 
Source Premier o o o o o o o o o o o o o o o o o o  

EBSCO: Business 
Source Complete  o                                     

EBSCO: Humanities 
International 

Complete 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o  

EBSCO: MEDLINE 
with Full Text o o o o o o o o o o o o o o o o o o  

EconLit with FullText o                     o               

ElgarOnline                           o             

Emerald eBooks 
Series:  Business, 
Management and 

Economics  

      o                               

Emerald:  
Engineering 

      o                 o             
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Emerald: Emerging 
Markets Case Studies 

              o                       

Emerald:  
Management 
eJournals 120 

        o               o             

Emerald: 
Management 
eJournals 175 

              o                       

Emerald 
Management 
eJournals 200  

      o                               

Encyclopaedia 
Britannica Academic 

Edition 
                      o o     o       

Enginnering Village 2: 
Ei Compendex  

                        o             

Engineering Village 2: 
EI Compendex, 

Inspec 
    o                                 

European 
Pharmacopoeia 

online 
            o                         

Evidence-Based 
Medicine Reviews + 

Medline /OVID/ 
                                  o   

Gale Archives 
Unbound: Post War 
Europe: Refugees, 

Exile and 
Resettlement 1945-

1950 

                              o       

Gale Artemis Literary 
Sources 

                              o       

GEOREF                       o               
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GeoScienceWorld 
with FullText  

                      o               

ChemPlus Chem  
/Wiley/ 

                      o               

IGI Global                         o             

IMD World 
Competitiveness 

Package 
o                                     

IOPScience     o                 o               

JoVe: Biology                         o             

JoVe: Science 
Education 

                        o             

JSTOR:  Arts & 
Humanities 
Collection 

            o                         

JSTOR:  Arts & 
Sciences l 

  o                   o               

JSTOR: Arts & 
Sciences II 

  o       o           o               

JSTOR: Arts & 
Sciences lll 

  o                   o               

JSTOR: Arts & 
Sciences IV 

                      o               

JSTOR: Arts & 
Sciences V 

  o                                   

JSTOR: Art & 
Sciences 

Complement 
          o                           

JSTOR:  Ecology & 
Botany Collection 

        o                             

JSTOR: Life Science                       o               

JSTOR: Mathematics 
and Statistics 

Collection 
                      o               
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Lexicomp online 
/Wolters Kluwer/ 

            o                         

Library Press Display                                o       

Mediae Latinitatis 
Lexicon Minus 

          o                           

Monitoring tlače                               o       

Nature                         o             

Nature Magazine 
Online 

                      o               

New Palgrave 
Dictionary of 

Economics online 
o                                     

OECD iLibrary o                       o             

Oxford Journals 
Complete 

            o                         

ProQuest Central                                     o 
ProQuest: 

Entrepreneurship 
              o                       

PsychInfo /American 
Psychological 

Society/ 
                      o               

Psychology and 
Behavioral Science 

/EBSCO// 
                      o               

RILM Répertoire 
International de 

Littérature Musicale 
/EBSCO/ 

                      o         o     

SAGE Premier                       o               

Science Direct                           o           
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Science Direct 
eBooks 

                        o             

Science Magazine 
Online 

    o                 o               

Science Signaling                       o               

Science Translational 
Medicine 

                      o               

SCIENTIFIC.NET                        o               

Scopus                           o           

Shanghai Library                                 o     

STN Online     o               o           o     

The Merck Index 
/Royal Society of 

Chemistry/ 
            o                         

Ulrichsweb.com                               o       

World eBook Library 
(Public Library) 

                              o       

Tabuľka č. 1: EIZ dostupné k 30.9.2015 v inštitúciách (mimo NISPEZ) 
 

Oslovené knižnice vedia, že prieskum mal aj iné otázky, ktorých dôsledné zodpovedanie by mohlo 
pomôcť ostatným knižniciam dozvedieť sa, akým spôsobom môžu legálne využiť obsah EIZ 
dostupného v inej inštitúcii pre ad hoc potrebu ich používateľa: od ktorého roku databázu knižnica 
sprístupňuje, či je dostupná cez web knižnice pre registrovaných používateľov, či a pre koho je možné 
využiť vzdialený prístup a discovery vyhľadávacie nástroje, ako je možné z nej poskytnúť 
medziknižničnú výpožičnú službu. Práve MVS je naša stará, osvedčená knižničná služba. Aj  keď naši 
používatelia chcú všetko priamo a ihneď, nemali by sme zabúdať na túto možnosť zabezpečovania 
služieb, lebo je to pre úzke špecializácie profesionálov iste ekonomickejšie, ako kvôli sporadickej 
požiadavke na článok predplácať celý zdroj. Informácie v celom rozsahu tabuľky nie sú vhodné na 
publikovanie v zborníku, príp. v prezentácií priamo na konferencii, ale budú dostupné na stránkach 
Slovenskej asociácie knižníc a prístupné  na riadené editovanie, teda veríme, že časom budú informácie 
o každom EIZ v úplnosti. Nie všetky knižnice totiž vedeli obratom vyplniť všetky údaje, ktoré v tabuľke 
boli.  
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V tabuľke č. 2 na doplnenie aktuálneho stavu uvádzame kolekcie elektronických kníh, ktoré dodávateľ 
poskytol zadarmo oprávneným inštitúciám projektu NISPEZ.  
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Tabuľka č. 2: Kolekcie e-kníh EBRARY dostupné v rámci NISPEZ 

Financovanie EIZ inštitúciami 
Tretím cieľom prieskumu bolo potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu o dostatočnom informačnom 
zabezpečení vedy a výskumu (vzdelávania a kultúry) prostredníctvom národného projektu NISPEZ (a 
jeho pokračovaniami). Aj keď sme nedostali úplné finančné údaje zo všetkých oslovených inštitúcií 
(pokiaľ EIZ neobstarávala priamo akademická knižnica, ale univerzita alebo fakulta),  má tabuľka č. 3 
jasnú výpovednú hodnotu.  Inštitucionálne prostriedky investované zvyčajne ako ročné predplatné EIZ 
na rok 2015 v roku  2014 možno de facto považovať za spolufinancovanie informačného zabezpečenia 
vedy a výskumu v SR, aj keď nie je obsiahnuté v plánovaných rozpočtoch národných projektoch CVTI 
SR. Verejné vysoké školy, CVTI SR a SAV obstarali  pre rok 2015 z vlastných rozpočtov EIZ v celkovej 
hodnote cca 606 400 €. Ak bol nenávratný finančný príspevok pre NISPEZ zo štrukturálnych fondov na 
5 rokov cca 19 882 000 €, tak suma vynaložená inštitúciami je cca 15,25 % ročných nákladov.  Náklady 
na obstaranie EIZ v SR v knižniciach/inštitúciách  financovaných z verejných zdrojov boli 904 400 € 
a celkové náklady na EIZ dostupné v roku 2015 (vrátane PVŠ) predstavovali podľa prieskumu viac ako 
916 000 €.   
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Názov inštitúcie obstarávacia cena EIZ  
s DPH v EUR 

  na rok 2015 
Ekonomická univerzita 61 342    

Katolícka univerzita v Ružomberku 3 102    
Slovenská technická univerzita 40 980    

Technická univerzita v Košiciach 13 736    
Technická univerzita vo Zvolene 9 956    

Trnavská univerzita v Trnave 16 324    
Univerzita Komenského  77 652    

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 882    
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 91 795    

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie  4 920    

Žilinská univerzita 2 149    
verejné vysoké školy spolu 340 838    

Ústredná knižnica SAV 149 995    
Centrum vedecko-technických informácií SR  115 601    

oprávnené inštitúcie NISPEZ spolu 606 434 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  45 209    

štátne vysoké školy spolu 45 209    
Slovenská národná knižnica (národná licencia EBSCO) 205 000    

Univerzitná knižnica v Bratislave 30 395    
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 7 425    

Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 144    
NCZI SR -  Slovenská lekárska knižnica 8 760    

vedecké knižnice v SR 252 724    
inštitúcie z verejných zdrojov spolu 904 367 

Paneurópska vysoká škola 11 680    
súkromné vysoké školy spolu 11 680    

SPOLU na EIZ 2015 /mimo NISPEZ/ 916 047 

Tabuľka 2:  Finančné prostriedky vynaložené inštitúciami na obstarávanie EIZ pre rok 2015 

Z oprávnených inštitúcií NISPEZ (teda z verejných vysokých škôl) si nedokupuje vlastné zdroje: 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Prešovská univerzita v Prešove, Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Univerzita 
J. Seleyho v Komárne a Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Finančný podiel Slovenskej akadémie 
vied je vyčíslený len z databáz, ktoré obstaráva z centrálnych zdrojov (účelových prostriedkov 
Predsedníctva SAV) Ústredná knižnica SAV.  Pritom takmer 21600 € bola úhrada konzorciálneho 
prístupu databázy American Physical Society nielen pre SAV, ale aj pre STU Bratislava, UPJŠ Košice, TU 
Košice, Žilinskú univerzitu a CVTI SR.  

Z úhrady tzv. národnej licencie EBSCO databáz, ktorú platí Slovenská národná knižnica, 
teda  rozpočtová kapitola ministerstva kultúry, vo výške pre rok 2015 205000 €, profitujú nielen 
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verejné a verejne dostupné vedecké knižnice, ale aj akademické prostredie, teda rovnako veda 
a výskum.  

Možno teda konštatovať, že národné projekty CVTI SR sú najväčším a nenahraditeľným zdrojom 
vedeckých informácií, ale nie jediným. Toho dôkazom je aj cielená akvizícia ďalších EIZ pre vedu 
a techniku z inštitucionálnych peňazí samotného CVTI SR. Je pritom úplne zrejmé, že inštitucionálne 
zdroje na EIZ sú veľmi limitované a knižnice každý rok zápasia o rozpočet na uvedené účely. Je 
predpoklad, že ak by sa zaviedlo povinné spolufinancovanie národných projektov zo strany 
oprávnených inštitúcií, bolo by to na úkor EIZ nad rámec NISPEZ. Slovenskí vedci  a odborníci by teda 
v končenom dôsledku boli o informačné zdroje ochudobnení. Ba čo viac, finančná tieseň univerzity by 
mohla vyústiť do rozhodnutia, že sa na projekte obstarávania EIZ pre vedu a výskum v budúcnosti 
zúčastňovať nebude, čo však môže viesť k nepriaznivým cenovým reakciám producentov 
a dodávateľov EIZ voči ostatným odberateľom.   

Dotazníkový prieskum v akademických knižniciach NISPEZ 

Vo vzťahu k národným projektom a inštitucionálnym nákupom EIZ by sme sa radi zmienili ešte o iných 
súvislostiach. z dotazníkového prieskumu SAK v akademických knižniciach,  ktorý robila Ing. Alena 
Poláčiková  k záverečnej konferencii NISPEZ Brána k vedeckému poznaniu otvorená (máj 2015), takmer 
22 % respondentov odpovedalo, že tematické pokrytie databáz, ktoré má ich univerzita v rámci NISPEZ 
prístupné, je pre nich nevyhovujúce. 78 % percentám respondentov tematické pokrytie vyhovovalo. 
Na otázku, k akým ďalším EIZ by inštitúcia mala mať prístup, odpovedalo 26 % respondentov, pričom 
dávali aj konkrétne požiadavky na nové EIZ pre obstaranie z národných projektov v budúcom 
programovacom období, napr.:  Nature Publishing Group, Science, Oncology,  JSTOR, EBRARY, 
Emerald, SAGE, Routledge, American Psychological Association, OECD iLibrary, American Chemical 
Society, Royal Chemical Society, Americam Physical Society, Taylor & Francis,  Oxford University Press, 
Zoological Records, CAB, Cambridge University Press, American Mathematical Society,  Thieme, 
Betham Science Publisher, JoVe, Princeton University Press, Engineering Village 2/EI Compendex, 
MacMillan Press etc..  

Najfrekventovanejšie požiadavky sú práve na tie databázy, ktoré si ako doplnok národných projektov 
inštitúcie kupujú samy. Pokiaľ dokážeme kooperovať a poskytovať si legálne MVS, možno nie je vždy 
nutné , aby každý EIZ bol dostupný konzorciálne všetkým, ale oveľa podstatnejšie  je, že je vôbec v SR 
dostupný. Tu by sme videli najväčší priestor na výmenu a variovanie portfólia EIZ pre projekt 
v budúcom programovom období. Je to zložité a nepopulárne, ale účelné. Napokon, aj keď doteraz 
individuálne nakupovanie EIZ mimo národných projektov SR nikto oficiálne nekoordinoval, z matice je 
vidieť, že duplicity či multiplicity nákupov sú minimálne. Táto tabuľka teda môže ešte viac napomôcť 
efektívnu akvizíciu EIZ v SR. Treba však dodať, že cenové modely producentov môžu byť pre viac 
odberateľských inštitúcií lacnejšie, ako pre jednu, takže úplné odstránenie duplicitných odberov by 
bolo asi kontraproduktívne.  

EIZ a verejné knižnice 

Do prieskumu o obstarávaní  EIZ sme po prvý raz zapojili aj verejné knižnice, a to krajské a regionálne 
knižnice a vybrané obvodné knižnice v Bratislave. Zo 41 oslovených knižníc odpovedalo 32, čo je 78% 
percent. Vysoká návratnosť dotazníka bola však jediným potešiteľným výsledkom aktivity, pretože sa 
nám dotazníky vrátili prázdne. Potvrdila  sa hypotéza, že EIZ z vlastných prostriedkov nenakupuje 
žiadna verejná knižnica.  Keďže sme túto skutočnosť predpokladali, požiadali sme knižnice súčasne 
o odpovede na otázky: 

- ako vnímate budúcnosť  EIZ v prostredí Vašej knižnice,  
- uvítali by knihovníci viac možností na nadobudnutie zručností vo vyhľadávaní EIZ, 
- je pre vašu knižnicu dobré mať dostupné databázy EBSCO v rámci národnej licencie (bez 

finančného zaťaženia vašej knižnice)? 
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Voľné komentáre nám poskytlo 18 knižníc. Odpovede, aj keď rôzne naformulované, sa veľmi nelíšili. 
Verejné knižnice nenakupujú EIZ (nielen z dôvodov finančných), ale preto, že u nich nie je  dopyt zo 
strany používateľov: 

- kvôli jazykovej bariére (pracovať s textom v materskom jazyku je komfortnejšie) 
- tento druh služieb využívajú v iných typoch knižníc v meste, pokiaľ také sú (znova sa 

potvrdzuje, že knižnice sú viac kooperujúcim, ako konkurenčným prostredím) 
- slovenským používateľom chýbajú viac dostupné slovenské a české plnotextové zdroje 

(než anglické)  
- efektívnejšie, ako mať vo verejných knižniciach EIZ, je mať v akademických a vedeckých 

knižniciach vzdialený prístup pre aktívnych používateľov 
- knižnice VÚC budujú vlastné, predovšetkým regionálne bibliografické a faktografické 

databázy, ku ktorým uchovávajú aj primárne plnotextové zdroje 
- knihovníci si priznávajú málo proaktívny prístup v propagovaní  EIZ 
- knihovníkov v toto smere treba stále vzdelávať 
- školenia k EIZ bývajú pomerne často a sú dostupné knihovníkom, pokiaľ majú na zvládnutie 

zručností aspoň minimálne jazykové predpoklady a základnú rešeršnú zručnosť  
- „zručnosť v práci s EIZ a vôbec vo vyhľadávaní na webe nie je silnou stránkou pracovníkov 

výpožičnej služby vo verejných knižniciach... je to potrebné, ale treba vymyslieť ako a kedy 
na to, lebo keď budeme sedieť na školeniach, kto bude požičiavať?“  

- EBSCO je  vítaný a cenený zdroj aj vo verejných knižniciach:  „...je pre nás prístup k EBSCO 
databázam dôležitý: dvíha našu prestíž v očiach verejnosti, nie sme len knižnicou, ktorá 
ponúka v prípade záujmu tradičné informačné zdroje, ale je schopná ponúknuť čitateľom 
aktuálny, používateľsky pohodlný digitálny dokument, ktorý by si sama nemohla dovoliť 
zakúpiť“ 

- „pre budúcnosť knižnice majú EIZ veľký význam, tvoria pridanú hodnotu služieb knižnice“, aj 
neakademická verejnosť má právo na kvalitné informácie pre profesijný rast a rozvoj 

- „v súčasnosti vzhľadom na rozpočet je nákup EIZ u nás irelevantný, ale v budúcnosti určite 
bezpodmienečný“.  

Záver 

V Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 je definované v strategickej oblasti 
2:  Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov opatrenie 2.1.3: 
Systematicky realizovať zámer koordinovaného postupu v procese akvizície a sprístupňovania 
elektronických informačných zdrojov a databáz pre potreby vedy, výskumu, vzdelávania 
a podnikateľského sektora na celonárodnej úrovni. Je tu jednoducho a pregnantne vyjadrené všetko, 
čo potrebujeme urobiť. Chýba ale nositeľ tejto úlohy a záväzok nás všetkých, že budeme skutočne 
postupovať koordinovane.  
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Abstrakt: 

Slovenská národná knižnica prináša pre všetky akademické, vedecké, špeciálne a verejné knižnice elektronické 
informačné zdroje v rámci národnej licencie už 15 rokov. Celú národnú licenciu hradí zo svojho rozpočtu. 
v rezorte kultúry sa finančné prostriedky škrtajú už niekoľko rokov a preto nastáva otázka, či pokračovať alebo 
nie v nastolenom trende a prinášať národnú licenciu elektronických informačných zdrojov. a ak áno, v akom 
rozsahu, pre koho a na aké obdobie.  

Abstract: 

For 15 years, within the framework of the national license, the Slovak National Library has been providing all 
academic, scientific, special and public libraries with electronic information sources. This national license is 
financed exclusively from the national library's budget. In the department of culture, budged cuts are present for 
several years and therefore it begs the question, whether or not to continue this current trend and keep providing 
the national license electronic information sources and if so, to what extent, for whom and for what period. 

Kľúčové slová: 

EBSCO Information Services, elektronické informačné zdroje, národná licencia, Slovenská národná knižnica 

Keywords: 
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Národná licencia na Slovensku do roku 2015 

Slovenská národná knižnica už 15 rokov prináša elektronické informačné zdroje (EIZ) pre všetky 
slovenské akademické, vedecké, verejné a špeciálne knižnice. Ide o národnú licenciu, pri ktorej každá 
väčšia nesúkromná knižnica na Slovensku má prístup k odbornej vedeckej literatúre v plnom texte. 
v priebehu tohto obdobia sa zloženie databáz menilo, ale podstatná časť ostala. 

Začiatky boli skromné a národná licencia (NL) priniesla v roku 2000 „iba“ 3.500 titulov časopisov 
v 5  databázach. v súčasnosti je najdôležitejšia súčasť národnej licencie databáza Academic Search 
Complete (ASC) – multiodborová databáza, ktorá prináša pre používateľov široké spektrum vedeckých 
informácií v plnom texte. Je to unikátny zdroj nielen pre akademické knižnice, ale aj vedecké, špeciálne 
či verejné knižnice. Paty Morgan (2013) z Verejnej knižnice v Smithfielde hovorí o multiodborovej 
databáze ASC, ako o najviac využívanej a najkomplexnejšej databáze prístupnej v akademickej sfére. 
Používateľom poskytuje prístup prostredníctvom komfortnej EBSCOhost platformy. Hovorí, že 
databáza je primárne určená pre akademické a verejné knižnice, ale veľmi užitočná je aj pre menšie 
organizácie. Túto databázu ohodnotila, čo sa týka obsahu 5 hviezdičkami z 5 možných. Tvrdí, že 
pokrytie obsahu je veľmi dobré a ponúka množstvo užitočných informácií nielen pre inštitúcie ako také, 
ale aj pre  jednotlivcov.  

Academic Search Complete je ucelená plnotextová databáza, ktorá je prístupná na Slovensku vďaka 
národnej licencie od Slovenskej národnej knižnice, prináša viac ako 13.800 indexovaných časopisov 
s abstraktom, viac ako 9.000 časopisov v plnom texte a viac ako 7.800 plnotextových peer-reviewed 
časopisov. Plný text vo formáte PDF je dostupný už od roku 1887 a je možné vyhľadávať aj v citáciách 
pre viac ako 1.400 časopisov. 
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Druhá najviac využívaná databáza je Business Source Premier, ktorá je taktiež od začiatku národnej 
licencie na Slovensku. Ponúka viac ako 2.200 plnotextových časopisov od roku 1965. Citačné referencie 
sa dajú vyhľadať od roku 1998. Ďalej obsahuje viac ako 1.100 peer-reviewed časopisov, viac ako 40 
monografií, viac ako 7.700 prípadových štúdií, viac ako 10.000 záznamov o obchodných 
spoločnostiach, viac ako 5.500 správ o priemysle a viac ako 3.600 SWOT analýz. 

V súčasnosti na Slovensku sú v rámci národnej licencie elektronických informačných zdrojov prístupné 
databázy od firmy EBSCO Information Services. Jedná sa o 16 databáz, pričom 4 z nich (Academic 
Search Complete, Business Source Premier, Medline with Full Text a Humanities International 
Complete) financuje Slovenská národná knižnica a 12 sú darom od EBSCO IS. Celkovo je prístupných 
viac ako 12.000 neduplikovaných plnotextových časopisov. 

Elektronický prieskum spokojnosti slovenských knižníc s národnou licenciou na Slovensku 

Slovenská národná knižnica, Odbor služby, Oddelenie digitálnych služieb vykonalo v letných mesiacoch 
2015 elektronický prieskum medzi slovenskými knižnicami, ktorý sa týkal spokojnosti s národnou 
licenciou databáz EBSCO. Chceli sme dostať odpoveď na jednu zo základných otázok: Ako vnímajú 
národnú licenciu databáz EBSCO slovenské knižnice? Je potrebná alebo nie? 

 V rámci národnej licencie je registrovaných 164 knižníc a do prieskumu sa zapojilo 115 knižníc, 
čo predstavuje 70% účasť v prieskume. Odpovede boli anonymné, knižnica mala uviesť len to, či je 
akademická, vedecká, špeciálna a pod.  

Tabuľka č. 1 Prehľad zapojených slovenských knižníc do prieskumu podľa typu knižnice 
# Typ knižnice Počet % 

1 národná 1 0,9 
2 vedecká 6 5,2 
3 akademická 25 21,6 
4 verejná 47 40,5 
5 špeciálna 29 25 

6 iné 8 6,9 

 

Na otázku, či poskytujú rešeršné služby vo svojej knižnici, odpovedalo 88 knižníc (75,9%) ÁNO a 28 
knižníc (24,1%) NIE. Aj keď knižnice neposkytujú rešeršné služby, je možné poskytnúť odborné 
a vedecké elektronické informačné zdroje pre svojich používateľov a tým skvalitniť svoje služby 
a prilákať tak používateľov tohto typu do svojich priestorov. Ak by knižnica chcela ešte viac skvalitniť 
svoje služby, je možné investovať a umožniť vzdialený prístup do EIZ. z 88 pozitívnych odpovedí sa 
počet rešerší ročne pohyboval od 1 až po 4.236 ročne. Jedna knižnica neuviedla počet rešerší, preto 
nie je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 2 Prehľad počtu vyhotovených rešerší ročne v slovenských knižniciach 
# Rozpätie Počet % 

1 1-100 49 56,32 
2 101-200 18 20,69 
3 201-500 9 10,34 

4 501-1.000 3 3,45 
5 1.001-2000 6 6,90 
6 2001-3000 1 1,15 

123 
 



ZÁMER SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V RÁMCI NÁRODNEJ LICENCIE DTB EBSCO 
 
7 3001-4000 0  

8 4001-5000 1 1,15 

 

Najviac knižnice urobia do 100 rešerší ročne, čo predstavuje viac ako 56% z tých, ktoré poskytujú 
rešeršné služby. Slovenská národná knižnica vyhotovila v roku 2014 viac ako 4.200 rešerší, no treba 
podotknúť, že vo svojich službách má k dispozícii špičkové Oddelenie digitálnych služieb, kde 5 
pracovníkov vyhotovuje rešerše na základe požiadaviek osobných či elektronických. Najčastejšou 
odpoveďou knižníc, prečo neponúkajú rešeršné služby vo svojej knižnici znela, že nemajú dostatok 
pracovníkov. Jedna z odpovedí bola, že používateľ akademickej knižnice by si mal vedieť vyhotoviť 
rešerš sám, čo je pravda, ale z dlhoročnej praxe viem, že študent častokrát nevie ani to, čo je rešerš. 
Preto študent častokrát siaha po alternatívnych zdrojoch informácií, než sú tie odborné či vedecké. 
Knižnica by mala dbať na to, aby marketing elektronických informačných zdrojov bol taký, aby študenti 
akademickej knižnice poznali vedecké zdroje, aby siahali po peer-reviewed časopisoch a zanechali, 
častokrát jediný zdroj pre ich prácu – google. 

Ďalšou zaujímavou informáciu bolo zistenie, ktoré zdroje sa najviac využívajú pre rešeršovanie. 
Slovenské knižnice najviac využívajú svoj vlastný katalóg (83x), potom katalógy iných slovenských 
knižníc (74x) a na treťom mieste sa objavili licencované databázy (59x). Open source databázy využíva 
len 24 slovenských knižníc. 

V rámci národnej licencie využíva všetky databázy EBSCO 23 knižníc, len niektoré 46 a nevyužíva ich 
33. Pričom 90 knižníc povedalo, že databázy zahrnuté v národnej licencii má dostačujúci okruh tém 
a len pre 19 knižníc je nedostačujúci okruh tém. Knižniciam chýbajú okruhy akými sú verejné 
zdravotníctvo, vizuálne umenie, výtvarné a úžitkové umenie, maľba, dizajn a architektúra, hudba, 
divadlo, film a kinematografia, audiovízia a televízia,  politológia a bezpečnostné štúdiá, bezpečnostné 
služby, kriminológia, kriminalistika a vyšetrovanie, bezpečnosť a ochrana pred požiarmi, bezpečnostné 
inžinierstvo, požiarne inžinierstvo a nebezpečné látky,  športová medicína a kineziológia, veterinárske 
vedy,  lekárstvo, farmácia, konkrétne diagnózy v rámci onkológie, bezpečnosť liekov, chemické 
databázy, plné texty technických časopisov,  humanitné a jazykovedné,  filozofia a pod. Boli to 
zaujímavé odpovede, pretože medicína je zastúpená unikátnou plnotextovou databázou MEDLINE 
with Full Text a aj humanitné vedy majú samostatnú databázu v rámci národnej licencie – Humanities 
International Complete. Tu sa ponúka otázka, dokedy bude vládať Slovenská národná knižnica sama 
ťahať národnú licenciu EIZ v takom rozsahu ako je dnes, prípadne rozšíriť okruh tém? 

Podľa prieskumu knižnice na Slovensku najviac využívajú databázy z projektu NISPEZ, EBSCO databázy 
z národnej licencie a online katalóg Slovenskej knižnice (kis3g.sk). Ďalej sú to špecializované online 
katalógy slovenských knižníc. 

111 knižníc odpovedalo ÁNO na otázku, či by mala Slovenská národná knižnica pokračovať v národnej 
licencii EIZ a len 1 knižnica odpovedala NIE. Pokiaľ by sa však mala knižnica spolupodieľať na 
financovaní národnej licencie EIZ, tak 68 knihovníkov nevedelo posúdiť odpoveď na túto otázku, 39 
knižníc jednoznačne povedalo NIE a len 9 knižníc povedalo ÁNO. 79 knižníc by pociťovalo nedostatok 
EIZ v rámci služieb knižnice, keby SNK nefinancovala EIZ v rámci národnej licencie. 36 knižníc 
odpovedalo, že by nepociťovali nedostatok EIZ. 

Z prieskumu vyplýva, že knižnice vyhotovujú rešerše na požiadanie len obmedzene, resp. nevyhotovujú 
vôbec z personálno-kapacitných dôvodov. Čo však neznamená, že by nemali ponúkať v rámci svojich 
služieb odborné vedecké databázy s recenzovanými časopismi. Hlavnou úlohou knižnice by malo byť 
ich propagovanie, ponúkanie na vyhľadávanie, t.z. zlepšiť marketing pre ich využívanie a jednoznačne 
uskutočňovať vzdelávacie podujatia pre študentov i vedeckých pracovníkov.  

A čo nám prieskum ukázal? Sú knižnice, ktoré chcú byť súčasťou siete moderných knižníc s kvalitnými 
službami, medzi ktorými budú mať aj elektronické informačné zdroje s odbornými vedeckými 
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časopismi. Na druhej strane sú knižnice, ktoré sa uspokoja iba s požičiavaním papierových kníh. 
Následne im hrozí, že potom veľmi ťažko naskočia do rozbehnutého vlaku, v ktorom sa vezú určite 
príťažlivejšie knižnice s modernými službami. Takéto knižnice čelia hrozbe, že budú pre používateľov 
neatraktívne, prestanú ich navštevovať a zriaďovateľ ich zruší, pretože sú zastaralé a nemoderné. 

Štatistika využívania databáz EBSCO v rámci národnej licencie na Slovensku 

Metriky sú veľmi dôležité. Aj Manifest IFLA o štatistike knižníc (2010) hovorí o tom, že štatistika knižníc 
môže odhaliť mnoho skutočností o doteraz skrytých úspechoch, keď knižnice umožnili a zabezpečili 
prístup k dôležitým informáciám pre všetky skupiny obyvateľov. 

Pre Slovenskú národnú knižnicu sú metriky vyhľadávania podstatné. Zohrávajú kľúčovú úlohu  pri 
rozhodovaní sa, či financovať alebo ukončiť národnú licenciu elektronických informačných zdrojov. 

V rámci databáz EBSCO za posledných 15 rokov sme zaznamenali enormný nárast počtu vyhľadávaní. 
Kým v roku 2002 to bolo viac ako 81.000 vyhľadávaní, v roku 2014 je to takmer 3.300.000 vyhľadávaní. 
v roku 2014 bolo stiahnutých viac ako 217.000 plných textov a prezretých viac ako 520.000 abstraktov. 
Ako dôvody tohto nárastu môžeme považovať väčší počet časopisov v plnom texte prístupných v rámci 
NL a väčším počtom študentov na Slovensku. Veď podľa Ústavu informácií a prognóz školstva na 
Slovensku v roku 2003 ukončilo vysokú školu viac ako 27.500 študentov a v roku 2015 to bolo viac ako 
48.000 študentov. Enormný nárast bol podporený aj skúšobným prístupom EBSCO Discovery Services 
(EDS) či rozšírením vyhľadávacieho prostredia EBSCOhost pre mobilné zariadenia – chytré telefóny či 
tablety. 

Medzi najaktívnejšie knižnice v roku 2014 v počte vyhľadávaní môžeme zaradiť Slovenskú národnú 
knižnicu, Ústrednú knižnicu SAV v Bratislave, Univerzitnú knižnicu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 
Univerzitnú knižnicu Trnavskej univerzity v Trnave či Centrum VTI SR v Bratislave.  

Tabuľka č. 3 Štatistika vyhľadávania za rok 2014 – najaktívnejšie knižnice podľa počtu vyhľadávania 
# Knižnica Sessions Searches Total Full 

Text 
Abstrakt 

1 Slovenská národná knižnica 93.392 471.060 30.010 25.633 
2 Ústredná knižnica SAV Bratislava 144.154 376.457 9.536 8.083 

3 Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 64.451 354.163 17.577 21.314 

4 Univerzitná knižnica TU v Trnave 52.854 341.129 14.016 12.494 
5 CVTI SR Bratislava 108.604 299.738 44.591 339.479 
6 Akademická knižnica UK Braatislava 65.932 290.776 22.301 24.826 

7 Slovenská ekonomická knižnica Bratislava 33.683 134.586 6.307 6.457 

8 Univerzitná knižnica UKF Nitra 27.968 126.203 7.251 12.766 
9 Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica 21.240 109.918 8.018 9.181 

10 Univerzitná knižnica TU v Košiciach 22.755 105.845 7.467 6.097 

Národná licencia elektronických informačných zdrojov v roku 2016? 

Otázka, ktorá rezonuje v slovenskom knihovníctve celý rok 2015. Bude alebo nebude národná licencia 
EIZ? a ak bude, v akom rozsahu? Plno otázok a ťažká odpoveď. Každý vie, že Slovenská národná 
knižnica financuje celú národnú licenciu zo svojho rozpočtu pre všetky slovenské knižnice. Dokedy bude 
schopná pokryť finančne tak náročný projekt? 

Úspech národnej licencie databáz EBSCO do roku 2015 je jednoznačný. Štatistické hodnotenia ukazujú, 
že počet vyhľadávaní stále stúpa, prieskum medzi knižnicami na Slovensku ukázal, že pre množstvo 
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knižníc sú databázy EBSCO v rámci národnej licencie kľúčové, aby mohli poskytovať kvalitné služby. No 
finančné prostriedky sú limitované. a kde najviac sa dá ušetriť ak nie v kultúre. Oliver Rehák (2014), 
ktorý zhodnotil rozpočet Ministerstva kultúry za niekoľko rokov späť hovorí, že Ministerstvo kultúry 
má každým rokom menej. Kým v roku 2012 mala vo svojom rozpočte 207 miliónov €, v roku 2013 211 
miliónov €, v roku 2014 to bolo už len 189 miliónov € a v roku 2015 173 miliónov €.  

Na základe doterajších metrík národnej licencie elektronických informačných zdrojov a úspešnosti 
medzi slovenskými knižnicami sa Slovenská národná knižnica rozhodla pokračovať vo financovaní 
projektu Národná licencia elektronických informačných zdrojov. SNK pristúpila k prehodnoteniu 
celkovej štruktúry národnej licencie EIZ v nasledujúcich rokoch. Kľúčové body boli: rozpočet, dodávateľ 
a databázy. Vybrali sme férovú cestu verejnej súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť všetci, ktorí poskytujú 
elektronické informačné zdroje. Preto SNK vyhlásila a zverejnila v apríli 2015 verejnú súťaž 
s predmetom zákazky  Elektronické informačné zdroje vo Vestníku verejného obstarávania a zároveň 
aj v Európskom vestníku. 

Vo verejnej súťaži sa ponechal rozsah knižníc v pôvodnom nezmenenom stave, t.z. prístup pre všetky 
akademické, vedecké, špeciálne, verejné knižnice a národnú knižnicu. Vzhľadom k tomu, že dochádza 
ku škrtom v rozpočte Ministerstva kultúry SR a Slovenská národná knižnica je jediná, ktorá financuje 
národnú licenciu, musela finančné prostriedky okresať aj v tomto projekte. Preto aj obsahové 
požiadavky na databázy sa museli zmenšiť. Základná požiadavka bola pre multiodborovú vedeckú 
databázu s minimálnym okruhom tém 150. Ako druhá databáza bola pre oblasť obchodu, priemyslu, 
ekonomiky a podnikania a posledná pre oblasť knihovníctva. Tieto okruhy boli stanovené na základe 
doterajších výsledkov vyhľadávania v rámci národnej licencie – najviac využívaná databáza bola 
multiodborová a hneď za ňou obchod a ekonomika. Momentálne vypadli z národnej licencie okruhy 
humanitných vied a medicína v plnom texte, čo však nevylučuje ďalšie zmeny v budúcnosti, ak sa 
navýši rozpočet alebo sa nájdu ďalšie finančné prostriedky. 

Čo sa týka počtu časopisov, tak sa stanovil minimálny počet plnotextových unikátnych 
neduplikovaných časopisov vo všetkých databázach 9.000. Minimálne 6.500 musí byť recenzovaných 
titulov časopisov s kontinuálnym pridávaním plného textu, minimálne 3.000 recenzovaných titulov 
časopisov musí byť indexovaných v citačnej databáze Web Of Science s kontinuálnym pridávaním 
plných textov a minimálne 4.000 recenzovaných plnotextových časopisov s kontinuálnym pridávaním 
plného textu musí byť bez embarga. Retrospektíva musí siahať minimálne do roku 1980. Databázy 
nesmú byť striktne zamerané na jeden región, jednu osobu, či na obdobie z minulosti, aby sa 
zabezpečilo širokospektrálne obsahové zameranie databáz. Za nosnú databázu sme stanovili 
multiodborovú databázu, pretože doteraz bola najviac využívaná slovenskými knižnicami 
a predpokladáme, že takýto druh databázy bude aj naďalej najviac využívaný. Pre túto databázu sme 
stanovali ďalšie špecifické kritériá: musí obsahovať minimálne 10.000 indexovaných titulov časopisov, 
z toho minimálne 4.500 titulov s plným textom, 3.000 s kontinuálnym pridávaním plného textu a 2.000 
titulov s kontinuálnym pridávaním plného textu bez embarga.  

Stanovili sme aj technické požiadavky na softvér a vyhľadávanie, ktoré boli obsiahle a napísané na 
niekoľkých stranách. Nezabudli sme aj na špecifikáciu, ktorá zodpovedá požiadavkám webu 3.0 
a ďalším trendom dnešnej doby.  

V súčasnom období stále prebieha verejná súťaž a zmluva ešte nebola podpísaná. Podklady si vyžiadalo 
niekoľko firiem, ale do súťaže sa rozhodla ísť len jedna – EBSCO Information Services, ktorá sa zapojila 
aj do elektronickej aukcie. 

Súťaž bola vyhlásená pre obdobie rokov 2016 – 2019 s možnosťou opcie na ďalšie 4 roky, čo znamená, 
že licencia môže pokračovať až do roku 2023. Ak dôjde k podpisu zmluvy, slovenské knižnice sa môžu 
tešiť na prístup k vedeckým a odborným časopisom neobmedzene a bez žiadnych ďalších poplatkov, 
pretože Slovenská národná knižnica bude financovať celú národnú licenciu elektronických 
informačných zdrojov sama.  
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Treba však podotknúť, že dôjde k poklesu rozsahu obsahu národnej licencie EIZ oproti doterajšej 
licencie z finančných dôvodov. No napriek všetkému sa Slovenská národná knižnica rozhodla 
financovať národnú licenciu. Od roku 2016 nebudú prístupné databázy z oblasti medicíny 
a humanitných vied. Ostáva multiodborová a knihovnícka databáza a databáza z oblasti obchodu 
a ekonomiky. 

Verím, že slovenské knižnice budú môcť aj naďalej obohacovať svoje služby národnou licenciou EIZ od 
SNK. Hoci v menšom objeme, no naďalej to môže byť hodnotným zdrojom informácií pre vedeckú, 
odbornú či laickú verejnosť. Slovenská národná knižnice chce, aby na Slovensku knižnice mohli vo 
svojich službách ponúkať elektronické informačné zdroje, pretože takáto služba je vo vyspelých 
krajinách štandardom nielen pre veľké knižnice, ale aj pre tie menšie.  
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Abstrakt: 

Elektronické informačné zdroje z oblasti vedy a výskumu sú nenahraditeľným zdrojom vedeckého bádania. Ako 
súčasť globálneho a efektívneho procesu výmeny informácií podporujú nadobúdanie znalostí, ktoré sú hybnou 
silou rozvoja a inovácií. Príspevok poukazuje na nárast využívania svetových licencovaných databáz pre podporu 
vedy a inovácií na Slovensku a informuje o Centrálnej databáze slovenských informačných zdrojov pre výskum 
a vývoj SciDAP, ktorá je výsledkom jednej z aktivít národného projektu NISPEZ. SciDAP plní úlohy multiodborovej 
databázy, s cieľom zabezpečiť čo najširšie pokrytie slovenskej vedeckej a odbornej produkcie, vrátane zdrojov 
neindexovaných vo svetových databázach.  

Kľúčové slová: 

databázy, elektronické informačné zdroje, SciDAP, Slovensko, veda a výskum. 

Abstract: 

Electronic information resources in science and research are an irreplaceable source of scientific investigation. 
As a part of a global and effective process of information exchange foster the acquisition of knowledge, which is 
the driving force of development and innovation. The article mentions the increased use of the world's licensed 
databases for the support of science and innovation in Slovakia and informs about Central database of the Slovak 
information resources for research and development SciDAP which is the result of one of the activities of the 
national project NISPEZ. The SciDAP database tends to perform the tasks of a multidisciplinary database, with 
a vision to the future to ensure the widest possible coverage of Slovak scientific and technical production, 
including resources not indexed in global databases. 

Keywords: 

databases, electronic information resources, SciDAP, Slovakia, science and research. 

 

Odborné bibliografické, citačné a plnotextové databázy hrajú v dobe informačného zahltenia 
nenahraditeľnú úlohu. Selektujú a kondenzujú zdroje podľa kvality, navigujú v univerze informácií 
a odbremeňujú používateľa od informačného preťaženia. Dostupnosť svetových elektronických 
informačných zdrojov (EIZ) je na Slovensku zabezpečovaná národným projektom Centra vedecko-
technických informácií SR (CVTI SR), NISPEZ už od roku 2008 a pracovníci vysokých škôl, univerzít 
a Slovenskej akadémie vied môžu využívať vysoko odborné a aktuálne informácie z oblasti vedy 
a výskumu. 

Preukázateľným výsledkom národného projektu NISPEZ1, resp. jeho pokračovania NISPEZ II,  je značný 
nárast využívania licencovaných databáz – EIZ. v grafoch 1 a 2 porovnávame využívanie EIZ v rokoch 
2009 a 2013 a výsledky poukazujú na nárast prístupov a vyhľadávaní takmer každej inštitúcie zapojenej 
do projektu NISPEZ. Kým v roku 2009 je evidovaných 511 360 prístupov a 1 034 520 vyhľadávaní, v roku 
2013 stúpol počet na 843 492 prístupov a 2 056 911 vyhľadávaní. 

1 NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom 
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Graf 2 Porovnanie počtu prístupov do licencovaných databáz EIZ v roku 2009 a v roku 2013 

 
Graf 3 Porovnanie počtu vyhľadávaní v licencovaných databázach EIZ v roku 2009 a v roku 2013 

V celkovom počte prístupov a vyhľadávaní všetkých inštitúcií zapojených do projektu NISPEZ (Graf 3) 
vzrástol v roku 2013 počet prístupov o 1,65 násobok a počet vyhľadávaní o 1,99 násobok oproti roku 
2009. 
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Graf 4 Porovnanie celkového počtu prístupov a vyhľadávaní v licencovaných databázach EIZ 

v roku 2009 a v roku 2013 

Prístup k najnovším vedeckým poznatkom má pozitívny dopad na výsledky výskumu a kvalitu 
publikačnej činnosti na Slovensku. Zaradenie slovenských publikácií do významných databáz 
napomáha globálnemu zviditeľneniu slovenskej vedy a zvýšeniu citovanosti. v grafe 3 je porovnaný 
priemerný počet citácií na jednu slovenskú publikáciu. Kým v rokoch 2004 – 2008 mala jedna slovenská 
publikácia v priemere 3,05 citácií, v rokoch 2010 – 2014 vzrástol priemerný počet citácií na 4,49. 

 
Graf 5 Priemerný počet citácií na jednu slovenskú publikáciu 

 (Zdroj: Web of Science, Thomson Reuters, 2015) 

Svetové EIZ sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou odbornej a vedeckej práce na Slovensku z dôvodu 
vysokej kvality poskytovaných informácií, ktoré väčšinou nie je možné nájsť obvyklým vyhľadávaním 
v internete. z dôvodu nastavenia vysokých obsahových a formálnych kritérií kvality však nie je 
v zahraničných licencovaných databázach značná časť slovenských vedeckých a odborných publikácií, 
najmä časopisov, monografií alebo zborníkov, ktoré ponúkajú informácie a poznatky o aktuálnom 
stave vednej problematiky v našej krajine. 
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Slovenské elektronické informačné zdroje 

Čiastočné zastúpenie slovenských publikácií vo svetových EIZ, v kontraste k rastúcemu záujmu o ich 
využívanie, motivuje k budovaniu a rozširovaniu vlastných báz slovenských informačných zdrojov. EIZ, 
ktoré prostredníctvom internetu ponúkajú slovenské knižnice a vydavatelia a zahŕňajú slovenskú 
vedeckú a odbornú produkciu, môžeme rozdeliť na: 

 
- Bibliografické databázy a katalógy knižníc – ponúkajú bibliografické a autoritatívne záznamy 

v rámci vlastnej akvizície. Zväčša ide o odborové databázy, katalógy jednotlivých knižníc 
a súborné katalógy. 

- Plnotextové databázy a digitálne knižnice – sú zamerané na diela historické alebo bez 
viazanosti na autorské práva, v rámci súčasnej produkcie najmä na publikácie s otvoreným 
prístupom. 

- Registre publikačnej činnosti – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti CREPČ, 
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti CREUČ a Katalóg publikačnej činnosti 
Slovenskej akadémie vied ponúkajú záznamy aktuálnych vedeckých a odborných publikácií. 
z dôvodu svojho poslania evidujú publikácie súčasných autorov, ktorí sú riadnymi 
zamestnancami vysokých škôl, univerzít a SAV. v registroch nie sú evidované publikácie 
zamestnancov s čiastočným pracovným pomerom. 

- Register záverečných prác – Centrálny register záverečných prác CRZP je významný 
poskytovaním aktuálneho prehľadu o vedeckých a odborných témach riešených 
v záverečných a kvalifikačných prácach vysokých škôl a univerzít. 

- Archívy vydavateľov – plnotextové a abstraktové archívy najmä periodických publikácií na 
webových stránkach vydavateľov môžeme porovnať k jednoodborovým alebo odborovým 
plnotextovým a bibliografickým databázam. 

Nedostatočné zastúpenie majú databázy súčasnej vedeckej a odbornej slovenskej produkcie, ktoré by 
poskytovali informácie o vedeckých publikáciách, ich analytický popis a multiodborové zameranie. 
Rovnako absentuje centrálny portál, ktorý by zastrešoval slovenské EIZ, ponúkal ich zoznam, štatistické 
ukazovatele využívania a umožňoval získať informácie, kde sa dokument nachádza a akým spôsobom 
sa dá získať. 

Centrálna databáza slovenských informačných zdrojov pre výskum a vývoj SciDAP 

SciDAP je nový elektronický informačný zdroj budovaný od roku 2013 v rámci národného projektu 
NISPEZ a je jednou z aktivít CVTI SR v oblasti podpory vedy a výskumu. SciDAP je multiodborová 
databáza s víziou do budúcnosti – zabezpečiť čo najširšie pokrytie slovenskej vedeckej a odbornej 
produkcie, vrátane zdrojov neindexovaných vo svetových databázach. 

V súčasnosti SciDAP obsahuje analyticky spracované slovenské vedecké časopisy indexované vo 
svetových databázach Web of Science a SCOPUS. Postupne bude ponúkať analytické záznamy 
vedeckých časopisov neindexovaných vo svetových databázach, záznamy o príspevkoch zo zborníkov, 
vedeckých monografiách a dokumentoch sivej literatúry, vrátane vedeckých dát a pridružených 
publikácií. 

Z pohľadu obsahu je databáza hodnotná v jej multiodborovom zameraní a analytických záznamoch, 
ktoré sú pre zástupcov konkrétneho vedného odboru kľúčovým prameňom informácií. Analytický popis 
je významný v situáciách bez možnosti prehliadania plného textu, prostredníctvom ktorého ani 
v súčasnosti nie je možné automaticky generovať postačujúci rozsah a kvalitu metaúdajov ako náhradu 
analytického záznamu. Multiodborovosť databázy odbremeňuje používateľa od vstupov do viacerých 
odborových databáz a katalógov a postupne bude z jedného miesta poskytovať stále ucelenejší 
prehľad o aktuálnom stave v každej vednej oblasti. 
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Obrázok 6 Úvodná stránka databázy SciDAP 

SciDAP je prototypom bibliografického systému, ktorý nasleduje filozofiu Funkčných požiadaviek na 
bibliografické záznamy (FRBR), s posunom k efektívnemu vyhľadávaniu a dôležitosťou kladenou na 
entity, ktoré sú z pohľadu navigácie v obsahu a tvorby  rešerší najdôležitejšie. Zabezpečujú 
previazanosť bibliografických záznamov, čím sa stráca vnímanie popisovaného diela ako samostatného 
celku, ale je naopak vnímané so vzťahmi k iným dielam a entitám. Tvorba samostatných entít je základ, 
bez ktorého nie je v databáze možné uložiť a sprístupniť bibliografický záznam. SciDAP pracuje s tromi 
typmi entít: autor, inštitúcia a akcia. Vo formulári Autor sa okrem hlavnej identifikácie osoby určuje 
tiež afiliácia a proveniencia a údaje poskytujú štatistický prehľad o  slovenských alebo zahraničných 
autoroch publikujúcich na Slovensku, respektíve v slovenských informačných zdrojoch z oblasti vedy 
a výskumu evidovaných v SciDAP. Formulár Inštitúcia je založený na hierarchickom systéme do tretej 
úrovne a každá slovenská inštitúcia alebo pracovisko má v databáze vytvorený samostatný záznam 
previazaný s nadradenou alebo podradenou úrovňou. Formulár Akcia eviduje podujatia viazané 
na popisovaný dokument, pričom sa rozlišuje medzi hlavnou a konkrétnou akciou. Základný popis 
konkrétnej akcie obsahuje okrem názvu a miesta konania tiež krajinu, organizátora, dátum a poradie 
akcie a previazaním s bibliografickým záznamom v SciDAP disponuje prelinkovanými informáciami 
o autoroch, afiliáciách a počte príspevkov. 
Pre zápis bibliografických údajov sú vytvorené formuláre, ktoré využívajú väzbové polia. Tie umožňujú 
vyhľadať a načítať údaje primárne patriace iným SciDAP záznamom. Cez väzbové polia sa dá získať 
hlavná a sekundárna zodpovednosť za dielo, informácie o zdrojovom dokumente, história názvov, 
identifikácia súvisiacich projektov, akcií, vydavateľov alebo inštitúcií. Podmienkou využívania 
väzbových polí je tvorba samostatných záznamov o entitách a dokumentoch, vrátane samostatných 
záznamov pri ich analytickom popise (1). 

Všeobecným odporúčaním v oblasti katalogizácie a budovania informačných databáz je opätovné 
využívanie existujúcich záznamov konverziou a importom do nových databáz a katalógov z dôvodu 
uľahčenia a zefektívnenia produkcie obsahu. v prípade katalógov s lineárnym spôsobom tvorby 
katalogizačných záznamov vo formáte MARC21 alebo UNIMARC je efektivita importu údajov značná. 
v prípade nelineárne organizovaných formulárov zápisu je nevyhnutné mapovať údaje zo zdrojových 
záznamov do viacerých formulárov entít, pričom je potrebné predpokladať, že syntakticky rozdielne 
zapísané údaje o jednej entite v zdrojovej databáze znamenajú vytvorenie viacerých záznamov o tejto 
entite v cieľovej databáze. 
V prípade databázy SciDAP bolo rozhodnuté o začatí budovania obsahu importom analytických 
záznamov slovenských časopisov z dvoch svetových citačných databáz: SCOPUS a Web of Science. Obe 
databázy poskytujú bibliografické údaje a údaje o entitách, dostupné cez aplikačné programové 
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rozhranie API. Hlavnou výhodou importu bol objem rýchlo získaných údajov, respektíve rýchlo 
vytvorené záznamy o článkoch, autoroch a inštitúciách, a databáza mohla byť ihneď sprístupnená 
verejnosti. 
Nevýhodou, ktorá súvisí s opätovným využitím existujúcich údajov, a ktorá pretrváva do súčasnosti, je 
práve kvantita duplicitných záznamov a nesprávne zapísaných a chýbajúcich údajov. Každý 
importovaný záznam v SciDAP musí byť preto postúpený kontrole katalogizátora, čo výrazne 
spomaľuje napĺňanie obsahu novými záznamami a editácia importovaných údajov je časovo 
porovnateľná s časom potrebným na tvorbu nových záznamov. Vysokú mieru kontroly a editácie 
vyžadujú najmä entity typu osoba a inštitúcia. SciDAP eviduje najmä súčasných autorov, ktorí môžu byť 
domáci alebo zahraniční, pričom ich dielo bolo vydané v domácom informačnom zdroji. v tejto situácii 
citeľne vnímame absenciu spoločnej bázy menných autorít, ktorá by poskytovala aj autoritatívne 
záznamy v súčasnosti aktívnych autorov, korporácií a akcií z oblasti vedy a výskumu. Rovnako 
nedisponujeme systémom správy autorít, ktorý by prepájal viacero databáz, s možnosťou 
vyhľadávania a identifikácie konkrétnej entity a prebratím autoritatívneho záznamu. Tento stav núti 
každú inštitúciu, ktorá spracováva súčasnú odbornú a vedeckú produkciu, k individuálnemu prístupu 
pri tvorbe záznamov entít. Situácia by si vyžadovala diskusie medzi odbornými knihovníkmi na 
národnej úrovni a riešenie v rámci úloh definovaných v Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na 
roky 2015 – 2020, v opatrení 2.1.2. 

Aktuálne je kľúčovou činnosťou rozvoja databázy budovanie jej obsahu. k ďalším činnostiam patrí 
spolupráca pri zdieľaní záznamov s discovery službou implementovanou v CVTI SR, cez ktorú má 
používateľ možnosť prehliadať všetky EIZ zabezpečené projektom NISPEZ vrátane databázy SciDAP. 
v spolupráci s digitálnym repozitárom, rovnako implementovaným v CVTI SR, je pripravovaná aplikácia 
na konverziu údajov pre potreby dlhodobého archivovania zdrojov evidovaných v SciDAP. Medzi tieto 
zdroje budú patriť najmä vedecké dáta, pridružené publikácie a sivá literatúra. 

Databáza SciDAP je dostupná na webovej adrese scidap.sk a v súčasnosti môže používateľ využívať 
viaceré funkcionality: vyhľadávanie podľa vedných odborov; rešeršnú funkciu pre bibliografické 
záznamy s exportom do formátov minimálneho alebo maximálneho ISBD a ISO 690; citačné generátory 
BibTex, RefWorks, RIS, EndNote a EndNoteWeb; anglickú verziu prezentačnej vrstvy; fazetové 
vyhľadávanie, Open URL každého záznamu, históriu vyhľadávania a RSS kanál. 

Záver 

Počas realizácie národného projektu NISPEZ, až do jeho ukončenia, bola činnosť súvisiaca s budovaním 
databázy zameraná na technický vývoj, testovanie funkcionalít, upgrade a spracovávanie dokumentov. 
Počas nasledujúceho obdobia budú aktivity naďalej zamerané najmä na budovanie obsahu, s víziou 
vytvoriť kvalitný slovenský EIZ, ktorý môže podporiť naplnenie Opatrenia 2.1.3 v Stratégii rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020: „Systematicky realizovať zámer koordinovaného 
postupu v procese akvizície a sprístupňovania elektronických informačných zdrojov a databáz pre 
potreby vedy, výskumu, vzdelávania a podnikateľského sektora na celonárodnej úrovni“ (2). 

Databáza SciDAP je zahrnutá v pripravovanom národnom projekte CVTI SR, NISPEZ IV ako súčasť 
národnej infraštruktúry pre získavanie, uchovávanie a sprístupňovanie vybraných výstupov slovenskej 
vedy, rámci ktorého bude rozvoj databázy zameraný najmä na nové funkcionality spojené s digitálnym 
repozitárom a poskytovaním personalizovaných služieb dodávania digitálneho obsahu používateľom 
(3). SciDAP patrí k novým slovenským EIZ v začiatku svojho rozvoja, ale zaistením vhodných podmienok 
je reálny predpoklad jej budúceho uplatnenia a užitočnosti pri informačnej podpore slovenskej vedy. 
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Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. 
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Abstrakt: 

CVTI SR od roku 2013 plní funkciu Národného referenčného bodu pre oblasť otvoreného prístupu  (OA) 
k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu. k plneniu tejto funkcie bolo nominované ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na základe výzvy viceprezidentky Európskej komisie  pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes 
a komisárky pani Máire Geoghegan Quin. 

Na základe analýz sa ukazuje, že Slovensko v oblasti otvoreného prístupu výrazne zaostáva. z uvedeného dôvodu 
bol vypracovaný Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015, ktorý si kladie 
za cieľ uviesť OA do praxe. Keďže CVTI SR je v tomto pláne zodpovedné za oblasť otvoreného prístupu 
k výsledkom vedy a výskumu, príspevok predstaví víziu rozvoja Open Access na Slovensku ako aj jednotlivé 
aktivity, ktoré plánuje CVTI SR v období rokov 2015-2020 na Slovensku implementovať.   

Abstract: 

Since 2013 Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SCSTI) serves as the National Reference Point 
for Open Access (OA) to scientific information and its preservation. It was designated to fulfill this function by 
the Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic on behalf of the European 
Commission Vice-President for Digital Agenda Mrs. Neelie Kroes and Commissioner Mrs. Márie Geoghegan Quin. 

The analyses show that the Slovak Republic, when it comes to OA, is falling behind significantly. Because of this 
reason, the Action Plan of Initiative for Open Government of the Slovak Republic 2015 has been introduced and 
its target is to implement the OA into practice. The plan states that SCSTI is responsible for the area of OA to 
science and research outcomes, this article shows the vision of OA development in Slovakia as well as specific 
activities that SCSTI plans to implement in Slovakia in the period between 2015 – 2020.  
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Úvod 

Problematika otvoreného prístupu k výsledkom vedeckého výskumu je v súčasnosti veľmi intenzívne 
diskutovanou témou nielen v prostredí knižníc, ale aj medzi samotnými vedcami. Otvorenosť je pre 
súčasnú vedu hlavnou výzvou. Výraz Open Science (= otvorená veda) je odbornou verejnosťou 
intenzívne skloňovaný a označovaný za hnutie, ktorého cieľom je sprístupniť výsledky vedeckého 
výskumu, vedecké dáta a výskumné postupy odbornej i laickej verejnosti a zabezpečiť tak 
transparentnosť a zefektívnenie procesu vedeckej komunikácie. Vo všeobecnosti otvorená veda 
zahŕňa pojmy ako Open Source, Open Data a samozrejme Open Access (OA). Príspevky, ktoré odzneli 
na viacerých medzinárodných knihovníckych konferenciách potvrdzujú, že problematika Open Access 
potrebuje najmä praktické riešenia. Aj napriek tomu, že sa otvorené publikovanie stalo nevyhnutnou 
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súčasťou výskumov financovaných zo zdrojov Európskej únie, často sa v praxi stretávame s množstvom 
dezinformácií a obáv predovšetkým zo strany vedcov. 

Odporúčanie publikovať výsledky vedy formou otvoreného prístupu, ktoré bolo súčasťou 7. 
Rámcového programu (7RP) sa v programe HORIZONT2020 stalo povinnosťou. Pravidlá prijaté 
v programe HORIZONT2020 vychádzajú zo skutočnosti, že výsledky vedeckého výskumu realizovaného 
z verejných zdrojov, by mali byť aj verejne prístupné. Problematiku získavania, spracúvania, 
uchovávania a sprístupňovania výsledkov vedeckého výskumu sa v rámci Európskej únie, ale aj mimo 
nej, snaží riešiť viacero medzinárodných aj národných projektov. Každá krajina prispieva svojimi 
poznatkami a aktívne sa zapája do procesu tvorby pravidiel a politík pre otvorený prístup k vedeckým 
informáciám. Výnimkou nie je ani Slovenská republika. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je inštitúciou, ktorá má špecifické postavenie 
v procese podpory vedy a výskumu na Slovensku. Toto postavenie súvisí najmä s aktivitami, ktoré 
inštitúcia vykonáva a ktoré často vyplývajú z aktuálne riešených národných a medzinárodných 
projektov. Problematika OA a snaha o praktické riešenia v danej oblasti predstavujú jednu zo 
základných výziev súčasnej vedy.  

CVTI SR ako Národný referenčný bod 

Od roku 2013 plní CVTI SR funkciu Národného referenčného bodu pre oblasť politiky prístupu 
k vedeckým informáciám a ich uchovávania (NRB), do ktorej bolo nominované ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR na základe výzvy viceprezidentky Európskej komisie  pre digitálnu agendu 
Neelie Kroes a komisárky Máire Geoghegan Quin. Každá inštitúcia plniaca takúto funkciu má svoje 
povinnosti a úlohy. Medzi základné povinnosti patrí koordinácia opatrení uvedených v Odporúčaní 
Európskej komisie „Prístup k vedecko-technickým informáciám a ich uchovávanie“ (Recommendation 
on „Access to and preservation of scientific information“, či spolupráca s Európskou komisiou pri 
výmene skúseností a tvorbe spoločných zásad, noriem a implementačných opatrení v rámci 
Európskeho výskumného priestoru. Okrem toho je nevyhnutné spolupracovať s riešiteľmi 
medzinárodných projektov, ktoré riešia problematiku otvoreného prístupu a aktívne sa zapájať do 
riešenia jednotlivých úloh. Medzi hlavné úlohy patrí predovšetkým zvyšovanie povedomia o OA, či 
podpora aktivít súvisiacich s otvoreným publikovaním. 

CVTI SR a OA projekty  

V súvislosti s problematikou OA a s funkciou NRB je CVTI SR aktuálne zapojené do dvoch 
medzinárodných projektov - PASTEUR4OA a OpenAIRE2020. Aktivity týchto projektov na seba 
v niektorých bodoch a úlohách nepriamo nadväzujú a vyžadujú pravidelnú komunikáciu s ich 
riešiteľmi, aby boli zdieľané výsledky čo najaktuálnejšie a pomohli efektívne napredovať pri dosahovaní 
vytýčených cieľov. 

PASTEUR4OA 

Na základe plnenia funkcie NRB bolo CVTI SR definované ako kľúčová organizácia (=Key Node) 
v projekte PASTEUR4OA. Projekt vznikol ako podpora pre dodržiavanie Odporúčania Európskej 
komisie pre členské štáty z roku 2012, kde sa štáty zaviazali rozvíjať a implementovať pravidlá, ktoré 
by zabezpečili OA ku všetkým výstupom z verejne financovaných výskumov. Hlavným zámerom je teda 
pomoc pri rozvoji a/alebo posilnení OA stratégie a politiky na národnej úrovni jednotlivých štátov 
a uľahčenie ich koordinácie na úrovni Európskej únie. Snahou je vytvorenie siete expertných centier 
členských štátov, ktoré by realizovali aktivity na národnej úrovni pod vedením partnerov projektu.  

Vytvorenie siete expertných centier predstavuje základ pre plnenie ďalších úloh definovaných 
v zámere projektu. Ďalším nemenej dôležitým bodom je mapovanie už existujúcich politík,  
zaznamenávanie jednotlivých politík a ich typov za účelom vytvorenia všeobecnej typológie a rozvoj 
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právnych dokumentov. Najdôležitejším faktorom pri plnení úloh je zapojenie jednotlivých národných 
tvorcov politík do celého procesu a snaha zohľadniť špecifickosť potrieb každej krajiny. v súvislosti 
s rozvojom komunikácie a vzťahov medzi členskými štátmi EÚ sú v rámci projektu organizované rôzne 
podujatia. Aktuálne sa pripravuje podujatie pod názvom Working Together to Promote Open Access 
Policy Alignment in Europe, ktoré sa bude konať koncom októbra 2015 v Budapešti a stretnú sa na 
ňom zástupcovia krajín východoeurópskeho regiónu, ktoré sú zapojené v projekte.  

OpenAIRE2020 

Od januára 2015 sa CVTI SR stalo partnerom projektu OpenAIRE2020 financovaného z programu 
Európskej komisie pre výskum a technologický rozvoj v rámci programu HORIZONT2020. Projekt 
OpenAIRE2020 je priamym pokračovaním dvoch predchádzajúcich. Už v roku 2009 bol spustený 
projekt OpenAIRE. Jeho cieľom bola implementácia OA v Európe a vybudovanie infraštruktúry pre 
zjednodušenie a zefektívnenie vedeckej komunikácie v Európskom výskumnom priestore. Touto 
infraštruktúrou sa stal portál OpenAIRE. v nasledujúcom projekte OpenAIREplus sa pristúpilo k snahe 
o uľahčenie prístupu k akejkoľvek vedeckej OA produkcii, a to prepojením plných textov priamo 
s dátami a konkrétnymi projektmi.  Prostredníctvom portálu OpenAIRE už mohli vedci priamo vkladať 
publikácie financované zo 7RP a z Európskeho výskumného priestoru do OA repozitárov. Aktuálne 
prebiehajúci projekt OpenAIRE2020 je primárne zameraný na spojenie implementácie pravidiel 
programu HORIZONT2020 a infraštruktúry OpenAIRE, čo zahŕňa podporu interoperability a kontrolu 
dodržiavania pokynov OpenAIRE na úrovni správcov národných repozitárov a CRIS manažérov. Dôležitá 
je tiež podpora manažmentu výskumných dát a snaha podchytiť všetky výstupy 
z projektov HORIZONT2020. Portál OpenAIRE by mal byť obohatený o nové funkcionality a služby. 
Jednou z nich je napríklad repozitár Zenodo, ktorý slúži ako úložisko pre všetkých vedeckých 
pracovníkov, výskumníkov, inštitúcie, či riešiteľov projektov, ktorí nemajú možnosť ukladať a zdieľať 
vedecko-výskumné publikácie alebo dáta v repozitároch v rámci vlastnej krajiny.  

 

Portál OpenAIRE je priebežne budovaný v každom z pokračujúcich projektov a predstavuje ich hlavný 
výstup. Registráciou na portáli získa používateľ prístup k systému podpory a k informáciám 
o aktuálnom stave OA politiky v priebehu projektových aktivít. Portál tiež ponúka prístup k pravidelne 
aktualizovaným štatistickým údajom. Na základe štatistických údajov prevádzkovateľov portálu možno 
vidieť, že Slovenská republika značne zaostáva za ostatnými členskými krajinami s najnižším počtom 
záznamov dokumentov. Záznamy sú čerpané priamo z inštitucionálnych repozitárov a digitálnych 
archívov.  

CVTI SR plní v projekte za Slovenskú republiku úlohu NOAD (=National Open Access Desk). Úlohou 
jednotlivých NOAD je predovšetkým komunikácia s koordinátormi projektov realizovaných 
v programoch 7RP a HORIZONT2020 a mapovať ich jednotlivé výstupy. Povinnosti a úlohy NOAD boli 
definované na prvom stretnutí s riešiteľmi projektu, ktoré sa uskutočnilo v januári v Aténach. Podobne 
ako v projekte PASTEUR4OA, aj tu patrí k základným úlohám rozširovanie povedomia o problematike 
otvoreného prístupu. Súčasťou aktivít je samozrejme aj realizácia a aktívna účasť na podujatiach 
a seminároch k tejto problematike. Zároveň by mala byť zabezpečená podpora pri budovaní 
repozitárov a podpora spolupráce medzi kľúčovými hráčmi v oblasti OA na Slovensku. Jednou 
z najvýznamnejších úloh je podpora v súvislosti s dodržiavaním a implementáciou pravidiel 
HORIZONT2020 a samozrejme snaha o zhromažďovanie OA výstupov vedeckých výskumov a všetkých 
údajov týkajúcich sa týchto výstupov. 
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Sledované OA projekty 

Okrem projektov, do ktorých sa CVTI SR aktívne zapája, sú aj projekty, ktoré len sleduje, ako napríklad: 

RECODE - projekt, ktorý využíva existujúce siete, komunity a projekty zamerané na  riešenie 
problémov v rámci otvoreného prístupu, šírenie, uchovávanie dát a vytvorenie politických odporúčaní 
pre otvorený prístup k údajom z výskumu na základe existujúcich osvedčených postupov. Projekt 
predstavuje jeden z dôležitých komunikačných kanálov.  

OASIS-NET - projekt, ktorého zámerom bolo definovanie, rozvoj a implementácia OA stratégií a politík 
a ich koordinácia v rámci Európskeho výskumného priestoru. CVTI SR sa zapojilo do  vypracovania 
projektu, a hoci nebol schválený Európskou komisiou, na jeho základe sa podarilo vytvoriť kvalitnú 
platformu pre spoluprácu v tejto oblasti, ktorú určite bude možné v budúcnosti využiť. 

FOSTER - projekt spustený v roku 2014 ako 2-ročný projekt financovaný zo zdrojov EÚ, ktorý si kladie 
za cieľ pomáhať a podporovať výskumných pracovníkov, knihovníkov a ďalšie zainteresované strany 
v rámci Európskeho výskumného priestoru s cieľom prijať otvorený prístup k publikovaným vedeckým 
poznatkom do už existujúcich výskumných metodológií. v prvom roku boli v jarnom a jesennom 
termíne realizované výzvy na predloženie návrhu aktivít, ktorých realizácia by mohla byť financovaná 
z projektu. Rok 2015 je venovaný už konkrétnym podujatiam. Projektový zámer podaný v CVTI SR na 
jar 2014 nebol schválený, ale aj napriek tomu naďalej sledujeme podujatia, ktoré sú jeho priamym 
výstupom a v prípade pokračovania tejto aktivity sme pripravení sa zapojiť. 

SCOAP3 (Sponzorské konzorcium pre voľný prístup k publikáciám v oblasti jadrovej fyziky ) -  
realizovaný od 1. januára 2014 CERN-om v spolupráci s komunitou jadrových fyzikov. Cieľom je 
„zjednotiť vydávanie publikácií týkajúcich sa časticovej fyziky a zabezpečiť voľný prístup k týmto 
publikáciám a ďalším publikačným službám poskytovaným zazmluvnenými vydavateľmi všetkým 
záujemcom – vedecko-výskumným inštitúciám, knižniciam, a odborníkom, ktorí sú zapojení do 
spolupráce v oblasti časticovej fyziky nielen v rámci CERN, ale širokej vedeckej obci. Výstupom projektu 
je vybudovanie SCOAP3 repozitára, ktorého súčasťou je aktuálne 10 titulov časopisov z oblasti jadrovej 
fyziky a otvorený prístup k viac ako 4 000 článkom. CVTI SR predstavuje výkonného zástupcu za 
Slovenskú republiku. 

Aktivity CVTI SR v súvislosti s OA 

Ako je uvedené vyššie, z plnenia funkcie NRB a z aktívneho zapájania sa do medzinárodných projektov 
vyplýva pre CVTI SR potreba realizácie aktivít na národnej úrovni. Na jeseň minulého roku sme 
usporiadali Diskusné fórum v súvislosti s plnením funkcie CVTI SR ako Národného referenčného bodu 
pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku, ktorého cieľom bolo oboznámiť 
zainteresovaných so systémom mapovania OA politiky pre Európsku komisiu,  materiálmi 
a dokumentmi, ktoré CVTI SR získalo v súvislosti s účasťou na zasadnutiach zástupcov NRB a začať 
diskusiu o možnostiach spolupráce na národnej úrovni. Jedným z výstupov diskusného fóra bola 
medzinárodná konferencia Open Access politika  Slovenska v Európskom rámci 2015 (súčasný stav 
a perspektívy) usporiadaná na pôde CVTI SR koncom marca tohto roku. Konferencia upozornila na 
skutočnosť, že téma otvoreného publikovania je aktuálna aj na Slovensku a vyžaduje si aktívnejší 
prístup a spoluprácu.  

CVTI SR sa tento rok aktívne zapojilo do prípravy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR 
na rok 2015 a je zodpovedné za plnenie úloh definovaných v bode 2.2 Otvorený prístup k výsledkom 
vedy a výskumu.   

Okrem toho je nevyhnutné priebežné plnenie úloh v rámci projektov a účasť na podujatiach, ktoré 
s danou problematikou súvisia a prinášajú nové poznatky. 
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Plánované aktivity CVTI SR  

CVTI SR v programovom období 2007 – 2013 implementovalo osem národných projektov 
spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie. Základným poslaním našej inštitúcie je podpora  rozvoja 
vedy, techniky a vzdelávania. Vzhľadom na skutočnosť, že mnohé projekty realizované na území 
Slovenska sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, je potrebné zabezpečiť aj adekvátne 
zverejňovanie ich výstupov. Našou snahou je preto v novom programovom období zahrnúť 
problematiku OA do národného projektu NISPEZ IV, pretože je neoddeliteľnou súčasťou podpory vedy 
a výskumu v SR.  

Našim cieľom je vytvorenie systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho vedeckého 
obsahu s dôrazom na podporu otvoreného publikovania. v prvom rade ide o vybudovanie open 
source repozitárov na ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých 
a odborných publikácií, vedeckých dát a sivej literatúry a o rozvoj centrálnej databázy slovenských 
elektronických informačných zdrojov pre VaV – SciDAP rozšírením o nové  funkcionality. Ďalším 
krokom by malo byť vytvorenie systému národnej podpory OA publikovania výstupov vedy a výskumu, 
ktoré sú výsledkom vedecko-výskumných aktivít financovaných z verejných zdrojov a aktivít, ktoré sú 
výsledkom projektov podliehajúcim pravidlám 7RP a HORIZONT2020. v uplynulom roku napríklad 
prebiehalo na území Slovenska celkovo 236 projektov (z toho 203 realizovaných v rámci 7RP a 33 
v rámci HORIZONT2020).   

Aj napriek funkciám, ktoré CVTI SR plní v súvislosti s OA, nie sú aktivity dostatočne koordinované 
a personálne zabezpečené, preto by sme v budúcnosti radi zriadili na pôde CVTI SR kontaktnú 
kanceláriu pre Open Access. Medzi jej úlohy by malo patriť: 

- metodicky koordinovať a odborne a finančne podporovať vydávanie slovenských odborných 
a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom 

- rozširovanie povedomia o problematike OA 
- poskytovanie poradenstva v danej oblasti najmä medzi vedecko-výskumnými pracovníkmi 

na národnej úrovni 
- plnenie úloh vyplývajúcich z členstva a participácie CVTI SR v medzinárodných projektoch, 

ktorých predmetom záujmu je Open Science, Open Data a všetky aktivity súvisiace s OA 
problematikou 

- spolupráca pri riešení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 
2015 

- priama finančná podpora otvoreného publikovania 

Záver 

Otvorená veda predstavuje hnutie, ktorého cieľom je predovšetkým zefektívnenie vedeckej 
komunikácie a sprístupnenie výsledkov vedy a výskumu všetkým bez rozdielu. Vzhľadom na neustále 
sa zvyšujúci tlak na riešenie problematiky OA na medzinárodnej úrovni, a najmä v Európskom 
výskumnom priestore, je potrebné rozvíjať spoluprácu medzi kľúčovými hráčmi a hľadať vhodné 
nástroje pre podporu otvoreného publikovania aj na území Slovenskej republiky. OA ako nový model 
publikovania výsledkov vedy a výskumu je jednoznačne výzvou, ktorú je potrebné správne uchopiť 
a využiť jej výhody. Centrum vedecko-technických informácií SR je inštitúciou, ktorá má v novom 
programovom období šancu posunúť aktivity v tejto oblasti z formy diskusie k reálnym a praktickým 
výsledkom. 
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Abstrakt:  

Koncom roka 2014 bolo na Slovensku rozhodnuté o zavedení nových katalogizačných pravidiel RDA, ktoré majú 
nahradiť doteraz používané pravidlá AACR2. Článok je venovaný stručnému oboznámeniu sa s vývojom 
a charakterom nových pravidiel, i so zmenami, ktoré nastanú nielen v štruktúre pravidiel, ale aj pri tvorbe 
katalogizačných záznamov. Jeho súčasťou sú aj informácie o harmonograme implementácie pravidiel do 
katalogizačnej praxe na Slovensku. 

Abstract:  

At the end of year 2014 in the Slovakia were decided on imlementation of a new cataloguing rules RDA, which 
will replace rules AACR2, which is using nowadays. Article provides a brief  informations about development and 
character of new rules, as well as changes, which occur not only in a structure of rules, but also in a creation of 
a cataloguing records. Besides part of article are informations about harmonogram of implementation of RDA to 
cataloguing praxis in Slovakia.  

Kľúčové slová: 

Charakteristika, implementácia na Slovensku, katalogizačné pravidlá, RDA, vývoj 

Keywords: 

Cataloguing rules, development, character,  implementation in Slovakia, RDA 

 

Úvod 

Naša spoločnosť prežíva v posledných 20 rokoch veľmi rýchly technologický a informačný vývoj, 
v ktorom zohráva veľkú úlohu informatika, počítače, internet, sociálne siete, moderná komunikačná 
technika atď. Rozvoj informačných technológií sa prejavuje aj vo sfére knižníc a knihovníctva. Zatiaľ čo 
pred dvadsiatimi rokmi vyhľadávali čitatelia knihy a časopisy ešte pomocou lístkových katalógov, dnes 
používajú online katalógy a prehliadače v pohodlí domova. v priebehu tohto obdobia prišlo aj k rozvoju 
nových druhov dokumentov a zdrojov v rôznych formátoch, na rôznych nosičoch a k rozvoju nových 
možností prístupu k informáciám. 

Aby knižnice boli konkurencieschopné a mohli obstáť v novej informačnej spoločnosti, bolo potrebné 
vytvoriť nové katalogizačné pravidlá, ktoré by dokázali pružne reagovať na zmeny podmienok 
v informačnej spoločnosti. Nové pravidlá mali zabezpečiť kvalitné a efektívne  spracovanie 
analógových a elektronických zdrojov, zefektívniť katalogizačný popis a sprístupnenie zdrojov 
a všetkých typov dokumentov. Takýmito majú byť nové pravidlá RDA (Resource Description and 
Access), ktoré boli od počiatku koncipované ako medzinárodné pravidlá. 
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Vývoj RDA 

Predchodca RDA - pravidlá AACR2 , ktoré boli určené najmä na katalogizáciu tlačených dokumentov, 
sa javia zastarané najmä z dôvodu vzniku nových druhov dokumentov a rozvoja nových možností 
prístupu k informáciám. Aj keď boli priebežne aktualizované, tieto aktualizácie nestačili pokryť všetky 
potrebné zmeny, a preto stúpala potreba nahradiť čiastočné úpravy dôkladnou revíziou 
a prepracovaním pravidiel. Na začiatku bol teda zámer modernizovať pôvodné pravidlá pod názvom 
AACR3 a prispôsobiť ich novým potrebám, vzniknutým v dôsledku rozvoja nových druhov dokumentov 
i možnostiam, ktoré poskytuje elektronické prostredie. Práca na novom štandarde sa začala v roku 
2004 pod vedením  Spoločného riadiaceho výbor pre revíziu AACR (Joint Steering Committee for 
Revision of AACR – JSC). v apríli 2005, po vypracovaní komentárov k revidovanej kapitole 1 AACR3, sa 
však ukázalo, že čiastočné zmeny sú nedostatočné, a preto sa rozhodlo, že je potrebné od základu 
zmeniť prístup k pravidlám a vytvoriť celkom nový štandard pre popis a sprístupnenie zdrojov 
navrhnutý pre digitálne prostredie. Pravidlá získali nový názov „Resource Description and Access“ 
(Popis zdroja a prístup k nemu). Mali byť síce kompatibilné s AACR2, ale mali vychádzať z modelov 
FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) a FRAD (Functional Requirements for 
Authority Data). Následne bola Riadiaca komisia premenovaná na Spojenú riadiacu komisiu pre 
prípravu pravidiel RDA (Joint Steering Committee for Development of RDA, JSC). Počas počiatočných 
prác sa Riadiaca komisia JSC skladala zo zástupcov šiestych hlavných anglo-amerických knihovníckych 
inštitúcií úzko spolupracujúcich v oblasti katalogizácie – Americkej knihovníckej asociácie (American 
Library Association, ALA), Austrálskeho výboru pre katalogizáciu (Australian Committee on 
Cataloguing, ACOC), Britskej knižnice (British Library, BL), Kanadského výboru pre katalogizáciu 
(Canadian Committee on Cataloguing, CCC), Odborného inštitútu knihovníckych a informačných 
profesionálov (Chartered Institute of Library and Information Professionals, CILIP) a samozrejme 
Kongresovej knižnice (Library of Congres, LC). Od roku 2012 je členom výboru tiež Deutsche 
Nationalbibliothek (DNB). 

Prvá verzia RDA ("Draft") bola zverejnená v roku 2008 a v roku 2010 boli nové pravidlá publikované. 
Pravidlá vyvolali množstvo diskusií. Niektorí uvítali radikálnu zmenu usporiadania pravidiel, ich 
priblíženie sa k modelu FRBR a oslobodenie sa od prevažujúcej orientácie na tlačené dokumenty. Iným 
sa však pravidlá zdali nevhodné pre praktické použitie. Text považovali za nezrozumiteľný a mali 
výhrady i k niektorým konkrétnym zmenám v pravidlách v porovnaní s AACR2. Rozhodlo sa, že pravidlá 
sa otestujú v praktickej katalogizácii. Na testovaní sa podieľalo množstvo knižníc nielen v USA, ale i 
v ďalších krajinách. Jadrom testujúcej skupiny boli tri americké národné knižnice: Library of Congress, 
National Agricultural Library a National Library of Medicine. Okrem 30 oficiálnych účastníkov testu, 
bolo umožnené podieľať sa na testovaní i ďalším inštitúciám, ktoré prejavili záujem. Testovanie 
prebiehalo v „živých“ databázach za normálnej prevádzky. 

Počiatkom roka 2011 prebehlo vyhodnotenie testu. Väčšine testujúcich inštitúcií nové pravidlá 
v zásade vyhovovali, ale pred ich definitívnym prijatím považovali za vhodné urobiť ešte niektoré 
zmeny, najmä upraviť text z hľadiska zrozumiteľnosti. Library of Congress, National Agricultural Library 
a National Library of Medicine začali nové pravidlá používať až po vykonaní hlavných úprav v apríli 
2013. Niektoré ďalšie knižnice sa však po ukončení testu v roku 2011 už nevrátili k AACR2 a pokračovali 
v používaní RDA. 

Pravidlá boli zverejnené online na stránkach RDA Toolkit (http://www.rdatoolkit.org), kde sú primárne 
dostupné v anglickom jazyku. Voľne prístupný je obsah pravidiel, t..j. názvy oddielov a kapitol. Samotný 
text pravidiel je sprístupnený až po zaplatení predplatného. Portál umožnuje bezplatne využiť 30 dňový 
skúšobný prístup. k dispozícii je aj bohatá sada príkladov, mapovanie voči MARC 21, MODS, entitám 
FRBR a FRAD a ďalšie pomôcky. k dispozícii  je taktiež spoplatnený prístup k pravidlám AACR2, vrátane 
posledných revízií. Stránka ponúka e-learningové kurzy RDA. Vydavateľmi Toolkitu sú American Library 
Association (ALA), Canadian Library Association a nakladateľstvo Facet Publishing. Okrem online verzie 
boli pravidlá RDA vydané aj v tlačenej verzii, ktorá sa časom stáva pomerne neaktuálnou, pretože 
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pravidlá sa pravidelne niekoľkokrát ročne aktualizujú a dopĺňajú. Okrem toho sa už pri vzniku RDA 
predpokladalo využitie online verzie s veľkým množstvom hypertextových odkazov, ktorými sú 
jednotlivé pravidlá navzájom prepojené, čo značne sťažuje prácu s tlačenou podobou pravidiel, ktorá 
núti používateľa často listovať medzi rôznymi kapitolami. 

V súčasnej dobe je RDA katalogizačným štandardom národných a prevažne akademických 
a univerzitných knižníc v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande a v niekoľkých 
ázijských krajinách (Singapur, Malajzia, Filipíny). v roku 2015 implementovali RDA aj knižnice Českej 
republiky. v nasledujúcich rokoch plánujú prejsť na RDA národné knižnice v Holandsku, Fínsku, Írsku 
a v Škótsku. RDA neplánuje prevziať Taliansko, kde boli dokončené nové talianske katalogizačné 
pravidlá REICAT.  

Do dnešnej doby bol text RDA preložený do francúzštiny, španielčiny, nemčiny a čínštiny. 

Charakter RDA 

Pravidlá RDA sú novou normou pre popis dokumentov a nahrádzajú pravidlá AACR2. Primárne sú 
určené pre použitie v elektronickom prostredí a pre popis všetkých druhov dokumentov. Dajú sa využiť 
pre zápis do rôznych formátov, nielen do tzv. marcovských, pretože sú nezávislé  od formátu. Tieto 
pravidlá sú založené na Ustanovení medzinárodných princípov katalogizácie (ICP, 2009), ktoré nahradili 
Parížske princípy z roku 1961, a vychádzajú zo štruktúry modelov FRBR a FRAD a tým je prispôsobená 
aj ich štruktúra. Tento prístup umožňuje zachytiť vlastnosti entít a hlavne tiež rôzne väzby medzi nimi. 

Vlastný text RDA bol čiastočne prevzatý z AACR2, aspoň tam, kde to bolo možné a kde neprišlo k zmene 
znenia pravidiel. z praktického hľadiska teda nejde, až na výnimky, ani tak o radikálnu zmenu spôsobu 
zápisu jednotlivých údajov, ako skôr o zmenu celkového prístupu k popisu zdroja. Katalogizačné 
pravidlá RDA sú koncipované ako „obsahové pravidlá“ a prameňom popisu je pre ne celý dokument. 
Neriešia štruktúru záznamu, poradie polí alebo interpunkciu medzi bibliografickými údajmi. Nie sú 
zamerané na zobrazenie záznamu, ale údaje umožnia vytvorenie zobrazenia ISBD. Zatiaľ čo pravidlá 
AACR2 vychádzali z fyzickej podoby dokumentu, RDA v prvom rade oddeľujú popis charakteristík 
"diela" (intelektuálny alebo umelecký výtvor) a "vyjadrenia" (intelektuálna alebo umelecká realizácia 
diela) od popisu charakteristík "prezentácie" (fyzická podoba vyjadrenia diela) a "jednotky" (exemplár). 
Ich štruktúra je odlišná od štruktúry AACR2, má totiž zohľadňovať a plniť potreby používateľa katalógu: 

- nájsť (zdroj, ktorý zodpovedá zadanej požiadavke) 
- určiť (potvrdiť, že nájdený zdroj zodpovedá zamýšľanému zdroju, alebo rozlíšiť medzi dvoma 

a viac zdrojmi s podobnými vlastnosťami) 
- vybrať (zdroj, ktorý zodpovedá užívateľovým potrebám) 
- získať (prístup ku zdroju) 

V pravidlách sa naplno pracuje s terminológiou konceptuálnych modelov FRBR a FRAD. Používajú sa 
pojmy: 

- entita- kľúčový objekt záujmu užívateľa bibliografických údajov- zahŕňa výsledky 
 intelektuálneho alebo umeleckého úsilia (dielo, vyjadrenie, prezentácia, 
 jednotka), agentov (osoby, rodiny, korporácie), zodpovedných za vytvorenie 
 umeleckého a intelektuálneho obsahu, výroby a šírenia obsahu vo fyzickej 
 forme, či správu produktu 

- atribút- vlastnosť entity 
- vzťah - vzťahy medzi entitami, prípadne tiež medzi atribútmi entít. 

RDA definujú tzv. základné prvky (core elements) ktoré zodpovedajú atribútom a vzťahom 
definovaným vo FRBR a FRAD. Entity definované v týchto modeloch sú v RDA uplatňované výberovo. 
v pravidlách sa stretávame s nasledujúcimi entitami: 

- dielo – zreteľný intelektuálny alebo umelecký výtvor 
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- vyjadrenie – intelektuálna alebo umelecká realizácia diela vo forme alfa – numerickej, 

hudobnej alebo choreografickej notácie, zvuku, obrazu, objektu, pohybu, atď. 
- prezentácia – fyzické stelesnenie diela 
- jednotka – jednotlivý exemplár alebo výskyt reprezentácie 
- osoba – jednotlivec alebo identita vytvorená jednotlivcom (alebo skupinou) 
- rodina – dve alebo viac osôb príbuzných narodením, svadbou, adopciou alebo podobným 

právnym štatútom alebo osoby, ktoré seba reprezentujú ako rodinu 
- korporácia – organizácia alebo skupiny osôb alebo organizácií, ktorá je identifikovaná 

konkrétnym menom, a ktorá jedná alebo chce jednať ako jednotka 
- miesto – lokácia identifikovaná menom 

K pochopeniu nových pravidiel musí predchádzať poznanie týchto modelov. Potom nebude ťažké 
osvojiť si pravidlá RDA, pretože iných zmien oproti štandardu AACR2 je pomerne málo, a základom 
pravidiel je logika modelov. Cieľom pravidiel je jednoznačná identifikácia entít a najmä vyjadrenie 
vzťahov medzi nimi. 

Štruktúra RDA 

Štruktúra pravidiel RDA celkom zodpovedá FRBR. Sú rozdelené do 10 oddielov, ktoré sa zaoberajú 
popisom vlastností jednotlivých entít (dielo, vyjadrenie, prezentácia a jednotka) a popisom vzťahov 
medzi entitami. Úvodnou časťou každého oddielu je súpis povinných údajov (core elements – základné 
prvky), ktoré majú zaistiť jednoznačnú identifikáciu popisovanej entity/vzťahu. Tieto údaje sú povinné 
a tvoria základ bibliografického záznamu, ktorý by ich mal obsahovať, buď za všetkých okolností 
(názov), alebo vtedy, pokiaľ sú aplikovateľné (teda pokiaľ v zdroji taká informácia existuje – napr. hlavní 
autor), alebo ak je nutné ich zapísať v súvislosti s (ne)uvedením iných údajov (údaj o distribútorovi 
v prípade nezistiteľných údajov o nakladateľovi). Väčšina oddielov je ďalej rozčlenená do niekoľkých 
kapitol. 

Oddiely 1-4 sa zameriavajú na popis entít v súlade s FRBR.  

Oddiel 1 sa zaoberá popisom atribútov prezentácie (fyzická prezentácia vyjadrenia diela) a jednotiek 
(jadnotlivé exempláre prezentácie), t.j. pravidlami popisnej katalogizácie. Tieto údaje slúžia 
k identifikácii a jednoznačnému rozlíšeniu popisovaných dokumentov. 

Oddiel 2 sa zaoberá popisom atribútov diela (intelektuálny alebo umelecký výtvor) a vyjadrenia 
(intelektuálna alebo umelecká realizácia diela). Údaje slúžia k jednoznačnej identifikácii konkrétneho 
diela alebo jeho vyjadrenia. 

Oddiel 3 sa týka popisu atribútov osôb, rodín a korporácií, ktoré sú spojené s bibliografickým zdrojom. 
Vlastne ide o pravidlá pre tvorbu autoritatívnych údajov. 

Oddiel 4 má byť v budúcnosti venovaný entitám, súvisiacim najmä s vecným spracovaním. Táto časť 
čaká na dopracovanie a zatiaľ je k dispozícii len kapitola geografické mená. 

Oddiely 5-10 sa zaoberajú popisom vzťahov medzi entitami. 

Oddiel 5 sa týka tzv. primárnych vzťahov (niekedy označovaných ako "vertikálne") medzi dielom, 
vyjadrením, prezentáciou a jednotkou. Jedná sa teda o vzťah diela, ktoré je určitým spôsobom 
vyjadrené, toto vyjadrenie bolo zverejnené v určitej prezentácii, prípadne potom vydané/vyrobené 
v určitom počte jednotiek. 

V oddieloch 6-7 sú popísané vzťahy medzi entitami oddielov 3 a 4 s dielom/ prezentáciou/ vyjadrením/ 
jednotkou. 

Oddiel 8 je zameraný na vzťahy medzi dielami/vyjadreniami/prezentáciami/jednotkami, ktoré by bolo 
možné označiť za "horizontálne" – teda vzťahy medzi rôznymi dielami, rôznymi vyjadreniami atď. 
(napr. pokračovanie, parafráza, paródia ...). 
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Podobne v oddiele 9 (vzťahy medzi osobami, korporáciami a rodinami) a v oddiele 10 (vzťahy medzi 
medzi pojmami, objektami, udalosťami a miestami) sú/majú byť popisované vzájomné vzťahy medzi 
entitami oddielu 3 a 4 (rovnako ako oddiel 4, ani oddiel 10 nebol ešte do textu RDA doplnený). 

V prílohe sa nachádzajú doplňujúce inštrukcie, napr. pre písanie veľkých písmen, skratiek a symbolov, 
pre zápis rolí apod. Dostupný je i prehľad interpunkcie ISBD. 

Zmeny v RDA 

V pravidlách RDA nastali výrazné zmeny v porovnaní s AACR2. Tieto zmeny vychádzajú z faktu, že nové 
pravidlá využívajú konceptuálne modely FRBR a FRAD.  

Na prvý pohľad najvýraznejšou zmenou oproti AACR2 je zápis bibliografických údajov do 
katalogizačného záznamu presne tak, ako sú uvedené v zdroji, t. j. žiadne skracovanie slov, výpustky, 
nahradzovanie slovných vyjadrení číslicami, opravy nepresností a chýb tlače. Nevynechávajú sa rodové 
vzťahy ani tituly. Nepoužívajú sa skratky (napr. str., ilustr.), pokiaľ nie sú v skrátenej forme uvedené na 
prameni popisu. Tiež sa prepisuje presná interpunkcia zo zdroja. 

Zdrojom popisu sa stáva celý dokument, nielen predpísané časti zdroja, ako tomu bolo v AACR2, i keď 
primárnym zdrojom zostáva titulná strana, za ktorou nasleduje obálka, hlavička, rub titulnej strany 
a tiráž. Ak sú informácie čerpané z akéhokoľvek miesta zdroja, nedávajú sa už do hranatých zátvoriek, 
ako bolo zaužívané. Do hranatých zátvoriek sa kladú len tie informácie, ktoré preberáme z iných, 
externých zdrojov (napr. príručky, bibliografie, katalógy, www stránky, a iné). Týmto postupom 
dochádza k obmedzeniu hranatých zátvoriek v údajoch o zodpovednosti. 

Zásadnou odlišnosťou je i úplne iný prístup k popisu dokumentu. Predchádzajúca možnosť označenia 
druhu dokumentu jediným výrazom (zmiešavalo sa hľadisko fyzickej formy, obsahu, ale i spôsobu 
zápisu), bola nahradená troma hľadiskami, ktorými sa k dokumentu pristupuje – typ obsahu, typ média 
a typ nosiča. Typ obsahu je na úrovni vyjadrenia, typ média a nosiča je údaj na úrovni prezentácie. 
Tieto tri hľadiská sú vyjadrené novými poľami 336, 337, 338, ktoré nahrádzajú podpole $h v poli 245.: 

- Typ obsahu (content type) – pole 336 – je kategória odrážajúca základnú formu 
komunikácie, v ktorej je obsah vyjadrený, a ľudský zmysel, prostredníctvom ktorého má byť 
vnímaná. Typ obsahu vyjadrený obrazom tiež zohľadňuje priestorové dimenzie a prítomnosť 
alebo absenciu pohybu vnímaného obsahu: text, zápis hudby, hraná hudba, počítačový 
program, kartografický obraz, trojrozmerný pohyblivý obraz. 
kniha: 336 $a text $b txt $2 rdacontent/rdaobsah 

- Typ média (media type) – pole 337 - je kategória odrážajúca všeobecný typ zariadenia, ktoré 
je potrebné pre sprostredkovanie (zobrazenie, spustenie, prehratie) obsahu zdroja. Napr. 
bez média, video, projektor, audio, atď. 
e-publikácia: 337 $a počítač $b c $2 rdamedia/rdasprostredkovanie 
kniha: 337 $a bez média $b n $2 rdamedia/rdasprostredkovanie 

- Typ nosiča (carrier type) – pole 338 – je kategória odrážajúca formát pamäťového média 
a jeho nosiče v kombinácii s typom zariadenia, ktoré je potrebné pre sprostredkovanie 
(zobrazenie, spustenie, prehranie) obsahu zdroja. Napr. online zdroj, zvukový disk, 
počítačový disk. 
e-publikácia : 338 $a online zdroj $b cr $2 rdacarrier/rdanosič 

V pravidlách RDA sú definované a vytvorené uzatvorené slovníky pre tieto tri polia a pre ďalšie prvky. 

Prišlo i k zmene zápisu vydavateľských údajov. Tieto údaje sú v pravidlách RDA rozdelené do 
samostatných blokov. Oddelený je zápis pre vytvorenie diela, vydanie, distribúciu, výrobu a dátum 
copyrightu. Pole 260 je nahradené polom 264, ktoré umožňuje zapísať údaje o nakladateľovi, 
distribúcii, tlači atď. v štruktúrovanej forme. 
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264 1_ –Nakladateľ  

 2_ – Distribútor 

 3_ – Výrobca 

 4_ – Autorské práva  

 

Obrázok 1: Príklad záznamu podľa štandardu RDA 

S používaním RDA končí tiež „pravidlo troch“ a v bibliografickom zázname sa budú zapisovať všetci 
autori uvedení na hlavnom prameni popisu. Tiež budú ako popisný a selekčný údaj uvádzaní 
prekladatelia hlavného textu v zdroji a ilustrátori s významným podielom na obsahu zdroja, pokiaľ 
budú uvedení v prameni popisu. Role pri jednotlivých tvorcoch a prispievateľoch sa uvádzajú v celých 
a nie skrátených termínoch. 

K zmene dochádza aj v terminológii pravidiel. Termíny typu "záhlavie", vychádzajúce z praxe lístkových 
katalógov, boli nahradené novými termínmi – namiesto "záhlavie" sa v RDA používa termín "selekčný 
údaj", "hlavné a vedľajšie záhlavie" nahradili "primárne a sekundárne selekčné údaje", "autoritatívne 
záhlavie" nahradili "preferované selekčné údaje", a pod. 

RDA vo svete 

Od roku 2009, resp. 2011, pôsobí v oblasti RDA združenie EURIG, ktoré sa snaží o spoločný postup pri 
implementácii RDA v rámci Európy.  

EURIG bol oficiálne založený v roku 2011, ale prvé jednania sa uskutočnili už na konferencii IFLA roku 
2009. Združuje veľké európske knižnice so záujmom o RDA a jeho cieľom je napomáhať v podpore 
spoločných profesionálnych záujmov užívateľov (i potenciálnych užívateľov) pravidiel RDA v Európe. 
Jeho členom je aj Slovenská národná knižnica. 
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I keď nie je členom JSC, má možnosť podávať i vlastné návrhy na úpravy RDA, vyjadruje sa k návrhom 
ostatných účastníkov a navrhuje členov pracovných skupín pôsobiacich pri JSC. 

Na činnosti v oblasti RDA sa veľmi aktívne podieľa i Nemecko, nielen prostredníctvom svojho 
pôsobenia v združení EURIG, ale aj tým, že Deutsche Nationalbibliothek (DNB) sa ako zástupca jedinej 
krajiny mimo anglofónnu oblasť stala členom JSC a má teda možnosť priamo ovplyvňovať ďalší vývoj 
pravidiel. To nepochybne veci prospieva, pretože DNB prináša iný uhol pohľadu, keď text RDA 
vzhľadom v prevahe autorov z anglicky hovoriacich krajín s anglosaskou tradíciou napr. v oblasti práva 
alebo štátnej správy má tendenciu zabúdať na odlišnú prax i odlišné možnosti, či potreby jazyka v iných 
častiach sveta. 

Pravidlá RDA a ich implementácia na Slovensku  

Koncom roka 2014 bolo na pôde Slovenskej národnej knižnice rozhodnuté o implementácii nových 
katalogizačných pravidiel RDA. Implementácia sa nemá týkať len samotnej Slovenskej národnej 
knižnice, ale aj ostatných knižníc na Slovensku. Rozhodnutie o prechode na nové katalogizačné pravidlá 
bolo podnietené nutnosťou udržať krok s novými medzinárodnými knižničnými trendmi vo svete. 
Ďalším dôvodom bola aj zastaranosť pravidiel AACR2 vo vzťahu k novým druhom dokumentov 
a zdrojom v rôznych formátoch, na rôznych nosičoch a rozvoju nových možností prístupu 
k informáciám. Vývoj pravidiel AACR2 bol po dokončení RDA zastavený, prestalo sa pracovať na 
akýchkoľvek zmenách alebo úpravách, takže nie je perspektíva ich ďalšieho vývoja. Implementácia RDA 
vplýva aj na aktualizácie formátu MARC 21. v texte manuálu MARC 21 sa začína bežne objavovať 
terminológia RDA/FRBR. Najväčším dôvodom prechodu na pravidlá RDA je skutočnosť, že poskytujú 
zabezpečenie kvalitného a efektívneho pokrytia analógových a elektronických zdrojov a zefektívnenie 
katalogizačného popisu a sprístupňovania zdrojov a všetkých typov dokumentov. Dôsledná aplikácia 
pravidiel RDA by umožňovala tzv. FRBRizované zobrazenie, umožnujúce združiť do jednej skupiny 
všetky vyjadrenia určitého diela (román, film, rôzne jazykové verzie ...) a ich prezentácie (napr. všetky 
vydania románu v určitom jazyku od najstarších po najnovšie), kedy prednostne užívateľ vyhľadáva 
určité dielo a po jeho nájdení si môže zvoliť formu, v akej si želá dielo čítať/počúvať/pozerať a nakoniec 
prípadne i konkrétnu prezentáciu (vydanú v určitom roku, určitým nakladateľom ...). Toto by malo 
znamenať pre používateľov knižníc lepšie vyhľadávanie a sprístupnenie zdrojov. 

Začiatkom roka 2015 oslovila Slovenská národná knižnica spoločnosť ALA Publishing, ktorá zastupuje 
poskytovateľov pravidiel RDA - American Library Association, Canadian Library Association a Chartered 
Institute of Library and Information Professionals. Rokovala s nimi o licencii na preklad a vydanie 
pravidiel RDA. v prvej fáze rokovaní sa zisťovali informácie o možnostiach prekladu RDA, verziách RDA, 
licencii na preklad, finančnej stránke prekladu a o výhradnom poskytovateľovi RDA. Po získaní 
potrebných informácií sa v druhej fáze Slovenská národná knižnica rozhodla pre tlačenú verziu 
pravidiel RDA v karisblokovej formáte A4 s voľnými listami. Dôvodom tohto rozhodnutia bola dobrá 
skúsenosť s týmto formátom v minulosti (pravidlá AACR2 vyšli v tomto formáte) a cena tlačenej verzie, 
ktorá je nižšia ako cena online verzie. v dnešnej dobe prebieha rokovanie o samotnom znení zmluvy 
na licenciu prekladu a vydania pravidiel RDA s ALA Publishing.  v najbližšom čase predpokladáme 
ukončenie rokovaní o licenčnej zmluve na RDA a jej následnom zakúpení a získaní anglickej verzie 
pravidiel RDA. Tento originál bude obratom zadaný prekladateľom. k finálnej redakcii preloženého 
textu pravidiel by sa malo pristúpiť koncom roku 2015. 

Na jeseň 2015 je plánovaný workshop nových pravidiel RDA. Predpokladá prednášateľská účasť 
zástupcov Národní knihovny v Prahe, ktorí by nám priblížili polročné výsledky a skúsenosti 
s používaním týchto pravidiel. 

Na jar 2016 plánuje Slovenská národná knižnica implementáciu pilotnej pracovnej verzie pravidiel RDA, 
v testovacom katalógu. v tomto istom období budú vypracované aj metodiky pre nové katalogizačné 
pravidlá. v  lete 2016 budú prebiehať pod gesciou Národnej bibliografie SNK školenia k pravidlám RDA 
pre knižnice SR. 
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V  januári 2017 plánuje Slovenská národná knižnica spustiť ostrú verziu RDA. Po spustení tejto verzie 
bude prijímať do katalógu Slovenská knižnica/KIS3G, prípadne do plánovaného Súborného katalógu 
SR, iba záznamy vytvorené v štandarde RDA. Spätná konverzia záznamov z AACR2 na RDA sa 
nepredpokladá. 

Prechod na pravidlá RDA je v súčasnej dobe možný iba vo formáte MARC 21, s ktorým sa pracovalo aj 
v testovacej fáze pravidiel RDA. Formát UNIMARC neumožňuje zápis podľa RDA. Nové polia MARC 21 
a údaje, v nich zapísané podľa RDA sú natoľko odlišné, že ich nie je možné jednoznačne konvertovať  
do formátu UNIMARC. Slovenská národná knižnica odporúča knižniciam pracujúcim vo formáte 
UNIMARC prechod na formát MARC 21. 

Záver 

Pravidlá RDA reagujú na zmeny a vývoj informačnej spoločnosti tak, aby boli schopné efektívne 
spracovať, popísať a sprístupniť aj nové druhy dokumentov, ktoré v dnešnej dobe čoraz viac 
prechádzajú z klasických tlačených formátov na nové digitálne a elektronické formáty. Vývoj techniky 
a médií naznačuje, že digitálny svet je svetom budúcnosti. Na jeho podnety musí adekvátne reagovať 
aj knihovnícka sféra, ktorej súčasťou sú aj slovenské knižnice  a Slovenská národná knižnica. 
Implementácia štandardu RDA dá nový rozmer slovenskému knihovníctvu a následne nám otvorí dvere 
do sveta medzinárodného knihovníctva. 
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Abstrakt:  

Príspevok poskytuje komplexný pohľad na metodickú činnosť v oblasti spracovania dokumentov na Slovensku 
a prehľad existujúcich metodík pre katalogizáciu dokumentov, s dôrazom na katalogizáciu elektronických 
zdrojov. Zároveň poukazuje na nevyhnutnosť venovať v najbližšom období zvýšenú pozornosť tvorbe nových 
metodických materiálov pre spracovanie elektronických zdrojov, ako aj príprave metodických seminárov 
a workshopov pre katalogizátorov, resp. vytvoreniu elektronickej konferencie pre oblasť katalogizácie. Napriek 
tomu, že už v roku 2006 na pôde Slovenskej národnej knižnice vznikla metodika bibliografického popisu 
elektronických zdrojov (S) podľa AACR2, jej aplikácia do katalogizačnej praxe zaostáva. Navyše si súčasná situácia 
vyžaduje už celkom nové riešenia v spracovaní elektronických dokumentov. Nepredpokladal sa tak prudký vývoj 
v tejto oblasti, najmä čo sa týka rôznorodosti typov e-zdrojov a tiež rôznych spôsobov ich akvizície. Aj 
z uvedeného dôvodu sa medzinárodné knihovníctvo odklonilo od AACR2 a intenzívne pracuje na vývoji 
a implementácii nových katalogizačných pravidiel RDA, ktoré by mali zabezpečiť možnosť plnohodnotného 
spracovania všetkých typov e-zdrojov. Význam a potreba spracovania nových metodických materiálov, 
zjednocujúcich katalogizačnú prax na Slovensku, ktoré budú vychádzať z RDA a z novej – pravdepodobne aj 
v budúcnosti často aktualizovanej typológie e-zdrojov, sú zreteľné najmä v súvislosti s budovaním súborných 
katalógov.  

Abstract:  

This paper provides a comprehensive view on methodology of processing documents in Slovakia. It also offers 
an overview of existing methodologies for cataloging of documents, with emphasis on e-sources. Moreover, it 
highlights the necessity to pay attention to new methodological guidelines for processing e-sources, as well as 
for organizing specialized workshops or e-conferences for catalog librarians. Despite the fact that the AACR2 
identifies electronic sources (S) as one of the types of documents and the Slovak National Library set up rules for 
their bibliographic description in 2006, its implementation into cataloging practices stagnates. However, the 
current situation requires new solutions in processing electronic documents. Nobody has expected such a rapid 
development in that field, particularly in regard to variety of e-sources and its acquisition, too. That was one of 
the reasons why the library professionals have departed from the AACR2 and have started to develop and 
implement new cataloging rules called RDA that should provide adequate processing of all types of e-sources. 
When speaking of union catalogs, it will be necessary to provide new methodological documents and guidelines 
unifying cataloging practices in Slovakia that will be based on RDA and new, most likely in the future often 
updated classification of e-documents. 

Kľúčové slová: 

Elektronické zdroje, katalogizácia, metodická činnosť, metodické materiály, RDA, typológia dokumentov 

Keywords: 

Electronic sources, cataloging, classification of documents, methodology, methodological materials, RDA 

 

Knižničný katalóg spolu s kvalitne budovaným knižničným fondom sú oddávna základnými piliermi 
každej knižnice. s nástupom nových technológií a ich uplatňovaním v knižničnej praxi sa klasický 
lístkový katalóg pretransformoval do podoby „online.“ Elektronický katalóg sa stal nielen základnou 
platformou pre poskytovanie knižničných služieb, ale aj jedným z najdôležitejších marketingových 
nástrojov knižníc. Poskytuje používateľom multihľadiskový prístup k bibliografickým záznamom – 
umožňuje rýchlo nájsť žiadaný informačný zdroj, bez ohľadu na to, o aký typ dokumentu sa jedná.  
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Od toho, ako jednoducho, rýchlo, komfortne a „užívateľsky prívetivo“ sa v ňom dá vyhľadávať, závisí 
nielen prestíž danej knižnice, ale aj celého knihovníctva. Avšak v online katalógu nie je dôležitá len jeho 
prezentačná vrstva, rovnako dôležitý je jeho obsah, ktorý tvoria bibliografické záznamy. Je zrejmé, že 
kvalitný knižničný katalóg dokážu vytvoriť len erudovaní, neustále sa vzdelávajúci katalogizátori 
s aspoň základnou znalosťou viacerých svetových jazykov.  

Pre obsadenie pozície katalogizátora postačovalo pred 20 rokmi stredoškolské vzdelanie, v súčasnosti 
spracovanie fondu v knižniciach zabezpečujú, až na výnimky, vysokoškolsky vzdelaní pracovníci. Často 
sú medzi nimi aj absolventi neknihovníckych odborov, ktorí neabsolvovali ani rekvalifikačný kurz. 
Kvalita ich práce závisí len od toho, do akej miery dokážu sami na sebe pracovať, či majú nablízku 
ochotného „tútora“, na ktorého sa môžu obrátiť so svojimi otázkami, resp. či sú im k dispozícii 
prehľadné a zrozumiteľné metodiky. Podrobnejší pohľad na stav niektorých knižničných online 
katalógov, najmä súborných, nás oprávňuje konštatovať, že špičkových katalogizátorov nie je na 
Slovensku veľa. Obzvlášť chýbajú odborníci, ktorí by svoje praktické skúsenosti a vedomosti z oblasti 
katalogizácie dokázali pretransformovať do teoretickej roviny, vytvárať prehľadné a zrozumiteľné 
metodické materiály a na základe konkrétnych príkladov z praxe školiť novú generáciu odborne 
spôsobilých tvorcov knižničného katalógu – svojich nástupcov. Práve uvedené skutočnosti 
potvrdzujú dôležitosť sústavného metodického pôsobenia zodpovedných inštitúcií a význam 
systematickej metodickej činnosti v oblasti spracovania dokumentov pre celý knižničný systém.   

Metodiky spracovania dokumentov podľa AACR2 

Rozsiahlu metodickú podporu v oblasti spracovania dokumentov poskytuje knižniciam Slovenská 
národná knižnica. Jej metodické pôsobenie v uvedenej oblasti knižnice oceňovali najmä v období, keď 
sa slovenské knihovníctvo rozhodlo zaviesť do praxe anglo-americké katalogizačné pravidlá (AACR2) 
(1). Postupne boli zamestnancami SNK vypracované metodické materiály zamerané na bibliografický 
popis rôznych typov dokumentov podľa AACR2. V súčasnosti spracovanie metodík zabezpečuje odbor 
Národná bibliografia – oddelenie spracovania kníh a špeciálnych dokumentov. Vypracované metodické 
materiály boli v predchádzajúcich rokoch zástupcom jednotlivých knižníc k dispozícii jednak v tlačenej 
forme počas cyklických trojdňových metodických seminárov s ročnou periodicitou – Dní regionálnej 
bibliografie (v súčasnosti zmena názvu na Martinský bibliografický deň), Dní akademických knižníc (v 
súčasnosti Bratislavský bibliografický deň), či Dní vedeckých knižníc (v súčasnosti Prešovský 
bibliografický deň), ktoré organizoval Národný bibliografický ústav SNK. Neskôr  boli metodiky 
sprístupnené aj v elektronickej forme na webovej stránke SNK. Niekoľko článkov k predmetnej 
problematike bolo publikovaných aj v odbornej tlači.  

Z hľadiska spracovania jednotlivých typov dokumentov je v súčasnosti katalogizátorom k dispozícii 17 
metodických materiálov, ktoré sú dostupné z webovej stránky Slovenskej národnej knižnice 
(http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/metodika-pre-narodnu-
bibliografiu.html) (4): 

- Metodika spracovania dokumentov vo formáte MARC21 – knihy. Verzia z roku 2007 / Jarmila 
Majerová, Anna Peťová 

- Metodika pre popis seriálových publikácií / Eva Beňová 
- Metodika popisu článkov vo formáte MARC21. Verzia 4.1 z roku 2014 / Ľudmila Rohoňová, 

Mária Gašparová 
- Metodika spracovania dokumentov vo formáte MARC21 – videozáznamy. Verzia z roku 2008 

/ Jarmila Majerová  
- Spracovanie zborníkov vo formáte MARC21 / Marta Jahnátková 
- Metodika spracovania historických tlačí vo formáte MARC21. Verzia 1.1 z roku 2014  
- Špeciálne tlačoviny / Slavomíra Soláriková (dokumenty názornej agitácie, zdravotníckej 

osvety, fotosúbory, katalógy výstav, textové plagáty, pozvánky, divadelné programy, 
programy koncertov, programy podujatí, športové programy, informačné prospekty, 
informačný spravodajca, výročné správy, zápisnice korporácií a inštitúcií) 
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- Grafické dokumenty / Slavomíra Soláriková (exlibrisy, knižné hračky, zábavné hry, grafické 
kalendáre, nástenné kalendáre, stolové kalendáre, beztextové leporelá, grafické listy, 
maľovanky, plagáty folklórnych súborov, plagáty koncertov, športové plagáty, filmové 
plagáty, plagáty podujatí (divadelné), politické plagáty, osvetové plagáty, plagáty 
zdravotníckej osvety, plagáty dopravnej výchovy, reklamné plagáty, plagáty výstav, plagáty 
zjazdov a konferencií, umelecké pohľadnice, geografické pohľadnice, portréty, reprodukcie 
výtvarných diel, veduty, vystrihovačky, pracovné zošity) 

- Spracovanie grafických dokumentov vo formáte MARC 21. Plagáty a pohľadnice / Slavomíra 
Soláriková (plagáty folklórnych súborov, plagáty koncertov, športové plagáty, filmové 
plagáty, plagáty podujatí (divadelné), politické plagáty, osvetové plagáty, plagáty 
zdravotníckej osvety, plagáty dopravnej výchovy, reklamné plagáty, plagáty výstav, plagáty 
zjazdov a konferencií, geografické pohľadnice, umelecké pohľadnice) 

- Dokumenty výstav  (pozvánky, plagáty, katalógy) a ich spracovanie v MARC 21 / Slavomíra 
Soláriková 

- Bibliografické spracovanie kartografických dokumentov / Slavomíra Soláriková (atlasy, 
mapy, plány) 

- Metodika spracovania hudobných dokumentov vo formáte MARC21. Verzia z roku 2014 / 
Anna Kucianová 

- Bibliografické spracovanie hudobných zvukových dokumentov / Slavomíra Soláriková 
- Bibliografické spracovanie nehudobných zvukových dokumentov / Slavomíra Soláriková 
- Bibliografické spracovanie oficiálnych dokumentov (zákony, vyhlášky ...) v MARC 21 / 

Slavomíra Soláriková 
- Spracovanie bibliografie bibliografií v MARC 21 / Marta Jahnátková 
- Elektronické dokumenty  / Slavomíra Soláriková (metodika je určená pre spracovateľov vo 

formáte MARC, ako aj pre spracovateľov vo formáte UNIMARC) 
 

Okrem uvedených metodických materiálov upravujúcich postupy katalogizátora pri spracovaní 
jednotlivých typov dokumentov sú k dispozícii aj ďalšie metodické materiály, napr.: Metodika tvorby 
personálnych autorít vo formáte MARC21. Formát pre autority s interpretáciou pravidiel AACR2 / 
Ľudmila Rohoňová, Mária Gašparcová; Metodika tvorby korporatívneho hesla slovenských hradov, 
zámkov, pevností, kláštorov a kaštieľov používaná v súbežnej Slovenskej národnej bibliografii – články; 
Metodika tvorby korporatívnych hesiel slovenských múzeí, používaná v súbežnej Slovenskej národnej 
bibliografii – články / Ľudmila Rohoňová a ďalšie.  

Typológia dokumentov a jej význam pre katalogizáciu 

Pri spracovaní dokumentov je veľmi dôležité, aby sa katalogizátor riadil schválenou typológiou 
dokumentov. „Dokumenty musíme čo najlepšie poznať – v rovine ich typových vlastností 
a charakteristík, práve tak ako v rovine ich funkcií a celkového postavenia v spoločenskej komunikácii, 
v rovine ich vytvárania, publikovania a distribuovania, práve tak ako v rovine ich využívania rozličnými 
používateľmi v rozličných komunikačných situáciách“ – uviedla v úvode precízne spracovanej a knižne 
vydanej typológie dokumentov doc. PhDr. Marta Nováková, PhD. (5, s. 10) „Jedným z krokov, ktoré 
treba vykonať na ceste k prehĺbenejšiemu typologickému poznaniu dokumentov, je zhrnúť empirické 
poznatky o jednotlivých typoch odborných dokumentov – o ich vlastnostiach, prednostiach 
i nedostatkoch, o možnostiach i prekážkach ich informačného využitia – a na tomto základe vytvoriť 
určitú orientačnú charakteristiku dokumentovej sféry, ktorú sme povinní informačne ovládať 
a využívať v prospech používateľov odborných informácií,“ konštatovala v uvedenej vysokoškolskej 
učebnici (5, s. 10)  

Takéto vnímanie problematiky typológie dokumentov pretrvalo dodnes. V roku 2012 publikovala 
Marta Jahnátková – autorka niekoľkých metodických materiálov, v periodiku ITlib článok „Problémy 
spracovania knižných typov dokumentov podľa typológie AACR2“, kde zdôraznila, že: „Prvou 
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a základnou požiadavkou pri spracovaní bibliografického záznamu je správne určenie druhu 
dokumentu, aby bol vybraný správny štandard, podľa ktorého je potrebné spracovať príslušný 
bibliografický záznam.“ (2) z uvedeného vyplýva, že základnou pomôckou pre katalogizátora je 
typológia dokumentov, pomocou ktorej vie presne určiť typ dokumentu a následne ho bibliograficky 
spracovať. Obrazne by sme mohli presné určenie typu dokumentu v súvislosti s jeho spracovaním 
prirovnať k určeniu diagnózy u pacienta a následným stanovením spôsobu jeho liečby.  

V predošlom období mali katalogizátori k dispozícii prehľadnú pomôcku – veľmi precízne spracovanú 
typológiu dokumentov, zverejnenú na webovej stránke SNK. Tá často slúžila pre knižnice aj ako základ 
pre vypracovanie interných smerníc upravujúcich budovanie knižničných fondov. Obsahovala  viac ako 
100 typov dokumentov a bola rozčlenená na 16 skupín: knihy (29 typov dokumentov), drobné tlače (10 
typov), firemná literatúra (8 typov), oficiálne dokumenty (23),  normatívne dokumenty (5), historické 
dokumenty (4), hudobniny (1), zvukové dokumenty (4), videozáznamy, filmy a diafilmy, grafika (9), 
kartografické dokumenty (2), mikrodokumenty (2), počítačové súbory (elektronické dokumenty), 
multimédiá, seriály (4). V súčasnosti je súčasťou kódovníka zverejneného na stránke SNK v rámci časti 
Informácie pre knižnice a knihovníkov – metodika pre Národnú bibliografiu – kódovníky UNIMARC – 
VIII. Kódy typov dokumentov. 

V tejto súvislosti sa v súčasnosti javí ako zásadný problém pri spracovaní elektronických zdrojov 
absencia ich prehľadnej typológie, ktorá by zároveň poskytla spracovateľom záznamov ustálenú 
terminológiu v uvedenej oblasti. v praxi sa totiž stretávame pri konkrétnych elektronických zdrojoch 
s rôznymi pomenovaniami, niekedy v úplnosti prevzatými z anglického jazyka, inokedy v tvare 
vychádzajúcom z tzv. „slovakizovanej angličtiny“.  

Katalogizácia elektronických zdrojov podľa AACR2 

Katalogizačné pravidlá AACR2 boli zamerané najmä na katalogizáciu tlačených dokumentov. Typológia 
podľa AACR2 rozoznáva nasledovné typy dokumentov:  
1.    Tlačený text (A, D, E, F, I, M, N) 
2.    Rukopis (O) 
3.    Hudobnina (H) 
4.    Zvukový dokument (J) 
5.    Videozáznam (J) 
6.    Film (J) 
7.    Grafika (G) 
8.    Kartografický dokument (C) 
9.    Elektronický zdroj (S) 
10.  Mikrodokument (J) 
11. Objekt (G) 
12. Braillovo písmo (K) 
13. Multimédium (J) 

Metodický pokyn ku katalogizácii elektronických zdrojov podľa AACR2, ktorý bol vypracovaný 
v uplynulých rokoch v SNK, ich definuje nasledovne: „Elektronické zdroje sú dokumenty určené na 
prácu s počítačom, vrátane jeho periférnych jednotiek (napr. mechanika CD-ROM). Obsahom 
elektronických zdrojov môžu byť dáta (t.j. informácie v podobe čísel, písmen či iných znakov, grafiky, 
obrazov, zvuku alebo ich kombináciou) a programy (t.j. príkazy alebo štandardné programy na 
vykonanie určitých úloh, vrátane spracovania dát). Obidva typy zdrojov môžu byť kombinované. 
Elektronické zdroje môžu byť prístupné lokálne (t.j. popisuje sa hmotný nosič, napríklad disketa, CD-
ROM), alebo diaľkovo (t.j. nemanipuluje sa so žiadnym hmotným nosičom, zvyčajne je popisovaný zdroj 
v digitálnej sieti, najčastejšie Internet) Podľa spôsobu vydávania môžu byť elektronické zdroje 
monografickými, alebo seriálovými publikáciami.“ 
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Prvé odborné články venované problematike spracovania elektronických zdrojov začali na Slovensku 
vychádzať od roku 2006. Pravdupovediac nebolo veľa takých, ktoré by významným spôsobom 
ovplyvnili katalogizačnú prax. Jedným z prvých bol článok autoriek Majerovej a Peťovej z SNK, ktorý 
poskytol stručný súhrn základných princípov katalogizácie e-zdrojov, s cieľom napomôcť praxi (3). 
Autorky určili tri faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob bibliografického popisu elektronických zdrojov:  

- obsah elektronického zdroja; 
- formálna stránka e-zdroja (či je zaznamenaný na nejakom fyzickom nosiči, napr. disketa, CD-

ROM, ktorý je možné popísať, alebo sa jedná o dokument dostupný v sieti, napr. na 
internete; 

- spôsob vydania e-zdroja (z tohto hľadiska možno e-zdroje členiť na monografické alebo 
seriálové).  

 

Uvedený odborný článok bol zároveň prvým publikovaným metodickým pokynom na Slovensku pre 
spracovanie elektronických dokumentov, avšak vzťahoval sa len na ich monografickú úroveň. Definoval 
hlavný zdroj bibliografického popisu e-zdrojov a poskytol základné informácie k spracovaniu popisných 
údajov v súlade s 8 základnými oblasťami popisu podľa AACR2:  

- údaje o názve a zodpovednosti (pole 245),  
- údaje o vydaní (pole 250), 
- špecifické údaje (pole 256 sa používa pre zápis vlastností počítačových súborov, obsahuje 

údaje o type (používajú sa termíny doporučené ISBD (ER) príloha C, pričom sa nepoužíva 
výraz elektronický) a rozsahu zdroja (počet súborov, záznamov, príkazov, bytov). Pole je 
dôležité najmä pri e-zdrojoch so vzdialeným prístupom.  

- vydavateľské údaje (pole 260), 
- údaje fyzického popisu (pole 300, ktoré sa nepoužíva pri popise e-zdrojov bez fyzického 

nosiča), 
- údaje o edícii (polia 490 a 830), 
- poznámka (pre e-zdroje je odporúčaný celý blok polí 5xx, najmä pole 516 o type údajov v e-

zdroji a pole 538 – informácie o zdroji vzhľadom na počítačový systém, prostredníctvom 
ktorého bol jeho obsah zaznamenaný) 

- údaje o štandardnom čísle a dostupnosti. 
 

Čo sa týka vecného spracovania, v bibliografickom zázname elektronického zdroja sa používajú tie isté 
polia, ako pri iných typoch dokumentov – pole 072 (Konspekt), 080 (MDT) a polia pre predmetové heslá 
6xx (pričom obsah e-zdroja je obsiahnutý v poliach 600, 610, 611, 630, 650, 651 a v poli 655 sa vždy 
uvedie forma e-zdroja). Autorky príspevku zdôrazňovali zásadu: počet použitých notácií MDT sa musí 
rovnať počtu predmetových hesiel v bibliografickom zázname.  

Rozsah bibliografických údajov, ktoré katalogizátor použije pri popise dokumentu závisí od úrovne 
spracovaného záznamu. Pravidlá AACR2 umožňovali voľbu 3 úrovní rozsahu záznamu: stručný záznam 
(prvá úroveň), základný záznam (druhá úroveň), úplný záznam (tretia úroveň). 

Zdroje v elektronickej forme (na digitálnom nosiči, alebo online), ktorých obsah zodpovedá inému typu 
dokumentu (text, mapa, obrazy, interaktívne médiá), sa popisujú vždy ako elektronický zdroj. To 
znamená, že pole 245 obsahuje v podpoli h termín „elektronický zdroj“, pole 300 obsahuje špecifické 
označenie, napr. elektronický optický disk a pole 256 obsahuje údaj o type zdroja. 

Onedlho po publikovaní danej metodiky pre monografickú úroveň bola na pôde SNK spracovaná aj 
metodika spracovania seriálových publikácií na elektronickom nosiči.  
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Obrázok 1:  
Príklad záznamu seriálovej publikácie, ktorá vyšla tlačou a má aj elektronickú verziu 

– link sa uvádza v poli 856, pričom má 1. indikátor hodnotu 4 (http) a 2. indikátor hodnotu 1 
(to znamená, že popisovaný dokument má aj elektronickú verziu) 

 

Katalogizátori pracujúci v systéme VIRTUA môžu okrem metodík využívať aj pokyny zobrazované 
v rámci pomoci „help“, kde je presne popísané špecifické pole 856 Elektronická lokácia a prístup (O). 
Definícia poľa: „Toto pole obsahuje informáciu potrebnú na lokalizáciu elektronického zdroja a na 
prístup k nemu. Toto pole sa môže použiť v bibliografickom zázname zdroja, ak je tento zdroj, alebo 
jeho podmnožina, dostupný elektronicky. Okrem toho sa môže použiť na lokalizáciu a získanie prístupu 
ku elektronickej verzii neelektronického zdroja opísaného v bibliografickom zázname alebo ku 
súvisiacemu elektronickému zdroju. Pole 856 sa opakuje, ak sa lokačné údajové prvky menia (URL 
v podpoli $u alebo podpolia $a, $b, $d, ak sú použité). Opakuje sa aj vtedy, ak sa používa viac ako jedna 
metóda prístupu, ak sú elektronicky dostupné rôzne časti dokumentu/objektu, ak sú zaznamenané 
zrkadlové sídla, ak sa uvádzajú rôzne formáty/rozlíšenia s rôznymi adresami URL a ak sú zaznamenané 
súvisiace dokumenty/objekty.  



METODIKA KATALOGIZÁCIE ELEKTRONICKÝCH ZDROJOV – NIE PRÍLIŠ STRUČNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 

155 
 

Príklady spracovania údajov v poli 856 s URL/URN: 

856   41$uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html 

856   40$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html 
 

Pole 776 zas slúži ako odkaz (väzba) na inú – fyzickú formu dokumentu (O). 

 

Obrázok 2:  
Príklad záznamu elektronického zdroja 

V poli 856 má 2. indikátor hodnotu 0 (záznam popisuje elektronický zdroj) 

Napriek tomu, že katalogizátori majú k dispozícii uvedené metodické materiály, ešte stále sa 
stretávame s otázkami: 

- Ako postupovať pri katalogizácii e-books? Vytvárať dva samostatné záznamy – jeden  
- pre tlačenú a druhý pre e-formu? Pokiaľ knižnica knihu vlastní aj v tlačenej podobe bude mať 

v katalógu dva záznamy? Je potrebné pripájať k bibliografickému záznamu pre e-formu aj 
záznam o exemplári (knižničnej jednotke)?  

- Ako postupovať pri katalogizácii elektronickej verzie tlačených seriálov? Vytvárať 
samostatný záznam pre elektronickú verziu, alebo nie? 

- Zaradiť do online katalógu aj elektronické verzie periodík, ku ktorým má knižnica prístup 
prostredníctvom platenej licencie (bez ohľadu na to, či periodikum vlastní aj v tlačenej 
forme, alebo nie)?  Je v takomto prípade potrebné vytvoriť pre e-verziu samostatný záznam?  

- Pri elektronických formách vysokoškolských prác (diplomové, bakalárske) získaných 
digitalizáciou je potrebné vytvárať samostatný záznam, alebo je postačujúce doplniť do 
bibliografického záznamu tlačenej verzie pole 856? 
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Ako vyplýva z uvedených otázok, ak nebude katalogizačná prax zo strany knižníc s metodickou 
pôsobnosťou precízne a včas usmernená, bude sa uberať rôznymi smermi a knižničné katalógy budú 
pre používateľov len ťažko použiteľné. Možností ako bibliograficky spracovať elektronický zdroj 
existuje niekoľko. Avšak iba jedno riešenie je správne a to by si mali katalogizátori osvojiť.  

Katalogizácia a RDA 

V súčasnosti sa nachádzame na prahu ďalšieho prelomového obdobia v oblasti katalogizácie. AACR2 
už nezodpovedajú potrebám katalogizačnej praxe a napriek veľkej snahe o ich aktualizáciu sa ukázalo, 
že nestačia pokryť všetky zmeny v elektronickom prostredí, súvisiace najmä so vznikom nových typov 
elektronických zdrojov v rôznych formátoch, na rôznych nosičoch a s rôznym spôsobom prístupu 
k informáciám. Boli vytvorené nové pravidlá „Resource Description and Access“ (Popis zdroja a prístup 
k nemu), skrátene RDA. V predchádzajúcom príspevku autor Martin Krejčí podrobne objasnil túto 
problematiku a priblížil harmonogram implementácie tohto štandardu do slovenskej katalogizačnej 
praxe. Možno len vyzdvihnúť pružnú reakciu Slovenskej národnej knižnice v tejto oblasti, keď od 
začiatku roku 2015 naplno rozvinula svoje aktivity v snahe čo najskôr prezentovať nové katalogizačné 
pravidlá slovenskej odbornej verejnosti a urýchliť ich implementáciu. Bez tohto kroku – implementácie 
RDA do katalogizačnej praxe si totiž len veľmi ťažko možno predstaviť spracovanie e-zdrojov 
v slovenských knižniciach a ďalšie budovanie súborných katalógov. Prijatie RDA bude pre slovenské 
knihovníctvo znamenať veľký posun smerom k medzinárodnému knihovníctvu, bude to krok 
z minulosti do budúcnosti.  Harmonogram implementácie RDA do praxe je k dispozícii a už v novembri 
2015 je plánovaný prvý workshop k uvedenej problematike. Na jar 2016 plánuje Slovenská národná 
knižnica implementáciu pilotnej pracovnej verzie pravidiel RDA, v testovacom katalógu a vypracovanie 
príslušných metodík. Približne o rok by sa mali uskutočniť pod gesciou Národnej bibliografie SNK 
školenia k pravidlám RDA pre knižnice v SR. 

Spracovanie elektronických zdrojov v Českej republike  

Pre inšpiráciu by sme radi poukázali aj na spôsob riešenia úloh v oblasti spracovania e-zdrojov v Českej 
republike. V rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven České republiky (7) je 
budovaný systém e-deposit. Cieľom projektu je: 

- Riešenie zberu a spracovania kníh a periodík v elektronickej forme, vrátane elektronických 
predlôh tlačených publikácií, monografií a periodík. 

- Vytvorenie nástrojov pre zdieľanie a sprístupnenie tohoto typu obsahu v knižničnej sieti ČR. 
- Dlhodobá archivácia a ochrana tohto typu dokumentov v systéme budovanom v rámci 

projektu Národní digitální knihovna. 
- Návrh metodiky bibliografického popisu tohto typu dokumentov. 
- Analýza legislatívy v oblasti elektronického povinného výtlačku v zahraničí, návrh právnej 

úpravy vrátane zmien zákona ČR v tejto oblasti.  

Riešenie úloh projektu bolo rozvrhnuté do troch etáp, z ktorých dve už boli realizované. v prvej etape 
(od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012) sa uskutočnila vstupná analýza existujúceho stavu. Druhá etapa (od 1. 
1. 2013 do 31. 12. 2014) bola zameraná na vývoj systému pre zber, spracovanie a zdieľanie 
elektronických publikácií, výskum v oblasti bibliografického popisu elektronických publikácií a návrh 
procesov pre prípravu elektronických publikácií na archiváciu. Tretia etapa, ktorá prebieha od 1. 1. 
2015 bude ukončená 31. 12. 2015 spustením poloprevádzky infraštruktúry pre zber, spracovanie 
a zdieľanie elektronických publikácií a bude navrhnutá koncepcia centrálneho bibliografického 
spracovania. 

Českí katalogizátori majú tiež k dispozícii metodiku, ktorá upravuje postupy pre katalogizáciu 
kartografických dokumentov podľa nových katalogizačných pravidiel RDA. Na základe katalogizácie 
špeciálnych dokumentov boli v rámci projektu DF11P01OVV003: TEMAP v rokoch 2011 – 2014 
skúmané možnosti menného a vecného popisu a postupne boli vytvárané čiastkové metodiky 
zamerané na problematiku jednotlivých typov kartografických dokumentov, ako sú napr. mapy, atlasy 
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a glóbusy. Zároveň boli naštudované nové katalogizačné pravidlá RDA a nová metodika precízne 
popisuje zmeny v katalogizácii kartografických dokumentov a prináša praktické príklady (6).  

Záver 

Problematika spracovania elektronických zdrojov je pre slovenskú katalogizačnú prax pomerne nová 
a preto je aj prístup katalogizátorov k nej opatrný, ba až neistý. v nadväznosti na platné legislatívne 
predpisy (autorský zákon), ktoré nedovoľovali knižniciam výpožičky elektronických dokumentov mimo 
priestor knižnice, knižnice sa ich akvizícii vyhýbali a uprednostňovali nákup tlačených verzií 
dokumentov, resp. situáciu riešili predplatením zahraničných licencovaných plnotextových databáz. 
Výnimku tvorili e-verzie periodík, ktoré boli voľne dostupné na internete, resp. elektronické prílohy 
jednotlivých čísiel periodík, či kníh, ktoré boli aj v minulosti bežnou súčasťou knižničného fondu. 
v súčasnosti sa však situácia mení, knižnice si uvedomujú, že bez elektronických zdrojov nie je možné 
byť konkurencieschopnými. Vnímajú, že uvedené zdroje nie sú len e-verziami dokumentov, ktoré 
pôvodne vychádzali tlačou, ale existujú aj také, ktoré v tlačenej forme neexistujú: napr. počítačový 
softvér, počítačovo-orientované multimédiá, systémy online, resp. sieťové služby ... 

Na záver možno konštatovať: 
- Pre katalogizačnú prax na Slovensku máme metodicky rozpracovaný základný postup 

bibliografického spracovania elektronických zdrojov podľa AACR2 na monografickej 
aj seriálovej úrovni. Čiže metodiky tých typov e-zdrojov, ktoré sa v knižničných fondoch 
vyskytujú najčastejšie. Je potrebné, aby si katalogizátori dané metodiky naštudovali, osvojili 
a uplatňovali ich vo svojej práci. 

- To, čo sa javí momentálne ako najväčší problém, je spracovanie elektronických zdrojov so 
vzdialeným prístupom – online. Táto problematika sa na pôde SNK v minulosti – aj 
v súvislosti so zákonom o povinnom výtlačku č. 535/2003 Z. z. neriešila a preto je potrebné 
začať sa jej venovať s plnou vážnosťou. 

- Dochádza k ďalšej prevratnej zmene – prijatiu nových katalogizačných pravidiel RDA 
(Resource Description and Access), ktoré si vyžiada spracovanie nových metodík. Ak 
v januári 2017 plánuje Slovenská národná knižnica spustiť ostrú verziu RDA a po spustení 
tejto verzie bude prijímať do katalógu Slovenská knižnica / KIS3G, príp. do plánovaného 
Súborného katalógu SR, iba záznamy vytvorené v štandarde RDA, musia byť nové metodiky 
katalogizátorom dostupné včas. Sedemnásť existujúcich metodík k spracovaniu 
dokumentov podľa AACR2, ktoré vznikali postupne počas ôsmich rokov, nám avizuje, že 
spracovanie nových – podľa RDA, pravdepodobne nebude možné za tak krátky čas, resp. si 
vyžiada maximálnu pozornosť všetkých odborníkov na katalogizáciu.  

- Spracovateľ bibliografického záznamu elektronického zdroja bude musieť od roku 2017 
disponovať nielen znalosťou základných štandardov: odporúčania ISBD-ISBD (G), ISBD (ER) 
a formátu na zápis údajov  MARC21, ale aj katalogizačných pravidiel RDA. Manažmenty 
knižníc by preto mali vytvoriť pre katalogizátorov časový priestor pre naštudovanie 
uvedených štandardov, resp. umožniť im účasť na pripravovaných odborných školeniach 
a seminároch.  

- Významným mechanizmom na podporu katalogizačnej praxe by zaiste bolo vytvorenie  
elektronickej konferencie pre problematiku spracovania dokumentov. Pružnou virtuálnou 
komunikáciou jednotlivých katalogizátorov s odborníkom by sa mohlo predísť mnohým 
„katastrofám“ v knižničnom katalógu. Zároveň by bolo vhodné vytvorením archívu otázok 
a odpovedí na ne pozitívne ovplyvniť katalogizačnú prax bez nutnosti konzultovať rovnaké 
problémy zvlášť s každým katalogizátorom.  

- Autorom metodických materiálov pre spracovanie elektronických zdrojov, ako aj všetkým 
katalogizátorom by určite v náročnej práci pomohla ich podrobná jednotná typológia, ktorú 
k dispozícii zatiaľ nemáme.  
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Prevratný vývoj informačných a komunikačných technológií v posledných dvoch desaťročiach má 
obrovský dopad aj na knižnice a informačné inštitúcie. Ak v súčasnosti významné IT spoločnosti 
a konzultačné skupiny predikujú do ďalších rokov ešte rýchlejšie tempo vývoja informačných 
a komunikačných technológií, musí byť knihovnícka societa na Slovensku pripravená rovnako rýchlo 
reagovať na nové trendy a zmeny. Túto situáciu možno zvládnuť len sústavným vzdelávaním knižnično-
informačných profesionálov, vzájomnou výmenou odborných poznatkov a skúseností so zahraničnými 
expertmi, urýchleným vytvorením pracovných skupín pre tvorbu metodických materiálov pre 
jednotlivé typy elektronických zdrojov. Len takto pripravení môžeme promptne reagovať na vývoj 
v oblasti elektronických zdrojov, na vznik nových typov, na ich efektívne spracovanie, zvládnutie 
bibliografického popisu a sprístupňovanie e-zdrojov „just-in-time“.  
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Abstrakt:  

Príspevok predstavuje aktuálnu verziu Medzinárodného desatinného triedenia - verziu roka 2011. Stručne 
informuje o význame a histórií medzinárodného klasifikačného systému a oboznamuje knihovnícku obec 
o spôsobe sprístupnenia klasifikácie pre užívateľov prostredníctvom portálu UDC Konzorcia. v závere sa zaoberá 
aktuálnymi zmenami poslednej verzie MDT.  

Abstract:  

The article introduce current version of Universal Decimal Classification – version of year 2011. The text briefly 
informs about importance and history Universal Decimal Classification and acquaints librarians about the way of 
classification to the users of portal UDC Consortium. In the conclusion occupyies with current changes of last 
version of UDC. 
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História a význam Medzinárodného desatinného triedenia 

Medzinárodné desatinné triedenie je jedným z najrozšírenejších nástrojov medzinárodnej klasifikačnej 
schémy pre všetky oblasti ľudského poznania na svete. Je vysoko flexibilný a prispôsobený pre všetky 
klasifikačné systémy a typy médií, používaných pri indexácií informačných zdrojov.   

Z histórie vieme, že tento spôsob popisovania dokumentov vytvorili koncom 19. storočia dvaja belgickí 
bibliografi - Paul Otlet a Henri La Fontaine. Tento systém vychádzal pôvodne z Dewyho desatinného 
triedenia založeného v roku 1876, ktoré sa zrodilo na pôde amerického knihovníctva a dodnes sa 
využíva v 200 tisíc knižniciach v 135 krajinách sveta. Medzinárodné desatinné triedenie sa používa 
v knižniciach v 130 krajinách sveta a je publikované v 40 jazykoch. 

Pre potreby európskych knihovníkov bolo MDT publikované prvýkrát vo francúzštine v rokoch 1904 až 
1907. Prvá schéma obsahovala okolo 33 000 podtried. v rokoch 1927 - 1933 obsahovalo vydanie už 
viac ako 70 000 podtried. v ďalšom období bol tento systém rozpracovaný, pričom sa vo veľkej miere 
zachovalo už existujúce členenie pôvodného vydania, do ktorého bolo zahrnutých viac ako 140 000 
podried. 

Z rozvojom MDT sa menilo aj jeho vlastníctvo. v roku 1931 bol vlastníkom Medzinárodný bibliografický 
inštitút, ktorý sa zmenil na Medzinárodnú federáciu dokumentácie a v roku 1988 opäť na 
Medzinárodnú federáciu pre informácie a dokumentáciu. Záverečným riešením problémov vlastníctva 
bolo vytvorenie UDC Konzorcia pre správu a vlastníctvo obsahu MDT, činnosť ktorého sa datuje od 
1. januára 1992. Prioritou konzorcia bolo vytvoriť databázu  60 000 znakov známu ako "Master 
Reference File" (MRF), ktorá je definitívnou autorizovanou verziou MDT.  

UDCC - Konzorcium vydavateľov so sídlom v Haagu ma v správe databázu do dnešných dní a je 
výhradným distribútorom a odborným garantom tejto medzinárodnej klasifikácie. Členovia konzorcia 
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majú absolútne právo vykonávať úpravy v rodnom jazyku, ktoré môžu byť vydané len pod licenciou 
konzorcia. 

V roku 1993 prebehla najvýraznejšia zmena MDT. v tomto procese boli mnohé triedy  kompletne 
revidované a modernizované. Od tohto roku sa nová verzia UDC Master Reference File aktualizuje 
priebežne raz ročne a všetky zmeny sú vydávané v ročnom vydaní Extensions and Corrections to the 
UDC. 

Výrazným potenciálom MDT je najmä možnosť výmeny bibliografických informácií bez jazykovej 
bariéry. Triedenie má univerzálny charakter, ktorý pokrýva všetko ľudské poznanie, činnosti, myslenie 
a neposlednom rade má rozsiahle využitie v celosvetovom meradle. v súčasnom knihovníctve sa 
systém využíva pri budovaní a organizácii knižničných fondov a ako multilinguálna klasifikačná schéma 
slúži na sofistikované indexovanie, a zároveň aj ako nástroj pre vyhľadávanie. Je nezastupiteľnou 
súčasťou katalogizačnej a bibliografickej činnosti a teda je neoddeliteľnou súčasťou vstupov a výstupov 
Slovenskej národnej bibliografie. 

 

Slovenské knihovníctvo má k dispozícií tieto verzie MDT: 
- tlačená verzia roka 1981, ktoré je dodnes v praxi v najmenších knižniciach 
- verzia roka 1997 - 1. vydanie MDT na CD-ROM-e - rok 2000 
- verzia roka 2001 - dostupná od roku 2005 v rámci webovej stránky Slovenská knižnica 

www.kis3g.sk a integrovaná do databázy Slovenská knižnica na úrovni autorít 
- verzia roka 2008 - dostupná na: www.mdt.snk.sk 

V roku 2015 sa Slovenská národná knižnica stala plnohodnotným členom Konzorcia výkonného výboru 
MDT. o dosiahnutie tohto členstva sa snažila SNK už  v roku 2003, ale realizáciu tohto dôležitého kroku 
negatívne determinovali problémy súvisiace so slovenským a holandským právom. Až v roku 2015 boli 
snahy SNK úspešne naplnené a slovenské knihovníctvo môže využívať výhody, ktoré členstvo SNK 
v Konzorciu výkonného výboru MDT prináša. Členovia výkonného výboru majú neobmedzený prístup 
k aktuálnej anglickej verzii MDT prostredníctvom online rozhrania ihneď po jej vydaní, a následne sa 
preloží a zverejní aj aktuálny preklad novej verzie MDT v jazyku člena Konzorcia cez portál UDC. Ďalšou 
výhodou je aj neustála servisno- technická podpora Konzorcia. 

MDT verzia roka 2011 

Slovenské MDT Online, aktuálna verzia roka 2011, ktoré je v súčasnosti k dispozícií predstavuje úplnú, 
štandardnú verziu na Webe zahrňujúcu vyše 70 000 platných a viac než 11 000 historických notácií 
MDT (zrušených čísel). 

Aktuálna verzia je zverejnená prostredníctvom portálu UDC na www.udc-hub.com. Cez tento portál sa 
sprístupňuje posledná verzia MRF v správe Konzorcia. Portál umožňuje online prístup k MDT v ôsmych 
jazykoch a predpokladáme, že k tomuto systému správy MDT sa budú postupne pridávať aj ďalšie 
krajiny.  
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Obrázok 7: Prihlasovacia stránka portálu UDC – Slovenské MDT Online 

 

Tento systém má niekoľko funkcií podporujúcich vyhľadávanie, prehliadanie, analýzu, validáciu 
a tvorbu notácií MDT. Vyhľadávanie a zobrazenie zrušených notácií MDT pomáha užívateľom nájsť 
zrušené čísla a ich presmerovanie, pretože sa môžu stále ešte vyskytovať pri sprístupňovaní 
knihovníckych fondov. Slovenské MDT Online vzniká vďaka spolupráci Konzorcia MDT a Slovenskej 
národnej knižnice. 

Nástroj umožňuje full textové vyhľadávanie v databáze MDT. Vo všetkých otázkach je 
možné pravostranné krátenie slov, napr. každý hľadaný výraz je považovaný za začiatok notácie alebo 
slova. 

Krátenie – symbol % sa používa vtedy, ak je potrebné označiť, že vyhľadávaný výraz “končí na” alebo 
“obsahuje” (pozri príklady uvedené nižšie); Presná zhoda sa vyznačuje zaškrtnutím políčka 'presná 
zhoda'; Pri vyhľadávaní fráz sa fráza zapísaná vo vyhľadávacom poli uzatvára do úvodzoviek (napr. 
'podstata Boha'). 

Booleovské operátory sa používajú nasledovne: AND je primárne (defaultne) nastavený Booleovský 
operátor, slová oddelené medzerou sa interpretujú ako slovo1 a slovo2; príkaz OR zapísaný medzi 
slovami sa interpretuje nasledovne: slovo1 OR slovo2. 
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Obrázok 8: Vzhľad portálu UDC – Slovenské MDT Online 

Vyhľadávanie pomocou notácií je možné rozšíriť zaškrtnutím poľa: a) príklady b) zrušené notácie 
(historické údaje). Vyhľadávanie pomocou textu je možné obmedziť na jednotlivé polia, v ktorých sa 
text môže v MRF vyskytovať: slovné vyjadrenie, zahŕňa, poznámka o použití, vysvetľujúca poznámka, 
informačná poznámka a príklady. 

Obrázok 9: Príklad vyhľadávania na portáli 
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Nástroj na tvorbu notácií MDT cez UDC portál 

V tejto prvej fáze rozvoja služby MDT Online podporuje nástroj pre tvorbu notácií dve funkcie:          
- ukladá notácie MDT, ktoré katalogizátor chce zachovať, zatiaľ čo pokračuje vo 

vyhľadávaní/prehliadaní;  
- poskytuje pomoc pri kombinovaní notácií do komplexných reťazcov, ktoré môžu byť 

kopírované do lokálnych systémov. 

Tvorba notácie prebieha jednoducho a intuitívne. Cez príslušnú ikonu "ceruzky" si užívateľ vyberie, 
ktoré znaky MDT chce použiť v rámci indexácie dokumentu. v ďalšom kroku si vybrané triedy pridá 
tlačidlom do oblasti úpravy notácie a popisu, a ak je to požadované katalogizátor pridá vhodné 
spojovacie symboly medzi notácie MDT ako napríklad sú: (vzťah), + (pripojenie), / (rozsah). Na záver si 
môže idexátor tieto vybrané notácie uložiť vo svojom užívateľskom konte na portáli pre budúce 
potreby. Jedná sa predovšetkým o katalogizátorov, ktorí pracujú s určitou oblasťou MDT. Takto budú 
mať potrebné notácie vždy k dispozícii. 

 

Obrázok 10: Nástroj na tvorbu notácií MDT 

 

V ďalšej fáze rozvoja služby MDT Online bude nástroj pre tvorbu notácií schopných poskytnúť pravidlá 
pre tvorbu notácií a kontextové poznámky o použití.  

Zmeny v poslednej verzii 2011 (Extensions and Corrections 33) 

V revidovaných tabuľkách vo verzii 2011 môžeme nájsť 700 zrušených, 2 200 nových a 1000 zmenených 
notácií. Dokopy bude teda táto verzia ako bolo už spomenuté, obsahovať viac ako 70 000 hesiel. 

V pomocných znakoch miesta (Tabuľka 1e), boli revidované administratívne celky Belgicka, Holandska, 
Francúzska, Španielska, Brazílie, Republiky Sudánu a Republiky Južného Sudánu. 
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Okrem toho je tu podstatná zmena v pomocných znakoch času (Tabuľka 1g): geologické časové tabuľky 
boli aktualizované v súlade s Medzinárodnou klasifikáciou (ICS). Trieda 551.7, ktorej podtriedy boli 
predtým opakované prešla takisto zmenami. 

Najrozsiahlejšia zmena súčasnej verzie je v triedach 56, 582 a 59. Tento proces je výsledkom revízneho 
projektu v oblasti biológie. Pred touto revíziou MDT tabuľky obsahovali okolo 500 tried rastlín v 561 
„Paleobotany“ a 582 Systematická botanika, nové členenie triedy 582 obsahuje okolo 700 podtried 
v jednotlivých celkoch podľa žijúcich a vyhynutých organizmov. Predchádzajúce členenie obsahovalo 
množstvo notácií, pričom revidovaná trieda 582 obsahuje rozsiahlejší koncept, ktorý predstavuje 
omnoho užitočnejší nástroj. Najdôležitejšie je, že štruktúrované pravidlá dávajú ako prioritu 
medzinárodne akceptovateľné štandardné latinské názvy v oblasti rastlinnej a živočíšnej ríše spolu so 
zvyčajným názvom - prípadne využíva zvyčajné názvy bez definovania rodu - čo je lepšie na preklad do 
rôznych jazykov, kde sa táto terminológia, alebo prípadné označenie môže výrazne odlišovať. Viac 
o tejto zmene uvádza Edgardo Civallero vo svojom príspevku v Extention and Correction to the UDC, 
33.  

Ako sme už uviedli najdôležitejšia zmena pre užívateľov bude zrušenie podtriedy triedy 56, ktorá bola 
nahradená rovnakým konceptom a triedami ako triedy 58 a 59. Tím editorov diskutoval o paralele 
divízie v triede 56, ktorá tu bola obsiahnutá, či je potrebná, fosílie by mohli byť vyjadrené kombináciou 
56 s relevantnými organizmami v 58 a 59. Editori odsúhlasili, že knihovníci by chceli jednoduchšiu 
notáciu pre radenie vo fondoch v oblasti paleontológie, to znamená, že by mohli pokračovať v derivácií 
čísel v paralelnej divízii, napr. nahradením čísel 58 a 59 s 56, v ich lokálnej aplikácii. 

Nahradenie paralelných divízií pravidlom s dvojbodkovou kombináciou v MDT tabuľkách je vzhľadom 
na všeobecne akceptovateľný princíp, návratom k začiatkom MDT automatizácie; paralelným divíziám 
sa vyhýbame, pokiaľ je to možné. Podobne, všetky paralelné divízie zahŕňajúce pomocné znaky, napr. 
58.01/.09 a 57.01/.09 boli odstránené ako úplne prebytočné. Význam tejto inštrukcie bol, že koncept 
pomocnej podtriedy v jednej triede napr. 57.01/09 môže byť použitý iným spôsobom napr. 58. Všetky 
paralelné podtriedy tohto druhu boli nahradené jednoduchou inštrukciou - použiť pomocné znaky ak 
existujú.  

Mnohé pomocné znaky boli taktiež zrušené v tejto verzii z dôvodu nepotrebnej duplikácie. v triede 54 
a zvlášť v 62/69 môžeme nájsť mnoho pomocných znakov až na podrobnú úroveň podtried, kde sa 
jednoducho opakujú pomocné znaky, ktoré už boli uvedené na začiatku triedy. 

Tieto duplikácie boli v nadmernom rozsahu najmä v triede 6, ktorá obsahuje špecializované termíny, 
čo môže spôsobovať nadmerné náklady na preklad duplikácií. Komplexné zmeny v poslednej verzii je 
možné si naštudovať v Extention and Correction to the UDC, 33.  
 

Časť konkrétnych zmien, ktorá bola popisovaná v článku: 

2 Islam  

582 Systematická botanika (revidované) 

59 Zoológia (revidované) 

Tabuľka 1e - Hlavné zmeny vo všeobecných pomocných znakoch miesta 

(44) Francúzsko, (460) Španielsko, (492) Holandsko, (493) Belgicko, (624) Sudán, (624.1) Sudán, (624.4) 
Južný Sudán, (647) Šapnielske územia na severoafrickom pobreží, (649) Kanárske ostrovy, (694.12) 
Mayotte, (698.1) Reunion, (718.9) Saint-Pierre-et-Miquelon, (729.74) Francúzske územia v Karibských 
ostrovoch (Lesser Antilles), (729.741) Guadeloupe,  (729.743) Collectivité de Saint-Barthélemy, 
(729.744) Saint-Martin, (729.745) Martinique (Francúzsko), (729.88) Holandské územia v Karibských 
ostrovoch (Lesser Antilles), (81) Brazília, (729.885) Aruba. 
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 Tabuľka 1g - Všeobecné pomocné znaky času 

"327" Mesiace 

"61/62" Geologické časové obdobia 

Nová verzia MDT distribuovaná prostredníctvom portálu UDC prináša neustále aktuálne tabuľky MDT 
podľa posledných zmien dohodnutých v rámci Konzorcia. Akékoľvek zmeny sa registrovaným 
užívateľom zobrazia v anglickom jazyku a tieto budu následne preložené prekladateľmi do slovenčiny. 
Portál takisto prináša rozsiahle možnosti v oblasti vyhľadávania a využívania notácií MDT, ktoré budu 
určite prínosom pre knihovnícku komunitu. 

Cieľom Slovenskej národnej knižnice bude aplikovať súčasnú verziu roka 2011 do databázy Slovenská 
knižnica na úrovni autorít. Prostredníctvom webu www.mdt.snk.sk je do spustenia verzie 2011 
prístupná verzia roka 2008. 
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Abstrakt:  

Príspevok  analyzuje profil Súborného katalógu Články v katalógu Slovenská knižnica a jeho majoritnej zložky –
Súbežnej slovenskej národnej bibliografie Články. Prináša informácie o digitalizácii článkov v Národnom projekte 
Digitálna knižnica a digitálny archív. Definuje východiská, ciele a realizačné postupy novej éry modernej článkovej 
bibliografie v Slovenskej národnej knižnici.  

Abstract:  

The article analyzes profile of the Cumulative Catalogue of Articles in the catalogue of the Slovak National Library 
and its major part – Contemporaneous Slovak National Bibliography of Articles. It provides information on 
digitization of articles in the National Project Digital Library and Digital Archive. It defines basis, aims, and 
realization procedures of the new era of the modern bibliography of articles in the Slovak National Library. 

Kľúčové slová: 

článková bibliografia, digitalizácia článkov, národná bibliografia, Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny 
archív, Slovenská národná knižnica 

Key words: 

bibliography of articles , digitization of articles, national bibliography, National Project Digital Library and Digital 
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Úvod 

Súborný katalóg Články v databáze Slovenská knižnica predstavuje most k významnej súčasti univerza 
dokumentov –  k seriálom/periodikám a článkom v nich publikovaných. Aj keď  v elektronickej forme 
reprezentuje  slovenskú článkovú bibliografiu od konca 70. rokov 20. storočia po súčasnosť, je 
rezultátom sedem desaťročí pretrvávajúcej bibliografickej práce, cieľom ktorej je komunikácia 
bibliografických záznamov o dokumentoch – článkoch. Je súborným dokumentom 
o dokumentoch/článkoch, ktoré zaznamenávajú dejiny a súčasnosť Slovenska a Slovákov, prispievajú 
k poznaniu spoločnosti, kultúry, umenia a vedy v geografickom priestore Slovenska i za jeho hranicami. 
Je súborným dokumentom, ktorý zaznamenáva literárnu/tlačovú produkciu slovenskej proveniencie. 

Časové vrstvy súborného katalógu mapujú vývin súbežnej článkovej bibliografie – národnej, odbornej  
i regionálnej za posledných 37 rokov, ktoré možno označiť ako elektronickú éru článkovej bibliografie. 
Do tejto etapy vstúpila článková bibliografia poznamenaná skúsenosťami nadobudnutými 
v predchádzajúcom klasickom – „papierovom“ období a vedomá si potreby revízie a modelových 
zmien. o úspechoch  i peripetiách ich realizácie  vydáva svedectvo Súborný katalóg Články v katalógu 
Slovenská knižnica, predovšetkým však Súbežná slovenská národná bibliografia Články, ktorá je v ňom 
majoritne zastúpená a ktorej vplyv na vývin a stav súbežnej článkovej bibliografie v slovenských 
knižniciach je neprehliadnuteľný. 

Súbežná slovenská národná bibliografia Články (SSNB Články) patrí k základným druhom národnej 
bibliografie a do roku 2010 sa realizovala na pôde Národného bibliografického ústavu (NBÚ) Slovenskej 
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národnej knižnice v Martine, povereného úlohami národnej bibliografickej agentúry. Súbežná národná 
článková bibliografia prispievala obrovským počtom bibliografických záznamov do databázy SNK a od 
roku 2004 do Súborného katalógu Články v katalógu Slovenská knižnica v rámci projektu KIS3G. Tvorí 
v ňom 92,5 % bibliografických záznamov. Akceptovala všetky koncepčné a technologické zmeny, pri 
ktorých asistovala jej databáza na úrovni pilotnej skúšobnej prevádzky. Metodicky usmerňovala 
súbežnú článkovú bibliografiu na celom Slovensku. Počas celej svojej existencie preferovala a rozvíjala 
kooperáciu a efektívne kooperatívne vzťahy s knižnicami Slovenskej republiky. Informácie o nej 
poskytujú jej vlastné metodické manuály, príspevky z odborných podujatí NBÚ, referáty z metodických 
seminárov a školení, výročné správy SNK, články v knihovníckych časopisoch.  

Profil Súborného katalógu Články v katalógu Slovenská knižnica 

Súčasný Súborný katalóg  Články v katalógu Slovenská knižnica pozostáva z troch základných 
komponentov: Súbežnej slovenskej národnej bibliografie Články, článkovej bibliografie vedeckých 
a akademických knižníc integrovaných do KIS3G a článkovej bibliografie regionálnych a verejných 
knižníc integrovaných do KIS3G. Majoritnou súčasťou katalógu je databáza Súbežnej slovenskej 
národnej bibliografie Články, obsahujúca 1,5 milióna bibliografických záznamov, čo predstavuje 92,5 % 
jeho obsahu. 

Vzniku Súborného katalógu Články v katalógu Slovenská knižnica predchádzala konverzia národnej 
článkovej databázy a článkových databáz participujúcich knižníc z formátu UNIMARC do formátu 
MARC 21 a systému Virtua v rámci projektu KIS3G. Napriek tomu, že ju možno označiť ako úspešnú, 
vyskytujú sa v konvertovaných záznamoch niektoré formálne a obsahovo problémové polia, ktoré sú 
predmetom korekcií. Negatívnym prvkom konverzie článkových databáz participujúcich knižníc je 
výskyt duplicít a multiplicít, zapríčinený spracovaním tých istých článkov z celoslovenských 
a regionálnych periodík viacerými regionálnymi knižnicami, v prípade vedeckých knižníc duplicity so 
záznamami SSNB, pretože knižnice spracúvali temer identické spektrum periodík a niektoré z nich boli 
kooperujúcimi partnermi SSNB už pred vznikom Súborného katalógu Články. Príčinou tohto stavu je 
nekontrolovaná konverzia bibliografických záznamov participujúcich knižníc do systému Virtua, 
absencia deduplikačných programov a komunikácie medzi systémovými knihovníkmi a správcami 
bibliografických databáz v predimportnej fáze konverzie. Eliminácia duplicít a multiplicít v SK Články 
prebiehala do roku 2011, nie je však ukončená a venuje sa jej permanentná pozornosť. Celý proces má 
nielen systémový ale aj intelektuálny aspekt spojený s editačnými zásahmi do bibliografických 
záznamov. Realizuje sa s cieľom naplnenia zásad, ktoré deklaroval KIS3G pri svojom vzniku - existencia 
jedného jediného bibliografického záznamu toho istého článku. 

Excerpčná platforma Súborného katalógu Články a jeho majoritnej časti SSNB Články delí  zdrojové 
dokumenty slovenskej proveniencie do piatich základných hladín s odlišným stupňom univerzálnej 
selekcie a úplnosti analytického bibliografického spracovania: 

- seriály vedecko-výskumného charakteru (časopisy, zborníky a ročenky), ktoré vydáva SAV, 
univerzity, vysoké školy a vedecko-výskumné inštitúcie v Slovenskej republike 

- seriály (odborné časopisy, zborníky a ročenky), ktoré vydávajú politické, profesijné, kultúrne 
a umelecké inštitúcie v Slovenskej republike 

- vedecké a odborné monografické zborníky 
- seriály novinového typu – ústredné/celoslovenské a regionálne noviny,  kultúrno-politické 

a kultúrno-spoločenské časopisy 
- populárno-náučné časopisy 

Seriály vedecko-výskumného charakteru, odborné časopisy, periodické a monografické zborníky sú 
excerpované v úplnosti (100% počtu článkov). Seriály novinového typu, týždenníky a dvojtýždenníky 
zaznamenávajú po roku 1990 prechod od čiastočnej excerpcie (80-25% počtu článkov) k výberovej 
excerpcii (25% a menej z počtu článkov), čo je spôsobené zmenou ich obsahovej štruktúry 
a informačnej kvality. Populárno-náučné/populárno-vedecké časopisy si zachovali bibliografický 
prístup čiastočnej excerpcie (40-30% počtu článkov).  
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Články z vedeckých a odborných časopisov a zborníkov v Súbežnej slovenskej národnej bibliografii 
a v katalógu Slovenská knižnica 

Významné postavenie v katalógu Slovenská knižnica majú bibliografické záznamy o článkoch 
publikovaných v odborných a vedeckých časopisoch a periodických i monografických zborníkoch, ktoré 
reprezentujú vrcholovú znalostnú produkciu. Ich žánre sú pevne uzavreté jednotky, na výstavbe 
ktorých sa v maximálnej miere zúčastňujú logické a didaktické momenty. Informujú o vedeckom 
výskume, dokladovom materiáli a vedeckých metódach, riešia vedecké problémy. v kontextových  
celkoch menšieho alebo väčšieho rozsahu vysvetľujú, aplikujú výsledky vedeckých bádaní. Analyzujú 
vedecké poznatky a zaujímajú  i osobné postoje k závažným spoločenským, filozofickým a vedeckým 
problémom. Referujú o výsledkoch výskumu alebo vysvetľujú výsledky vedeckého riešenia 
spoločenských alebo prírodovedných problémov. Recenzujú vedecké práce a vedecko-výskumné 
projekty. Ich vysokú odbornú úroveň zabezpečuje aj odborné posúdenie (recenzia) pred publikovaním 
vo vedeckom  časopise. Hodnota a význam týchto článkov sa umocňuje ich citovaním a využitím 
v ďalších vedeckých prácach a odborných publikáciách.  

Články publikované v odborných a vedeckých časopisoch a zborníkoch dokumentujú nielen publikačnú 
činnosť odborných, akademických  a vedeckých inštitúcií a ich pracovísk,  ale prispievajú tiež 
k vytvoreniu odborného a vedeckého profilu  týchto inštitúcií a stávajú sa popri ďalších druhoch 
publikačnej činnosti významným kritériom pre ich zaradenie (akreditáciu) do organizácie vedecko-
výskumných programov a projektov. 

Informácie prezentované v odborných a vedeckých článkoch majú časový náskok pred monografiou. 
Komplexné spracovanie danej témy v monografii prichádza často oveľa neskôr, neraz nepríde vôbec. 
Odborné a vedecké články v periodikách a zborníkoch tak nadobúdajú pozíciu primárneho 
pramenného dokumentu. 

Súbežná slovenská národná bibliografia Články v katalógu Slovenská knižnica po roku 2010 

Zrušením odboru Národný bibliografický ústav SNK k 1. januáru 2011 v súvislosti s organizačnou 
zmenou Slovenskej národnej knižnice sa končí aj činnosť Súbežnej slovenskej národnej bibliografie 
Články. Nástupnickou korporáciou NBÚ sa stala Národná bibliografická agentúra s troma 
pracovníčkami. 

V katalógu Slovenská knižnica nastalo nepríjemné vákuum bibliografických informácií o článkoch, 
najmä vedeckých a odborných, čo negatívne ovplyvnilo poskytovanie aktuálnych bibliograficko-
informačných služieb nielen v Slovenskej národnej knižnici, ale aj vo všetkých participujúcich 
knižniciach a vyvolalo množstvo otázok a protestov v knihovníckej aj používateľskej komunite. 
v Slovenskej národnej knižnici tvorili rešeršné požiadavky na články 70-80% používateľských 
požiadaviek. v prípade Slovenskej národnej bibliografie Články prišlo k absencii 35 000-40 000 
bibliografických článkových záznamov ročne. 

Klasická článková bibliografia bola zastavená s predstavou jej úplného nahradenia pripravovanou 
digitalizáciou textových dokumentov a následným sprístupňovaním plných textov periodík a ich 
článkov. 

V súvislosti s digitalizáciou zdrojov na pokračovanie a článkov v nich si kládla národná článková 
bibliografia základnú otázku, aký bude jej vzťah a vzťah Súborného katalógu Články budovaného 
konzorciom KIS3G  ku digitálnej knižnici. 

Národný bibliografický ústav SNK vypracoval už v roku 2008 materiál Náčrt koncepcie (tézy 
a poznámky) analytického spracovania dokumentov v digitálnom období, v ktorom predpokladá 
paralelnú existenciu Slovenskej knižnice a jej subsystému Súborného katalógu Články a plnotextovej 
databázy digitálnej knižnice. Súborný katalóg Články  definovala národná článková bibliografia ako 
dôležitý zdroj bibliografických a deskriptívnych metadát pre digitalizačný proces.  
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 Upozorňovala na dôležitosť kontinuálneho koncipovania a budovania oboch knižníc ako 
komplementárnych inštitútov - základní národného knižnično-informačného a bibliografického 
systému, ktoré budú navzájom prepojené s perspektívou ich konvergentného vývoja a postupného 
splývania. Katalóg Články by mal mať riadiacu a kontrolnú funkciu, ktorá by umožnila 
knižnici/knižniciam spravovať a poskytovať informácie tak o fyzických, ako aj o virtuálnych/digitálnych 
zdrojoch. 

Paralelná existencia Slovenskej knižnice a digitálnej knižnice sa javí opodstatnená aj z hľadiska 
všeobecnej dostupnosti bibliografických informácií. Kým Slovenská knižnica sprístupňuje bibliografické 
informácie na internete bez legislatívnych a autorsko-právnych obmedzení, digitálna knižnica môže 
sprístupniť mimo múrov knižnice digitálne kópie článkov, ktorých lehotu autorskoprávnej ochrany  
stanovuje autorský zákon na 70 rokov od smrti autora. 

Z týchto koncepčných téz sa vyprofiloval nielen prístup Slovenskej národnej bibliografie k digitalizácii 
článkov v Národnom projekte Digitálna knižnica a digitálny archív (NP DIKDA), ale aj koncepcia novej 
modernej súbežnej národnej článkovej bibliografie v novom technologickom a informačnom prostredí.  

Digitalizácia článkov v Slovenskej národnej knižnici - NP DIKDA 

Do kategorizácie digitalizovaných textových dokumentov a analógových technologických tried sú v NP 
DIKDA zahrnuté popri depozitnom knižnom fonde, nových ročných prírastkoch kníh, historických 
dokumentoch, starých tlačiach a archiváliách aj seriály a články: 

- zviazaný ročník novín a seriálu 
- číslo tlačených novín 
- číslo tlačeného časopisu 
- jednotlivý článok z tlačených novín alebo časopisu  
- jednotlivý článok z tlačeného vedeckého alebo odborného časopisu a monografie 
- jednotlivý článok z tlačeného vedeckého alebo odborného zborníka 

Článok ako súčasť vedeckého a odborného seriálu/ periodika a monografie vstupuje teda do procesu 
digitalizácie textových dokumentov. 

Digitalizácia článkov prebiehala v rámci NP DIKDA externou formou, externým dodávateľom SNK bola 
spoločnosť Tender Media Group (TMG). 

Vstupná fáza digitalizácie článkov 

Slovenská národná knižnica zabezpečovala vstupnú fázu externej digitalizácie článkov a kontrolnú fázu 
výstupov externej digitalizácie. 

Digitalizačnému procesu predchádzala príprava dokumentov, kompletizácia konkrétnych titulov, 
revízia ich fyzického stavu, čistenie a export dokumentov do Digitalizačného centra vo Vrútkach. 

Národná bibliografia SNK zabezpečovala dôležité vstupy pre proces digitalizácie - výber odborných 
a vedeckých titulov, fyzickú kompletizáciu jednotlivých titulov a následnú editáciu ich bibliografických 
materských záznamov. Taktiež paralelne editovala a reindexovala všetky dostupné bibliografické 
záznamy článkov k jednotlivým titulom. Súbežná slovenská národná bibliografia Články s obrovským 
množstvom bibliografických záznamov, teda aj s obrovským potenciálom bibliografických metadát sa 
stala zdrojom deskriptívnych metadát pre digitalizačný proces. 

Výber dokumentov vstupujúcich do procesu digitalizácie sa sústredil na vedecko-výskumné zdroje na 
pokračovanie (časopisy, zborníky a ročenky), ktoré vydáva SAV, univerzity, vysoké školy a vedecko-
výskumné inštitúcie a vedecko-výskumné a odborné zdroje na pokračovanie (seriály, časopisy, 
zborníky a ročenky), ktoré vydávajú politické, profesijné, kultúrne a umelecké inštitúcie v Slovenskej 
republike. Tituly boli vyberané, ak to dovoľoval ich fyzický stav, v celej úplnosti ich vydávania. 
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Materské záznamy periodík a bibliografické záznamy článkov boli spolu so surovými skenmi dodávané 
externému spracovateľovi. 

Výstup digitalizácie článkov 

Výstupom digitalizácie článkov je PSP balíček (producer submission package), balíček dát a metadát, 
ktorý prichádza od producenta dát vytvorený podľa štandardov digitalizácie: Definícia metadátových 
formátov pre digitalizáciu periodík (SNK, 2013) a Definícia metadátových formátov pre digitalizáciu 
monografií (SNK, 2013, 2015). 

Externý dodávateľ spracoval skeny, spároval digitálne obrazy s bibliografickým materským záznamom 
periodika, zborníka, monografie a bibliografickými záznamami článkov, zabezpečil synchronizáciu 
medzi dodávanými metadátovymi formátmi a fyzicky dodávanými skenovanými dokumentmi a vytvoril 
PSP balíček. 

SSNB disponovala bibliografickými záznamami článkov z obdobia existencie elektronickej databázy, 
teda z rokov 1976-2010. Pri článkoch spred tohto obdobia a po ňom bibliografické záznamy 
absentovali. v takomto prípade implementoval externý spracovateľ do PSP balíčka bibliografické 
metadáta vyčítané z OCR na úrovni krátkeho bibliografického záznamu  - jazyk, článku, názov článku, 
podnázov článku, variantný názov článku, autor/autori, zdrojový dokument, stránkovanie. 

PSP balíček obsahuje tieto komponenty: 
- archívna kópia (1 MC – archívna kópia pre každú stranu) 
- používateľská kópia (1 UC pre každú vzniknutú MC, teda stranu) 
- CR - ALTO XML súbor pre každú stranu 
- OCR - TXT súbor - možnosť stiahnuť si len text dokumentu, vyhľadávanie / indexácia 
- metadáta pre MC 
- bibliografické metadáta - MODS a DC 
- štrukturálne metadáta - METS 
- technické metadáta - MIX, premis  
- administratívne metadáta - premis, METS 
- kontrolné metadátové súbory (s kontrolnými súčtami a údajmi o vzniku dát a pod.) 

Jeden PSP balíček je tvorený pre 1 číslo periodika a články v ňom. Prezentácia PSP balíčka je dvojtypová. 
Prezentuje 1 celé číslo periodika a zároveň jeho články.  

Obsahuje: 
- digitálny obraz 1 čísla periodika 
- digitálne obrazy jeho článkov 
- bibliografické metadáta v hierarchickom poradí: 
- materský záznam periodika 
- záznam o čísle periodika 
- BIB záznamy článkov z daného čísla periodika 

 

V štruktúre PSP balíčka je článok zanorený pod vyššie úrovne popisu. 

Príklad: 

materský záznam periodika: 

Slovenská archeológia 

Bratislava : Slovenská akadémia vied,  1953- 

Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995-  
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záznam o čísle periodika: 

Slovenská archeológia. Roč. LIV, č. 1 (2006)  

 
záznamy o konkrétnych článkoch: 

Beljak, Ján: Germánske hroby z Čaky a Gbeliec : príspevok k osídleniu juhozápadného Slovenska v dobe 
rímskej _  s. 57-94 

Marková, Klára: Jantár v archeológii _ s. 175-176 

Šmíd, Miroslav: Pohřebiště nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc _ s. 1-31 

Kontrola výstupov digitalizácie článkov 

Po dodaní PSP balíčkov od externého dodávateľa, sa realizovala pod metodickým vedením Národnej 
bibliografie v Oddelení kontroly skenov a metadát v DC Vrútky kontrola vytvorených PSP balíčkov, 
ktorá sa riadila platnými štandardmi -  definíciou metadátových formátov pre digitalizáciu periodík 
a monografií. Predmetom kontroly bola:  

- kontrola úplnosti (obrazové súbory, logická a fyzická štruktúra) 
- kontrola bibliografických metadát a popisných údajov 
- kontrola článkov - bibliografických metadát, segmentácia a úplnosť textu 
- kontrola zhody metadát s katalógom Slovenskej národnej bibliografie v systéme Virtua 
- kontrola novovytvorených bibliografických metadát článkov externým dodávateľom, ak 

neboli k dispozícii bibliografické záznamy článkov v katalógu Slovenskej národnej 
bibliografie 

PSP balíčky, ktoré nespĺňali kritériá validity, boli vrátené dodávateľovi a následne opravené. 

Archivácia PSP balíčkov a SIP balíčkov článkov 

SNK archivuje PSP balíčky článkov v archíve na úložisku v DC Vrútky. 

Pri ďalšej archivácii výstupov článkovej digitalizácie prechádzajú PSP balíčky transformáciou na SIP 
balíčky. 

SIP balíček (submission information package) - je balík dát a metadát v podobe, v ktorej je 
akceptovateľný pre  LTP systém alebo pre aplikáciu sprístupnenia. Môže vznikať v transformačnom 
module z PSP balíčka po jeho kontrolách. 

Archivácia SIP balíčkov prebiehala na 3 úrovniach: 
- Uloženie SIP do digitálneho archívno-informačného systému Rosetta (SNK) 
- Uloženie SIP do CDA (Centrálny dátový archív) - UKB 
- Uloženie SIP do CAIR (Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra) 

CAIR je projektom Národného osvetového centra, ktorý vytvára systém na centrálnej úrovni pre všetky 
inštitúcie v rezorte kultúry. v rámci tohto systému sa buduje portál a registre – teda databázy údajov 
nad objektmi kultúrneho dedičstva, ktoré zabezpečia verejnosti on-line prístup k výstupom 
digitalizácie inštitúcií v rezorte kultúry. Výstupom tohto projektu bude portál Slovakiana.  
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Výstupy digitalizácie článkov a databáza Slovenskej národnej bibliografie v knižnično-informačnom 
systéme Virtua 

Bibliografické metadáta článkov sa importujú z PSP balíčkov do databázy Slovenskej národnej 
bibliografie v knižnično-informačnom systéme Virtua. 

Každý článok v PSP balíčku obsahuje identifikátor UUID (Universally unique identifier) ku každej úrovni 
bibliografických metadát vo formáte MODS a identifikátor    URN: NBN (Uniform Resource Name - 
„jednotný identifikátor mena“) pridelený, systémom pre riadenie procesov v digitalizácii, alebo 
nástrojom Resolver pre konkrétne úrovne. 

Tieto údaje sú trvalými a jedinečnými identifikátormi digitalizovaných kultúrnych objektov - článkov 
konkrétnej inštitúcie - SNK. 

Články, ku ktorým boli dodané bibliografické záznamy obsahujú aj BIB ID (vtls) z KIS Virtua. 

Import bibliografických metadát z PSP balíčkov do databázy SSNB Články v KIS Virtua prebieha 
dvojakým spôsobom. 

- ak existoval bibliografický záznam článku s konkrétnym BIB ID, importuje sa do záznamu 
UUID a URN:NBN 

- ak bol bibliografický záznam vytvorený až v procese digitalizácie, importuje sa do databázy, 
vrátane oboch identifikátorov a následne mu je pridelené BIB ID 

Oba spôsoby importu do databázy SSNB Články zabezpečujú synchronizáciu bibliografických metadát 
katalógu SSNB Články s prezentačnými portálmi digitalizovaných článkov. 

Katalóg Slovenskej národnej bibliografie Články tak: 
- identifikuje všetky digitalizované články 
- obohatí sa o obrovské množstvo nových článkových záznamov, čím sa eliminuje ich absencia 

z obdobia pred rokom 1976 a po roku 2010 (cca 450 000 bibliografických záznamov) 
- následným pridelením URL adresy zabezpečí prepojenie katalógu s digitálnym 

obrazom/plným textom dokumentu 
- diagnostikuje zmeny v bibliografických záznamoch a umožní budúcu editáciu dát 

digitalizovaného objektu (napr. zmeny vo všetkých typoch autorít a pod.) 

Prezentácia digitalizovaných článkov 

Používateľskej verejnosti budú digitálne objekty - články sprístupnené na: 
- prezentačnom portáli SNK – Digitálna knižnica SNK 
- prezentačnom portáli Slovakiana - projekt Národného osvetového centra, ktorý vytvára 

systém na centrálnej úrovni pre všetky inštitúcie v rezorte kultúry 
- databáza Slovenská knižnica - SSNB Články - URL - prepojenie katalógu s digitálnym 

obrazom/plným textom dokumentu 

Používateľ dostane k dispozícii: 
- digitálny obraz celého čísla vedeckého a odborného periodika, zborníka, monografického 

zborníka vo formátoch JPEG s OCR vrstvou, PDF, EPUB pre jednoduchú publikáciu napr. pre 
smartfóny alebo elektronické čítačky (CAIR – Slovakiana) 

- digitálne obrazy jednotlivých článkov vo formátoch JPEG s OCR vrstvou, PDF, EPUB pre 
jednoduchú publikáciu napr. pre smartfóny alebo elektronické čítačky (CAIR - Slovakiana) 

Digitálny obraz celého čísla periodika sa získa pri prezeraní periodík z údajov: 
- ISSN 
- hlavný názov, podnázov, súbežný názov 
- autor/autori 
- vydavateľ, tlačiar 
- dátum vydania, dátum tlače 
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- signatúra 
- miesto vydania 
- ročník, číslo 
- textový obsah stránok - fulltext 
 

Celé číslo periodika, zborníka, monografického zborníka si môže používateľ prelistovať a využiť 
plnotextové vyhľadávanie. 

Digitálne obrazy konkrétnych článkov získa cieleným vyhľadávaním na základe štandardných 
bibliografických metadát (autor, názov, podnázov, súbežný názov, rok vydania, predmetové heslá 
a pod.) v subdatabáze vedeckých a odborných článkov v digitálnej knižnici. Pre používateľa sa tak 
vytvára možnosť predvoľby užšieho priestoru - výberovej digitálnej edície odborných a vedeckých 
článkov a získavania najrelevantnejších výsledkov vyhľadávania týchto článkov naprieč 
odborom/odbormi alebo pre užšie špecializované skupiny.  

Budúcnosť a perspektívy článkovej bibliografie v Slovenskej národnej knižnici 

Od 1. októbra 2015 sa začína v Národnej bibliografii SNK realizovať koncepcia obnovy článkovej 
bibliografie v digitalizačnom prostredí a činnosť Oddelenia spracovania článkov NB SNK. Koncepcia 
predpokladá modernú, inovatívnu a efektívnu synchronizáciu katalogizačných procesov a procesov 
v rámci systému  digitalizačného  workflow (WF), takým spôsobom, ktorý zabezpečí tvorbu 
bibliografických a deskriptívnych metadát priamo v procese tvorby a generovania validných výstupov 
digitalizačného procesu. 

Základné ciele tejto koncepcie:  
- digitalizácia a bibliografia článkov z vedeckých a odborných periodík a zborníkov v reálnom 

čase - súbežne 
- tvorba bibliografických metadát priamo v procese digitalizácie v prostredí digitalizačného 

WF  
- tvorba bibliografického záznamu pre Súborný katalóg články a zároveň pre metadátové 

formáty PSP balíka konkrétneho digitálneho objektu priamo v kombinovanom procese 
digitálneho a katalogizačného spracovania 

- realizácia činností digitalizačného a katalogizačného procesu na jednom mieste bez 
zbytočných časových a logistických strát 

- ekonomický efekt a optimalizácia ľudských zdrojov – knihovník popri bibliografickom 
spracovaní dokumentu, finalizuje aj tvorbu digitálnych objektov v digitalizačnom WF 

- manažment kvality metaúdajov a štandardného popisu vedeckých a odborných článkov 
v súlade so zodpovedajúcim formátom a medzinárodnými štandardami, s dôrazom na 
štandardy deskriptívnych metadát potrebných na identifikáciu digitálnych objektov 

- manažment sémantickej interoperability a kvalifikované usmerňovanie používateľov 
v digitálnej knižnici 

- poskytovanie bibliografických metadát o vedeckých a odborných článkoch pre Súborný 
katalóg články v katalógu Slovenská knižnica, pre Slovenskú digitálnu knižnicu, ako aj pre 
portál Slovakiana 

- nová éra článkovej tvorby v digitalizačnom prostredí s potenciálnym presahom k novej ére 
spracovania všetkých typov analógových dokumentov v digitalizačnom prostredí 

- nové odborné kompetencie a úlohy bibliografov  a nový charakter bibliografickej práce 
v modernom prostredí informačných technológií 

- reorganizácia bibliograficko-informačných služieb 
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Východiská koncepcie: 

 existencia digitalizačného WF s pokročilými funkciami:  

- základnej editácie skenov 
- automatickej zonácie textového a fyzického vybavenia dokumentu 
- objektového rozpoznávania znakov (OCR – Optical Character Recognition) pokročilého 

spracovania štrukturálnych textových elementov dokumentu 
- pokročilej úpravy jednotlivých logických elementov dokumentu 

 odborne zdatné personálne zázemie, ktoré ovláda pracovné činnosti: 

- spracovateľskú fázu digitalizácie vo WF – základná editácia surových skenov, zonácia, 
pokročilé spracovanie logickej štruktúry dokumentu 

- tvorba a editácia bibliografického a autoritatívneho záznamu v KIS SNK 
- praktická znalosť štruktúry PSP balíka 
- komunikácia medzi systémami (katalóg – digitalizačná linka – úložisko – prezentačný systém) 

Vyššie uvedené ciele koncepcie sa stávajú hlavnou pracovnou náplňou Oddelenia spracovania článkov 
NB SNK. v rámci manažmentu kvality metaúdajov a deskriptívnych metadát potrebných na 
identifikáciu digitálnych objektov  bude oddelenie systematicky kompletizovať aj bibliografické 
a deskriptívne metadáta krátkych záznamov článkov vytvorených externým dodávateľom v NP DIKDA. 

Realizácia týchto cieľov bude smerovať k reorganizácii bibliograficko-informačnej činnosti, 
bibliograficko-informačných služieb a naplneniu očakávaní a potrieb nielen knihovníckej komunity, ale 
najmä používateľskej verejnosti Slovenskej republiky. 

Záver 

Naplnenie indikátorov digitalizácie článkov v NP DIKDA a ďalšie pokračovanie digitalizácie článkov má 
niekoľko významov a prínosov. 

Jedným z nich je obrovský sociálny prínos, vplyv na vedu, výskum a vzdelávanie. Vznikla výberová 
digitálna edícia pre prístup, šírenie a uchovávanie vedeckých a odborných informácií, ktorá je 
dôležitým zdrojom znalostnej produkcie pre vedeckú a odbornú verejnosť, univerzity, vysoké školy 
a študentov. 

Ďalším nemenej významným prínosom digitalizácie článkov sú profesionálne skúsenosti z jej realizácie, 
ktoré vedú k tvorbe nových koncepcií bibliografickej činnosti v modernom prostredí informačných 
technológií, k novým odborným kompetenciám a úlohám bibliografov nielen v novej ére článkovej 
bibliografie ale s potenciálnym presahom  k novej ére spracovania všetkých typov analógových 
dokumentov v digitalizačnom prostredí. 
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Abstrakt:  

Článek nejdříve stručně shrnuje klasický bibliografický popis článku. Posléze představuje nový způsob tvorby 
bibliografického popisu. Ten využívá naskenované dokumenty. Jsou v něm popsány výhody nového přístupu, při 
němž jsou po zpracování k dispozici jak data pro vyhledávání, tak data pro zpřístupnění plného textu. Následuje 
popis postupů, softwaru a datových formátů použitých při článkové tvorbě pro Slovenskou národní knihovnu. 

Abstract:  

This article summarizes classic bibliographic article description in brief. Afterward, there is introduced new way 
of creation bibliographic description. In this process, scanned images are used. Advantages of this new way 
where we have both search data and full text presentation data to our disposal are described here. Finally, there 
are described procedure, software and data formats used in article procession for Slovak national library.  

Kľúčové slová: 

Biblografický popis článku, MARC21, METS, MODS, PSP balík 

Keywords: 

Bibliographic article description, MARC21, METS, MODS, PSP package 

 

Tak jako se změnil postup tvorby metadat – bibliografických záznamů – od tvorby papírového lístku 
k zápisu do bibliografického záznamu MARC21, změnil se i přístup čtenáře. Ten se již nepřehrabuje 
v řádně ohmataných katalogových lístcích, ale vyhledává on-line přes portál příslušné knihovny pomocí 
stisku kláves.  

Podobně došlo ke změně přístupu k základním datům, tedy k textu článku. Dříve si čtenář na základě 
bibliografických informací vypůjčil přímo výtisk časopisu, dnes si již většinou příslušný článek přímo 
zobrazí na svém, nebo knihovním počítači. 

Dnešní přístup je nejen rychlejší, ale nabízí řadu dalších možností vylepšení. 

Klasický popis  

Pro klasický bibliografický popis bylo nutné najmout odborníky v daném oboru a následně je zaškolit 
v tvorbě bibliografických záznamů. 

Těmto odborníkům se následně přidělily tituly periodik, a oni pak vytvářely článkové záznamy i 
s odborným popisem. 

 
Obrázek 11: Schéma klasického zpracování 
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Proč jiný způsob?  

Jako prvotní byl požadavek na přístup k digitalizovanému článku. Takový digitalizovaný článek je ale 
nutné nějakým způsobem nalézt. k tomu lze použít buďto stávající bibliografické záznamy, nebo plný 
text článku. Pro první variantu je potřeba vložit do bibliografického záznamu odkaz na článek (adresu 
URI). Pro druhý způsob je potřeba provést rozpoznání textu článku (OCR) a následně text článku zařadit 
do vyhledávače. Tím je potom umožněno tzv. fulltextové vyhledávání. 

Výhodou prvního přístupu je možnost vyhledávat podle různých kritérií, jako jsou název článku, autor, 
předmětová hesla, MDT atd. Naopak nevýhodou je nemožnost najít něco z textu, co katalogizátor 
opomněl zadat nebo nepovažoval za podstatné. 

Naproti tomu fulltextový přístup je vhodný pro vyhledání každého slova z článku, ale bez bližší 
významové specifikace. Není možné hledat pouze v názvech, autorech nebo podle klíčových slov.   

Uvedené nedostatky je možné odstranit tak, že se po provedení OCR označí jednotlivé části textu 
a přidají se k nim popisné atributy, které určí jejich typ. Pro toto označení je potřeba mít výstup 
z procesu OCR strukturovaný a opatřený pozicemi. Tedy mít text rozdělen do slov s pozicí každého 
slova na stránce. To umožňuje formát ALTO 0. 

Pokud již máme text článku takto opatřený atributy, je nasnadě otázka, zda by se z něj nedal vytvořit 
alespoň základní bibliografický popis. Při doplnění několika dalších popisů, jako je např. jazyk článku, 
to možné je. 

Jestliže tedy z digitalizovaných obrazů vytvoříme popis, získáme nejenom bibliografický záznam, ale 
navíc i plný text článku.  

To však není jediná výhoda tohoto přístupu. Máme například možnost rozdělit zpracování na více fází. 
Nejdříve operátor digitalizační linky vymezí text článku na stránce, následně označí název a autora. 
Potom lze takový předzpracovaný text poslat odborníkovi k dopracování a určení dalších popisných 
dat. Těmito daty jsou zejména předmětová hesla či klasifikaci dle MDT. 

 
Obrázek 12: Schéma nového způsobu zpracování 

Navíc lze celý postup zpracování automatizovat. Dříve musel bibliograf opisovat ručně název článku, 
autora, rozsah stran atd. Při vytváření popisu ze souboru ALTO 0 je možné po označení jednotlivých 
zón automaticky převádět názvy z textu do metadatového popisu. Pokud k systému připojíme katalog 
autorit, je možné současně vytvořit napojení autorů do tohoto katalogu. 
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Obrázek 13: Automatická tvorba metadat ze zón dokumentu 

Článková tvorba pro Slovenskou národní knihovnu (SNK) 

Naše firma se podílela na digitalizaci článků pro SNK. Konkrétně bylo naším úkolem vyčlenit a popsat 
odborné články. 

Celý proces se řídil standardem SNK a byl rozdělen na jednotlivé balíky, které jsou označovány zkratkou 
PSP. Každý balík obsahuje vždy jedno číslo periodika nebo jeden výtisk monografie. Důvodem, proč se 
neodevzdávají samostatné články, je to, že by se stránka s více články musela buďto rozřezat, nebo 
vložit ke každému článku. Tím by se komplikoval proces zpracování a také by narůstala velikost 
výsledných dat. PSP balík je složen z několika mezinárodně uznávaných a prověřených XML standardů. 
Většina těchto standardů je v současnosti spravována The Library of Congress0. Jako hlavní kontejner 
je použit formát METS0. Ten drží pohromadě soubory v ostatních standardech a určuje strukturu 
předávaného balíku. 

Jako hlavní formát pro bibliografický popis je použit formát MODS 0. Tento formát umožňuje dobře 
strukturovaný popis. Jako sekundární, odvozený je použit formát Dublin Core - DC, který vzniká při 
exportu transformací z MODS a slouží k větší lepší využitelnosti balíku. Potřebný je např. pro portál 
Europeana 0. 

Pro uložení textu jsou použity formáty ALTO a txt. Primární je opět formát ALTO, neboť je obsáhlejší. 
Oproti prostému textu jsou v něm i pozice slov na obraze, míra jistoty rozpoznání jednotlivých písmen 
a slov.  
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Pro všechny textové popisy je použit formát UTF-8, je tedy možné bez problémů popisovat zároveň 
vícejazyčné dokumenty, a to i různých typů písma. Běžně jsme při popisu míchali Cyrilici, řecké písmo 
a latinku.  

Jako formát obrazu je použit JPEG2000 v archivní a uživatelské verzi. Pro technická administrativní data 
jsou použity formáty PREMIS 0 a MIX 0. 

Párování metadat 

Po prvotním vymezení textu článku byly jednak vytvářeny články bez existujících bibliografických 
metadat, a také byla využívána i stávající článková data. v druhém případě docházelo k tzv. „párování“. 
Šlo o to, že po označení názvu článku byla prohledávána upravená článková databáze a podle lokace 
a názvu došlo k propojení s katalogovým záznamem. 

Tento proces nebyl plně automatický, ale operátorovi se předložily varianty, podle míry shody názvu 
s neopraveným textem v zóně pro název. Pro určení míry shody byl použit algoritmus Levenshteinovy 
vzdálenosti, který s úspěchem používáme i na nekorigovaný výstup z procesu OCR.  

 
Obrázek 14: Párování metadat. a – zdroj po OCR, B – Automaticky vybraný článek 

Po samotném spárování dojde k převodu dat z formátu MARCXML do cílového formátu MODS. 
Následně je možné data ještě upravit. Po dokončení zpracování celého článku dojde k automatickému 
vygenerování stránkového rozsahu článku podle toho, jak je článek vymezen.  

Zpětný záznam do katalogu 

Při exportu dat z produkčního systému je ke každému článku vytvořen zároveň i záznam ve formátu 
MARCXML. Tento soubor slouží ke dvěma účelům: k aktualizaci stávajících záznamů a k přidání nových 
záznamů do stávajícího katalogu. Aktualizace záznamů je výhodná pro pole 773 s informacemi 
o zdrojovém dokumentu, kde mohlo dojít k nepřesnostem vlivem různých formátových změn. 
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Použité nástroje 

Celý proces článkové tvorby probíhal v systému Sirius od naší firmy Elsyst Engineering. Tento modulární 
systém umožňuje digitalizaci jak knižního fondu, tak i dalších materiálů např. archivních. 

Velkou výhodou je to, že všechny důležité části systému jsou našimi produkty, a není tedy problém je 
přizpůsobovat novým požadavkům. Má za sebou více než desetiletou historii a osvědčil se při 
zpracování dokumentů pro NK ČR, krajské knihovny a další instituce. Pracoval s předchozím 
metadatovým standardem (DTD) a nyní se nám jej s úspěchem daří používat pro nový standard (NDK) 
jak na Slovensku, tak i v České republice. 

Z mnoha modulů systému stojí za zmínku modul Skenovací linka, ve kterém se dělají základní operace, 
tedy ořezávání a vyrovnávání dokumentu, OCR, konverze a základní metadatový popis. i přesto, že to 
naše aplikace umožňuje, probíhalo samotné skenování v digitalizačním centru SNK.  

Složitější analytický popis se potom vytváří v modulu ANL Generátor. v něm provádí vymezení rozsahu 
článku, komplexní oprava textových zón, včetně korekce vyčteného textu. Tento modul také využívá 
technologii webových služeb a je možné ho použít i vzdáleně mimo místo instalace. To umožňuje 
odborný popis článku za pomoci externích odborníků. 

 

 
Obrázek 15: Zjednodušené schéma systému Sirius 

Výhled do budoucna 

V tomto článku jsem se pokusil nastínit výhody nového přístupu k článkové tvorbě. Veškeré zmíněné 
postupy, s výjimkou propojení na autoritní záznamy, byly již prakticky ověřeny, a to jak při práci pro 
SNK, tak i v ostatních projektech. Napojení na autoritní záznamy není triviální a bude vyžadovat další 
vývoj a úpravy dosavadních standardů. 

V předcházejícím textu je také zmínka o článcích, které jsou publikovány čistě elektronicky nebo je 
k nim dispozici zdroj, např. PDF. Avšak i u nich je často potřeba použít podobný postup, tedy převod 
na obrázek, protože ne vždy jsou dokumenty vhodně strukturované. 

Neméně důležitou součástí úspěchu při aplikaci nových postupů je spolupráce mezi zadavatelem 
a dodavatelem. Zde bych chtěl poděkovat pracovníkům SNK, zejména PhDr.  Ľudmily Rohoňové za 
pochopení limitů programového řešení a orientaci v nových standardech. To bylo velmi důležité jak při 
transformaci a následném použití bibliografických dat, tak při celém zbytku projektu. 
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Abstrakt:  

Príspevok prináša informácie o stave a budovaní regionálnych bibliografických databáz v regionálnych 
knižniciach a v regionálnych knižniciach s krajskou pôsobnosťou v SR. Zahŕňa aj informácie o fonde regionálnych 
dokumentov, o stave digitalizácie regionálnych dokumentov a sprístupňovaní článkových metadát.  Údaje sme 
získali z dotazníkového prieskumu. 
 
Abstract:  

The paper gives  information on present situation of  regional bibliographic databases in Slovak regional libraries. 
The information on regional documents collections is also included as well as the facts on the digitisation and 
online accessibility of regional documents and metadata. 
 
Kľúčové slová: 

Digitalizácia, regionálne bibliografické databázy, regionálna bibliografia, regionálne knižnice 
 
Keywords: 

Digitisation, regional bibliographic databases, regional bibliography, regional libraries   
 

Príspevok mapuje  súčasný  stav budovania a využívania regionálnych databáz v regionálnych 
knižniciach na Slovensku. Predložené informácie vyplývanú z dotazníkového prieskumu. Dotazník bol 
zaslaný regionálnym knižniciam a regionálnym knižniciam s krajskou pôsobnosťou, pretože tieto mali  
a podľa paragrafu 9 ods. 5  zákona o knižniciach  126/2015 Z.z. aj majú za úlohu budovanie 
a sprístupňovanie regionálnych bibliografických a faktografických databáz vrátane úplných textov 
regionálnych dokumentov. Súčasťou dotazníka boli aj otázky týkajúce sa digitalizácie regionálnych 
dokumentov a sprístupnenia metadát.   

Regionálne databázy aj regionálne fondy budujú aj niektoré ďalšie knižnice, napr. mestské, ale 
systematicky sa ich tvorbou zaoberajú práve knižnice regionálne. 

Dotazník bol výsledkom spolupráce s PhDr. Katarínou Benciovou a PhDr. Annou Kucianovou, PhD. 
Dotazník sme rozposlali do 37 knižníc podľa adresára regionálnych knižníc zverejneného na webe 
Slovenskej národnej knižnice. Na vyplnenie a odoslanie dotazníka sme poskytli aj vzhľadom na 
dovolenkové obdobie dostatočne dlhý čas -  24 dní.  v čase uzávierky dotazníkov sme nezískali 
odpovede od 15 knižníc, deň pred termínom uzávierky tohto príspevku dotazník napriek urgenciám 
nezaslali dve knižnice.  v tomto príspevku sú vyhodnotené odpovede z 36 vyplnených dotazníkov. 
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Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov 
Mestská knižnica v Bratislave 
Kysucká knižnica v Čadci 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda 
Galantská knižnica Galanta 
Vihorlatská knižnica Humenné 
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne 
Verejná knižnica Jána Bocatia Košice 
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Trebišov 
Knižnica Jána Kollára Kremnica 
Tekovská knižnica v Leviciach 
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 
Novohradská knižnica Lučenec 
Turčianska knižnica v Martine 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  Michalovce 
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 
Podtatranská knižnica v Poprade 
Považská knižnica v Považskej Bystrici 
Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 
Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota 
Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave 
Záhorská knižnica Senica 
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi 
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa 
Podduklianska knižnica vo Svidníku 
Tribečská knižnica v Topoľčanoch 
Zemplínska knižnica v Trebišove 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš 
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 
Krajská knižnica v Žiline 

 
V dotazníku sme sa pýtali rozsah a zloženie regionálnych databáz, na ich využitie, záujem používateľov, 
na stav digitalizácie a sprístupnenia metadát.  Tiež nás zaujímala skúsenosť so získavaním regionálnych 
periodík  od vydavateľov. 
Vo vyhodnotení prieskumu neuvádzame celé názvy knižníc iba mesto pôsobenia konkrétnej knižnice. 
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Otázka č. 1 
V ktorom roku ste začali so spracovávaním regionálnych dokumentov 
 

Spracovanie v papierovej forme 
roky počet knižníc 
1960-1965 7 
1966-1970 6 
1971-1975 9 
1976-1980 5 
1981-1985 3 
po r. 1989  4 
Spracovanie v elektronickej forme 
roky počet knižníc 
1991-1995 26 
1996-2000 3 
po r. 2000 4 

 
Na otázku odpovedalo 35 knižníc.  
2 knižnice uviedli, že stále nespracovávajú záznamy v elektronickej forme. Jedna knižnica uviedla iba 
rámcovo začiatok tradičného spracovanie v 60. rokoch a elektronického v 90. rokoch.  
Spracovávanie regionálnej literatúry sa v knižniciach začalo v polovici 60-tych rokov 20. storočia. 
Začiatok 90-tych rokov bol v znamení nástupu počítačovej techniky, prvé systémy využívané na 
spracovanie regionálnych záznamov boli CDS/ISIS a najmä na východe Slovenska BIBLIS. 
 
Otázka č. 2 
Uveďte celkový počet záznamov / ročný prírastok (cca) v databáze regionálnych dokumentov 
Na otázku odpovedalo 35 knižníc.  
Celkový počet záznamov by mal poukazovať na rozsah regionálnych zbierok, či už ide o knižné 
dokumenty, iné formy dokumentov alebo analyticky spracované články. Otázka zrejme nebola 
dostatočne jasne formulovaná, niektoré knižnice uviedli rozdelenie regionálnych fondov a článkových 
záznamov, iné uviedli jedno číslo. 4 knižnice neuviedli počet záznamov v databáze regionálnych 
dokumentov, iba ročný prírastok. 1 knižnica napísala, že sa nedá zistiť celkový počet záznamov.  
Napriek tomu výsledné číslo 852 925 záznamov svedčí o veľkom zastúpení regionálnych dokumentov 
v knižniciach.  
 
Prírastok v databázach je odrazom celkovej veľkosti knižnice a jej fondov, dostupnosti a vyťaženosti 
pracovnej sily, ktorá sa zaoberá vkladaním záznamov do regionálnych databáz. Sumárny prírastok – 50 
297  záznamov preto nemá veľkú výpovednú hodnotu, tak isto ako priemerný prírastok – 1479 
záznamov. Medián je 1000 záznamov, hodnoty sa pohybujú do 20 záznamov ročne (Kráľovský Chlmec) 
do 5300 záznamov (Trnava).  Najviac knižníc uvádzalo prírastov v rozmedzí 1001-2000 záznamov (11 
knižníc) a do 500 záznamov (10 knižníc). 
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Otázka č. 3 
Aké typy dokumentov spracovávate do regionálnych databáz 
 

Typy spracovávaných dokumentov Počet knižníc 
Periodiká 30 
Regionálne periodiká 34 
Drobné tlače 18 
Monografie 27 
Elektronické dokumenty 14 
Zvukové dokumenty 8 
AV dokumenty 7 
Iné (dopíšte ktoré) 2 

 
Na otázku odpovedalo 35 knižníc. Tradične sa do regionálnych bibliografických databáz najviac 
spracovávajú periodiká a monografie, vzácnym zdrojom sú drobné tlače a v posledných desaťročiach 
aj elektronické dokumenty. v položke „Iné“ knižnice uvádzali  bibliografie, brožúry, grafiku. Žilina 
uviedla zaujímavý regionálny zdroj -fotografie.  Nové Zámky  uviedli, že e-dokumenty zatiaľ iba evidujú 
a pripravujú vytvorenie databázy regionálnych elektronických dokumentov. 
Otázka č. 4  
Spracovávate do regionálnych databáz články z periodík 
Na otázku odpovedalo 35 knižníc.  33 knižníc spracúva, 2 nie (Bratislava, Kráľovský Chlmec). 
 
Otázka č. 5 
Ak áno, tak zo všetkých dochádzajúcich periodík, alebo len z vybraných titulov 

Z akých periodík sa spracúvajú články Počet knižníc  
Všetky dochádzajúce do knižnice 21 
Vyberáme len niektoré periodiká (uveďte 
prečo),  8 
Iba regionálne periodiká  6 
Iba  celoslovenské periodiká 2 

Väčšina knižníc excerpuje a do databáz spracováva všetky periodiká dochádzajúce do knižnice.  
5 knižníc uviedlo, že vyberá iba niektoré periodiká – v tejto odpovedi sa väčšinou skrývali prípady, keď 
knižnice spracúvajú regionálne periodiká a výberovo ostatné periodiká. Často je otázkou náhody, ktoré 
periodiká sa excerpujú a spracujú do databázy, o čom svedčí odpoveď: /spracujú sa/ všetky, čo prejdú 
rukami bibliografky.  
 
Otázka č. 6 
Ak nespracovávate články z periodík, prečo 
 

Ak nespracovávate články z periodík, prečo Počet 
knižníc 

Nebudujeme databázy článkov 0 
Nezáujem o takúto službu zo strany používateľov 0 
Nemáte na to pracovnú silu 2 
Iné 0 

 
Z nedostatku pracovných síl nebuduje článkovú databázu Mestská knižnica v Bratislave a Kráľovský 
Chlmec. 
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Otázka č. 7 
Koľko periodík priemerne denne spracujete /  s približne akým počtom článkov 
 

Počet periodík denne spracovaných  Počet knižníc 
Menej ako 5    20 
Viac ako 5      7 
 Viac ako 10   4 

 
20 knižníc, ktoré uviedli, že ich spracujú denne do 5 titulov, majú v priemere spracovaných 13 
záznamov, medián 15.  
Táto otázka súvisí s dispozíciou a vyťažením pracovných síl, ktoré sa venujú článkovej regionálnej 
bibliografii. Okrem tejto činnosti sa striedajú vo výpožičných službách, pri podujatiach, kopírujú, 
vykonávajú opravy v databázach a pod.  
 
Otázka č. 8 
Okrem periodík robíte analytický popis aj iných dokumentov 
 

Okrem periodík robíte analytický popis aj iných 
dokumentov 

 Počet 
knižníc 

Zborníky 20 
Monografie 19 
Elektronické dokumenty 1 
Iné 3 
Nerobíme 4 

 
Jedna knižnica uviedla „občas“, systematickosť je sporná. Iné dokumenty:  Bratislava - hudobné nosiče, 
Nové Zámky a Považská Bystrica – drobné tlače a v Nových Zámkoch analyticky spracúvajú aj grafiku. 
 
Otázka č. 9 
Aký knižnično-informačný systém používate pri spracovaní dokumentov 

Aký knižnično-informačný systém používate pri 
spracovaní dokumentov 

Počet 
knižníc 

VIRTUA 16 
CLAVIUS 13 
DAWINCI 5 
ADVANCED RAPID LIBRARY 0 
Iné (KIS MASK) 1 

 
Odozva jednej knižnice – používateľa VIRTUA: VIRTUA pre oddelenie regionálnej literatúry nie je 
vyhovujúca,  pretože nemá  regionálnu databázu; /ak by mala/ ...nezaťažovali by sme celoslovenskú 
databázu VIRTUA, vkladali by sme dokumenty, ktoré sú využiteľné pre región ... pri rešeršovaní 
z celoslovenskej databázy v prípade všeobecných rešerší  je nájdených veľký počet      regionálnych 
záznamov, ktoré sa ručne vymazávajú...nakoľko VIRTUA nedisponuje ani modulom pre regionálne 
osobnosti, nie je možné z nej čerpať ....pri zostavovaní /napr. kalendárií/ musíme používať klasickú 
lístkovú kartotéku. 
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Otázka č. 10 
Má knižnično-informačný systém, ktorý používate, osobitný modul pre regionálne databázy? 
14 knižníc uviedlo, že majú osobitný modul. Okrem Komárna (DAWINCI), Senice a Svidníka (VIRTUA) 
ide o používateľov KIS CLAVIUS, kde sa záznamy článkov sa spracovávajú v module Katalogizácia – 
články a osobitný modul slúži na budovanie regionálnych autorít, korporácií, akcií a geografických 
autorít. 20 knižníc osobitný modul nemá. 
 
Otázka č. 11 
V akom formáte spracovávate regionálne dokumenty 
 

V akom formáte spracovávate regionálne 
dokumenty 

Počet 
knižníc  

MARC 21 31 
UNMARC 3 

 
Tri knižnice, ktoré pracujú vo formáte UNIMARC, pracujú v KIS DAWINCI. 
Otázka č. 12 
Aké typy regionálnych databáz vytvárate / uveďte počet záznamov 
 

Typy regionálnych databáz  Počet knižníc 

Regionálne osobnosti 21 
Regionálne korporácie, akcie 10 
Geografické autority 10 
Iné (uveďte aké) 3 

 
V odpovedi ostali 3 knižnice, ktoré uviedli tieto databázy:  Nové Zámky - kultúrno-historické pamiatky, 
Rožňava – okrem osobností (spisovatelia, hudobníci a výtvarníci) aj databáza Cintorín,  Databáza 
pamätných tabúľ a pamätníkov Rožňavského okresu, Trenčín -  regionálne udalosti. Iba 7 knižníc 
uviedlo počet záznamov v jednotlivých typoch databáz, preto čiastkové vyhodnotenie nie je 
relevantné.  
 
Otázka č. 13 
Sú tieto databázy verejne prístupné pre používateľov 
Na otázku odpovedalo 31 knižníc, z ktorých  25 databázy sprístupňuje, 6 nie.  Nesprístupňované 
databázy sú väčšinou vo forme kartotéky. Jedna knižnica uviedla, že sprístupňuje databázu vo formáte 
Word. Knižnice sprístupňujú svoje regionálne databázy prostredníctvom webovej stránky a – alebo 
online katalógu. 
 
Otázka č. 14 
Aké výstupy z regionálnych databáz robíte 
 

Výstupy z regionálnych databáz  Počet knižníc 

Personálne bibliografie 25 
Článkové bibliografie 12 
Kalendáriá 15 
Iné (uveďte aké)  9 
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Otázka č. 15 
Aký druh regionálnych bibliografií robíte 
 

Druhy personálnych bibliografií Počet knižníc 

všeobecné 16 
personálne 28 
odborové 17 
Iné 4 
nerobíme 3 

 
 
Tradičným výstupom sú personálne bibliografie,  nasledujú kalendária, ktoré sú tiež výstupom 
týkajúcim sa predovšetkým regionálnych osobností. Článkové bibliografie, v minulosti  najčastejší 
výstup, sú na ústupe, pretože je možné tieto informácie dohľadávať priamo v elektronických 
databázach.  k odborovým bibliografiám (12 knižníc) sme priradili 5 odpovedí knižníc, ktoré robia 
tematické bibliografie. v odpovedi iné pri oboch otázkach sa vyskytovali bibliografické letáky,  rešerše, 
bibliografický slovník, výberové a odporúčajúce bibliografie, životopisné medailóny s výberovou 
personálnou bibliografiou.  
 
Otázka č. 16 
Aké je využitie regionálnych bibliografií vo vašej knižnici 
26 knižníc uviedlo, že o  bibliografie je zo strany používateľov záujem, 7 o bibliografie nie je veľký 
záujem. z 3 odpovedí „Iné“ bola zaujímavá odpoveď z Martina:  o bibliografie je záujem zo strany 
osobností, pre ktoré ich robíme, o bibliografické letáky je záujem zo strany čitateľov. Knižnice uvádzali, 
že veľký záujem je najmä zo strany študentov vysokých škôl pri bakalárskych a diplomových prácach 
s regionálnym zameraním alebo pri tvorbe podujatí s regionálnym zameraním (krsty kníh, 
predstavovanie regionálnych osobností a pod). 
 
Otázka č. 17 
Aké služby z regionálnych databáz poskytujete? 
Najrozšírenejšou službou je tvorba rešerší (33 odpovedí), poskytovanie informácií, ústnych, písomných 
(32) a výpožičky regionálnych dokumentov  (30).  Medzi inými službami sa uvádzali skenovanie článkov, 
on-line služby, adresný monitoring v rámci kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov, 
inštruktáže, regionálne prechádzky a prezentácie, kontakty, telefónne čísla, ARI na objednávku. 
 
Otázka č. 18 
Aký je pomer regionálnych rešerší k celkovému množstvu rešerší vo vašej inštitúcii? 
Jediná (Bardejov) z 35 odpovedajúcich knižníc uviedla, že je prevládajúci záujem o rešerše 
s regionálnou tematikou.  3 knižnice uviedli, že pozorujú narastajúci záujem o regionálne rešerše, čo je 
spôsobené hlavne so zvýšeným záujmom o regionálne dianie, históriu a regionálne osobnosti pri 
tvorbe bakalárskych a diplomových prác a vybavovaní tematických požiadaviek. Rešerše využívajú vo 
veľkej miere aj zostavovatelia monografií obcí regiónu, pracovníci kultúrnych organizácií 
v zriaďovateľskej  pôsobnosti krajov a redaktori regionálnych týždenníkov. 
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Otázka č. 19 
Sprístupňujete regionálne dokumenty v elektronickej forme? 
 

Sprístupňovanie elektronických 
regionálnych dokumentov Počet knižníc 

V priestoroch knižnice 16 
Mimo knižnice 7 
Iným spôsobom 3 
Nesprístupňujeme 16 

 
Otázka č. 20 
Kto využíva regionálne informácie 
Používateľské skupiny regionálnych informácií a dokumentov sú ustálené. Otázka bola kladená na 
vekové zloženie používateľov, trochu nešťastne formulovaná.  v prvej položke „dospelí čitatelia“ 34 
odpovedí,  sa skrývajú náhodní záujemcovia, amatérski bádatelia regionálnych dejín, publicisti, vedci, 
pedagógovia. Rozčleniť túto skupinu by bolo pre tento výskum náročné.  Tradičnou používateľskou 
skupinou sú študenti VŠ (33)  a študenti SŠ (30 odpovedí). Potešiteľné je, že regionálne informácie 
využívajú aj žiaci základných škôl (25 odpovedí). Medzi inými (6 odpovedí) boli uvedení seniori, 
regionálni historici a autori regionálnych publikácií, zamestnanci kultúrnych inštitúcií, múzeí , 
regionálnych úradov ale aj jednorazoví návštevníci.  
Otázka č. 21 
Podľa zákona 535/2003 Z.z.  o povinných výtlačkoch majú regionálne knižnice právo povinného  
výtlačku periodických publikácií s regionálnou pôsobnosťou. Aké sú vaše skúsenosti s ich zasielaním 
zo strany vydavateľov? 
 

Získavanie regionálnych periodík Počet knižníc 
Periodiká vydavatelia pravidelne zasielajú 22 
Periodiká  musíme urgovať 9 
 Periodiká nám vydavatelia nezasielajú 2 
Iné, uveďte aké 1 

Z odpovedí  a komentárov je možné vyvodiť záver, že knižnice regionálne periodiká dostávajú, pri 
nových tituloch je treba urgovať a informovať vydavateľov. Prešov uviedol obrovský problém so 
školskými, obecnými a farskými periodikami.  
 
Otázka č. 22 
Aké dokumenty regionálneho fondu digitalizujete 
 

Druhy digitalizovaných regionálnych 
dokumentov Počet knižníc 

Staré tlače 2 
Články 6 
Monografie 2 
Dokumenty podľa chronologických kritérií 3 
Dokumenty, ktorých digitalizáciu žiadajú 
používatelia 3 
Iné kritériá, uveďte 3 
Nedigitalizujeme 26 
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Tu je problém rozlíšiť, čo je digitalizácia a čo iba skenovanie za účelom archivácie článkov.  Väčšina 
knižníc však stále nedigitalizuje. Digitalizujú sa vzácne regionálne periodiká, v Čadci napr. aj obecné 
a mestské kroniky.  
 
Otázka č. 23 
Ako realizujete digitalizáciu regionálnych dokumentov: samostatne ako knižnica, v spolupráci 
s inými regionálnymi inštitúciami, v rámci projektu. 
Samostatne digitalizuje regionálny dokumenty  Čadca, Nitra, Rimavská Sobota, Trnava a Žilina. 
v spolupráci s inými regionálnymi inštitúciami. ako sa to deje napr. v  ČR – nedigitalizuje žiadna 
regionálna ani krajská knižnica.  
2 knižnice digitalizujú v rámci projektov – Košice v rámci projektu  so župnou knižnicou v Miskolci „II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár“  a spolupracovali tiež v projekte DiFMOE s  názvom Digitálna mestská 
knižnica Košice.  Vranov nad Topľou v rámci projektu Informačné služby prístupné všetkým 
komunitám.  
 
Otázka č. 24 
Sprístupňujete zdigitalizované regionálne dokumenty? 
5 knižníc uviedlo, že zdigitalizované dokumenty zatiaľ používateľom nesprístupňujú.  Napr. v Trnave  
ich ukladajú na špeciálne dátové úložisko a hľadajú možnosti na sprístupnenie. 
4 knižnice dokumenty sprístupňujú. Čadca, Prievidza, Žilina - iba prezenčne na študijné účely, Košice - 
na webovej stránke VKJB, www.cassovia-digitalis.eu. 
 
Otázka č. 25 +  26 
Sprístupňujete článkové metadáta? Ak áno, akým spôsobom, komu. 
3  z 11 odpovedajúcich knižníc uviedlo, že metadáta článkov  sprístupňujú, prostredníctvom online 
katalógu a používateľom knižníc. Ide o články periodík, state z monografií a zborníkov.  
 
Záver 

Regionálne bibliografické databázy sú vzácnym zdrojom informácií o minulosti a súčasnosti regiónov. 
Národný bibliografický ústav SNK v Martine najmä prostredníctvom dlhoročného riaditeľa Dr. Miloša 
Kovačku, CSc. a PhDr.  Anny Kucianovej, PhD. desaťročia koordinoval a podporoval tradičné a neskôr 
aj elektronické spracovanie databáz. Regionálne dokumenty knižnice  sa získavali, a periodiká stále 
dopĺňajú, na základe zákona o povinných výtlačkoch.  Vzácne databázy regionálnych autorít sú buď 
súčasťou hlavnej databázy knižnice, pri používateľoch KIS CLAVIUS vytvárajú osobitný  modul. 
Systematickému spracovaniu dokumentov do regionálnych databáz bráni vyťaženosť pracovníkov 
v iných činnostiach – odrazilo sa to aj v odpovediach na otázku priemerného množstva spracovaných 
periodík, resp. záznamov za deň. Regionálne fondy obsahujú často unikátne dokumenty – regionálne 
periodiká, kroniky, zborníky, drobné tlače, fotografie a pod.  Digitalizácia týchto jedinečných 
dokumentov v regionálnych a krajských knižniciach takmer neexistuje, knižnice si skôr regionálne 
články skenujú z archivačných dôvodov a neriešia ich ukladanie, doplnenie metadátami, sprístupnenie 
a dlhodobú ochranu.
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Abstrakt 

Príspevok sa venuje výsledkom dotazníkového prieskumu pasportizácie bibliografických databáz budovaných 
na úrovni akademických a vedeckých knižníc v rámci Slovenskej republiky.     

Abstract 

The article discusses the results of a questionnaire survey focused on mapping the current state of bibliographic 
databases produced in academic and scientific libraries of the Slovak Republic.  

Kľúčové slová: 

akademické knižnice, vedecké knižnice, bibliografické databázy, odborové databázy 

Keywords: 

academic libraries, scientific libraries, bibliographic databases, specialised databases   

 

Úvod  

Tvorba bibliografických databáz, ako sekundárnych informačných zdrojov, vo vedeckých 
a akademických knižniciach je aktuálnou a významnou oblasťou činnosti, ktorú knižnice dlhodobo 
vykonávajú. Vedecké a akademické knižnice budujú rôzne bibliografické databázy.  

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.  (ďalej len 
„zákon o knižniciach“) definuje zameranie, pôsobnosť a úlohy vedeckých a akademických knižníc 
v rámci knižničného systému. Vedecká knižnica v zmysle §7 ods. 2 i) zákona o knižniciach sa zúčastňuje 
na tvorbe slovenskej národnej bibliografie; Akademická knižnica, ako vedecko-informačné, 
bibliografické a vzdelávacie pracovisko vysokej školy v zmysle §8 ods. 1 a), c-e) zákona o knižniciach 
uchováva a bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce, je pracoviskom evidencie 
publikačnej činnosti a pracoviskom evidencie umeleckej činnosti podľa osobitného predpisu.   

Bibliografické databázy – metodológia dotazníkového prieskumu 

Problematika pasportizácie bibliografických databáz v akademických a vedeckých knižniciach 
predstavuje pomerne širokú oblasť. 

Snahou Slovenskej asociácie knižníc, sekcie akademických knižníc, je reálne zmapovať situáciu v oblasti 
spracovávania a budovania bibliografických databáz v akademických a vedeckých knižniciach v rámci 
knižničného systému SR. 

Z uvedeného dôvodu dotazníkový prieskum k problematike pasportizácie bibliografických databáz 
v akademických a vedeckých knižniciach bol zameraný na: 

- zistenie aktuálneho stavu v oblasti budovania bibliografických databáz;  
- špecifikáciu bibliografických databáz - ich skladbu, kontinuitu a dĺžku spracovávania, celkový 

počet záznamov, ročný prírastok, druh a jazyk spracovávaných dokumentov;   
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- spôsoby a možnosti využívania a sprístupňovania bibliografických databáz; prelinkovanie 
na plné texty;  

- medzinárodné formáty používané v bibliografickom popise, knižnično-informačný systém;   
- názory respondentov z akademických a vedeckých knižníc na problematiku budovania 

odborových databáz, ich dôležitosť a opodstatnenosť;  
- perspektívy v oblasti budovania a rozširovania možností sprístupňovania bibliografických 

databáz požívateľom.      
 

Pre potreby dotazníkového prieskumu klasifikácia bibliografických databáz zahŕňa: 
 

- Databázu publikačnej činnosti /Databázu publikačnej činnosti a ohlasov 
- Odborové databázy 
- Iné databázy 

 

Dotazníkový prieskum celkovo obsahoval 17 otázok, bol prístupný online, podľa potreby aj v textovej 
forme, akademickým a vedeckým knižniciam; prieskumu sa celkovo zúčastnilo 40 respondentov z 38 
inštitúcií.  Respondenti dotazníkového prieskumu boli z akademických knižníc všetkých verejných 
a štátnych vysokých škôl a niektorých súkromných univerzít. Prieskumu sa zúčastnili aj vedecké 
knižnice, Slovenská národná knižnica a Národné centrum zdravotníckych informácií - Slovenská 
lekárska knižnica.  

V prípade nejasností boli údaje z dotazníkového prieskumu, resp. neúplné údaje, overované  
e-mailovou komunikáciou.  

Špecifikácia bibliografických databáz 

Databáza publikačnej činnosti  

Akademické knižnice v rámci svojej pôsobnosti, zamerania a úloh dlhodobo spracovávajú 
 publikačnú činnosť, ako jednu z prioritných činností. Registrujú vedeckú a odbornú produkciu 
 na vysokých školách a univerzitách a budujú lokálne bázy dát.  
 

Viaceré akademické knižnice, bibliografickú registráciu záverečných a kvalifikačných prác, ale najmä 
evidenciu publikačnej činnosti, zabezpečovali oveľa skôr, ako im táto povinnosť bola legislatívne 
uložená Zákonom o knižniciach č. 183/2000 Z. z. 

Medzi prvé akademické knižnice, ktoré už koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov 
minulého storočia (v rokoch 1986-1993), začali evidovať publikačnú činnosť a budovať lokálne bázy dát 
publikačnej činnosti, patrili Univerzitná knižnica TU v Košiciach, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica 
pri TU vo Zvolene, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU 
v Nitre a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici. Evidenciu publikačnej činnosti začali postupne 
vykonávať všetky akademické knižnice; Združenie informačných špecialistov na podporu vedy Pro 
Scientia, založené v roku 1998, zabezpečovalo metodickú podporu akademickým knižniciam.   

Bibliografickú registráciu publikačnej činnosti a tvorbu databázy publikačnej činnosti vykonávajú  
aj vedecké knižnice – Slovenská akadémia vied v Bratislave, Národné centrum zdravotníckych 
informácií - Slovenská lekárska knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave. Od roku 2011 bibliografickú 
registráciu publikačnej činnosti autorom vlastnej organizácie vykonáva aj Centrum vedecko-
technických informácií SR v Bratislave.  
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Celkový počet záznamov v lokálnych databázach EPC v akademických a vedeckých knižniciach spolu je 
1 201 851, z toho v akademických knižniciach 970 637; ročný prírastok 71 550 záznamov.  

Databáza publikačnej činnosti a ohlasov  

Akademické a niektoré vedecké knižnice dlhodobo bibliograficky registrujú aj ohlasy. Slovenská 
lekárska knižnica v Bratislave registruje ohlasy od roku 1985, databáza za roky 1985-2005 budovaná 
v systéme ISIS, obsahuje 108 730 záznamov ohlasov. Akademická knižnica Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, buduje databázu publikačnej činnosti a ohlasov od roku 1986, ako 
prvá z akademických knižníc na Slovensku. Databázu publikačnej činnosti a ohlasov v súčasnosti 
budujú už takmer všetky akademické knižnice, 20 akademických knižníc z 23 verejných a štátnych 
vysokých škôl, t.j. 87%. Celkový počet záznamov ohlasov v lokálnych databázach EPCA v akademických 
a vedeckých knižniciach spolu je 710 496 ohlasov, z toho v akademických knižniciach 606 624; ročný 
prírastok 79 666 ohlasov.  

Centrálne registre 

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej 
činnosti (CREUČ), prístupné na stránke www.crepc.sk predstavujú bibliografické databázy, ktoré sú 
dôležitým zdrojom informácií. Cieľom registrov je komplexná automatizovaná evidencia publikačnej 
a umeleckej činnosti; vytvorenie unikátneho informačného zdroja pre odbornú i laickú verejnosť 
a poskytovanie podkladov pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR. Prispievateľmi 
CREPČ a CREUČ sú verejné, štátne a vybrané súkromné vysoké školy v SR, celkovo 33 VŠ.  Za správu 
a prevádzku registrov CREPČ a CREUČ zodpovedá Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI 
SR), Odbor pre hodnotenie vedy. 

Centrálne registre vznikli ako rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2008, riešitelia projektu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Žilinská univerzita a spoločnosť SVOP, spol. s r.o. 
 

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) pracuje v offline režime – mesačné exportné 
XML dávky záznamov  od vysokých škôl a univerzít na Slovensku (celkovo z 33 VŠ);  zber dát 
do CREPČ od roku 2007. Celkový počet záznamov v databáze CREPČ: 410 675; ročný prírastok 56 000 
záznamov za  vykazovacie obdobie. Sprístupnenie záznamov v spracovaných bibliografických 
databázach - výstupy publikačnej činnosti / výstupy umeleckej činnosti.  

Záznamy v databázach nie sú prelinkované na plné texty; plné texty, ktoré sú čiastočne v CREPČ 
a CREUČ nie sú v súčasnosti prístupné verejnosti, len pre účely OHV CVTI SR a hodnotiteľov, v blízkej 
budúcnosti, v súlade s legislatívou, sa uvažuje o sprístupnení plných textov. 

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) – umelecká online databáza, evidencia EUCA 
do CREUČ od roku 2008, registrovaní prispievatelia - 20 VŠ a univerzít v rámci SR, 19 sú aktívni 
prispievatelia. Celkový počet záznamov v databáze CREUČ: 24 966; ročný prírastok - cca 4 000 
záznamov za vykazovacie obdobie. 

Odborové a iné databázy – CVTI SR 

Centrálna databáza slovenských informačných zdrojov pre VaV – SciDAP multiodborová databáza; 
v databáze je spracovávaná produkcia akéhokoľvek vedného odboru, budovaná od 2013. Celkový 
počet bibliografických záznamov v SciDAP: 65 895, ročný prírastok 24 553 záznamov. Databáza 
obsahuje 108 498 záznamov o autoroch s ročným prírastkom 48 458 záznamov, 25 408  záznamov 
o inštitúciách, záznamy o akciách. Dokumenty spracovávané v rámci databázy SciDAP - časopisy, 
články; postupne budú spracovávané aj ďalšie typy - najmä monografie, zborníky s analytickým 
popisom, správy. 
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Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) - bakalárskych, diplomových, 
dizertačných, rigoróznych a habilitačných, budovaný v CVTI SR od roku 2010, prístupný 
na: www.crzp.sk/. Záznamy v databáze sú čiastočne prelinkované na plné texty, ak to povoľuje licenčná 
zmluva. Celkový počet záznamov v databáze: 426 686; ročný prírastok 70 000 záznamov. 

Informačný systém o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS 

CRIS = Current Research Information System, budovaný v CVTI SR, obsahuje celoštátny register 
projektov financovaných z verejných zdrojov, register výskumníkov, register organizácií, vedy 
a výskumu, ako aj informácie o výsledkoch vedy a laboratórnej infraštruktúre. 

IS SK CRIS bol uvedený do prevádzky v roku 2013, prístupný v rámci aktivity 4.1 národného projektu 
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 
informačným zdrojom (NISPEZ), riešený v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Databáza 
bola navrhnutá v súlade s európskymi štandardami (dátový formát CERIF), ktoré na základe 
požiadavky Európskej komisie vyvíja a spravuje medzinárodná organizácia euroCRIS. 

Z údajov SK CRIS prevažne bibliografický charakter má register Výsledky výskumu a vývoja. Ide 
o publikácie, patenty, produkty a inovácie vo väzbe na osoby, organizácie a projekty. Počet záznamov 
v databáze: 22 351 výskumníkov/1000 za rok, 14 376 projektov VaV/1800 za rok,  1 376 organizácií 
VaV/100 za rok, 158 219 výsledkov VaV.  

Odborové a iné databázy v akademických knižniciach 

Akademické knižnice Slovenská ekonomická knižnica pri EU v Bratislave, Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU vo Zvolene a Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, ktoré plnia aj úlohy 
špecializovanej vedeckej knižnice, bibliograficky registrujú publikačnú produkciu z oblasti svojej 
špecializácie, špecializované bibliografické databázy sprístupňujú verejnosti. Túto činnosť robia 
kontinuálne niekoľko desaťročí, v elektronickej forme viac ako dve desaťročia.  

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave (SEK) buduje bibliografickú 
databázu ČLÁNKY EKO-INDEX od roku 1990, ktorá obsahuje viac ako 119 000 záznamov. Databáza 
obsahuje anotované bibliografické záznamy článkov vedeckých a odborných ekonomických časopisov 
slovenskej a českej proveniencie, vedeckých a konferenčných zborníkov. Databáza Články je 
na internete integrovaná do Katalógu dokumentov SEK. Predchodcom databázy bol časopis EKO-
INDEX: prehľad ekonomickej literatúry, ktorý vychádzal mesačne v rokoch 1970-1990 a vydávala ho 
Ústredná ekonomická knižnica, v časopise sa nachádza cca 100 000 bibliografických záznamov. 

- Špecializovaná databáza článkov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene 
(SLDK), v ktorej sú bibliograficky spracované tituly vedeckých a odborných časopisov, 
vedeckých a konferenčných zborníkov z oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, 
environmentalistiky a súvisiacich vedných disciplín slovenskej aj zahraničnej produkcie, 
obsahuje viac ako 82 000 anotovaných bibliografických záznamov. Elektronickú databázu 
buduje SLDK od roku 1991, archív - kartotéky v klasickej lístkovej podobe pre oblasť lesníctva 
a drevárstva, budované v rokoch 1969-1991, obsahujú viac ako 90 000 záznamov.  

- Databáza Agrobibliografia, ktorej producentom je Slovenská poľnohospodárska knižnica 
pri SPU v Nitre (SlPK) obsahuje viac ako 107 000 bibliografických záznamov dokumentov 
z poľnohospodárstva a príbuzných oblastí. Takmer 8000 záznamov v databáze obsahuje 
linky na plné texty. Slovacikálnu poľnohospodársku produkciu knižnica spracováva 
nepretržite od roku 1966, najskôr ako súčasť Československej poľnohospodárskej 
bibliografie, od roku 1993 ako samostatný informačný produkt. Na webe je Agrobibliografia 
prezentovaná ako súčasť Bibliografickej databázy SlPK.     

- Súčasťou všetkých troch databáz sú záznamy autorít. Uvedené databázy sú prístupné 
na webe a využívané širokou verejnosťou.  
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Umelecké databázy - umelecky orientované databázy budujú vysoké školy a univerzity s umeleckým 
zameraním študijných odborov - Akadémia umení  v Banskej Bystrici, Vysoká škola múzických umení 
v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.   

Databázy záverečných prác - UK UMB buduje od roku 2004 Databázu záverečných prác ako 
bibliografickú databázu, ktorá obsahuje 42 600 záznamov; od roku 2015 buduje plnotextovú databázu, 
ktorá obsahuje cca 14 000 pdf súborov záverečných prác. 

Databázu záverečných prác budujú aj iné univerzity, v dotazníkovom prieskume však údaje o tvorbe 
databázy neuviedli.   

Odborové a iné databázy vo vedeckých a špeciálnych knižniciach 

Bibliografická databáza Slovenskej lekárskej knižnice Bibliographia Medica Slovaca (BMS)  

je článková špecializovaná bibliografia Slovenskej lekárskej knižnice Národného centra zdravotníckych 
informácií. Odborné medicínske a zdravotnícke periodiká vychádzajúce na Slovensku a české odborné 
periodiká, ktoré sú vo fonde Slovenskej lekárskej knižnice, sú analyticky spracovávané 
do špecializovanej elektronickej databázy od roku 1996.  

CiBaMed – Citačná báza medicíny - záznamy publikačnej činnosti slovenských autorov a ohlasov na ich 
práce v článkoch slovenských a českých časopisov – tematika: medicína, zdravotníctvo, príbuzné vedné 
odbory.  

Univerzitná knižnica v Bratislave - tvorí desať odborových online databáz z oblasti dejín knižnej 
kultúry.  

Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918 - v súčasnosti prebieha práca na doplnkoch a pracuje 
sa aj na spresnení a doplnení chýbajúcich údajov. 

Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701-1850 - databáza obsahuje bibliografické 
záznamy o výročných správach škôl a článkoch z nich, ktoré v rokoch 1701-1850 boli vytlačené alebo 
vydané na dnešnom území Slovenska. 

Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 
– čiastková, neuzavretá databáza obsahuje záznamy o článkoch uverejnených vo výročných správach 
škôl v rokoch 1918/19-1952/53. 

Biografie vo výročných školských správach 1918-1953 - subbáza bibliografie článkov,  
obsahuje biografické údaje o osobnostiach pôsobiacich predovšetkým v oblasti školstva.  

Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na území Slovenska za roky 1701-1918 -  čiastková, 
neuzavretá databáza bibliografických záznamov evidujúca seriály (tituly) a články z nich, ktorá sa 
priebežne dopĺňa a aktualizuje. Almanachy, ročenky a zborníky ako špecifický typ dokumentov tvoria 
rozsiahly poznatkový fond k počiatkom a rozvoju prírodných, technických a spoločenských vied 
v uvedenom období.  

Pramene k dejinám vedy na Slovensku - online verzia - čiastková, testovacia, neuzavretá databáza 
bibliografických záznamov s plnými textami. Cieľom je vytvoriť virtuálny priestor pre výskum dejín 
lekárskych a prírodných vied - dejín vedy vôbec - na Slovensku a sprístupniť publikačné aktivity 
prírodovedných a lekárskych spolkov pôsobiacich na území Slovenska v druhej polovici 19. storočia. 
 

Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Bratislave - digitalizovaná bibliografia inkunábuly spája dve časti: 
štruktúrovaný bibliografický popis a digitalizované obrazy vybraných strán dokumentov.  

Špeciálne zbierky:  Bašagićova zbierka orientálnych rukopisov a tlačí a Emblémové knihy UKB.  

ŠVK Banská Bystrica 
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Slovenská republika 1939 – 1945 - bibliografická databáza so zameraním na protifašistický odboj, SNP 
a holokaust. 

Pamäť mesta Banská Bystrica – výberová retrospektívna bibliografická databáza o historickom, 
kultúrnom a hospodárskom vývoji mesta Banská Bystrica. Obsahuje takmer 15.000 bibliografických 
záznamov, záznamy o monografiách, tematicky zasahujúcich do všetkých oblastí spoločenského, 
politického, hospodárskeho a kultúrneho života obyvateľov mesta. 

ŠVK Košice  

Bibliografické databázy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach tvoria súhrn informácií z rôznych vedných 
odborov ľudskej činnosti od najstarších čias, získaný zo slovenskej zahraničnej periodickej tlače 
a zborníkov, ktoré sa nachádzajú v knižničnom fonde ŠVK; sú budované od r. 1994. 

RETRO (z výskumnej úlohy Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov vychádzajúcich 
na Slovensku v r. 1901-1918 so zameraním na východné Slovensko); 

CIRK (z výskumnej úlohy Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov vychádzajúcich 
na Slovensku v r. 1901-1918, tematická - náboženstvo, so zameraním na východné Slovensko); 

REG (regionálny rozvoj - východné Slovensko); REOS (biografický výskum - východné Slovensko); 

ROMANO (rómska problematika, celoslovenská); GEO (geológia, celoslovenská);  

BAN (baníctvo, celoslovenská); HUT (hutníctvo, celoslovenská); SLO (spoločenský život); 

Celoslovenské gescie vychádzajú z celoslovenskej koordinácie (SNK). 

ŠVK Prešov  

Štátna vedecká knižnica začala spracovávať ukrajinskú bibliografiu v roku 1959 a budovať  „databázu“ 
v lístkovej podobe. Od roku 1992 prešla na automatizovaný spôsob spracovávania v informačnom 
systéme, neskôr k nej pribudla aj rusínska bibliografia (po oficiálnom uznaní rusínskeho jazyka na 
Slovensku, v roku 1995).  

Od roku 1978 v spolupráci so Slovenskou pedagogickou knižnicou budovala vlastnú samostatnú 
pedagogickú databázu, ktorá sa od roku 1992 spracovávala automatizovane.  Od roku 1984 pribudla 
ako vedný odbor slavistika, pričom s automatizovaným spracovávaním začala v roku 1996. 

Počet záznamov v databázach nie je možné presne určiť, pretože výročné správy o činnosti ŠVK sa 
začali spracovávať až od roku 1965, pričom údaje o počte excerpovaných záznamov sú uvedené ako 
celok. Od 1994, kedy sa uvádzali údaje samostatne za jednotlivé databázy, ročný prírastok ukrajinskej 
a rusínskej bibliografie, sa pohyboval priemerne okolo 1 100 bibliografických záznamov o článkoch. 
v prípade pedagogickej a slavistickej databázy ročné prírastky boli oveľa nižšie, vyskytovali sa 
nepravidelnosti. Slavistika sa pravidelne excerpuje asi posledných 8 rokov, priemerný ročný prírastok 
je okolo 350 záznamov ročne. 

Od roku 2005 sa ŠVK v Prešove stala súčasťou projektu KIS3G a začala používať spoločný knižnično-
informačný softvér Virtua, ukončila budovanie samostatných databáz a všetky záznamy seriálov sa stali 
súčasťou KIS VIRTUA, najprv po konverzii, neskôr priebežným spracovaním.  

 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

Články Pedagogická bibliografická databáza (PBS), dokumentografická báza dát, obsahuje anotované 
záznamy článkov z časopisov domácej a zahraničnej proveniencie z oblasti výchova, vzdelávanie 
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a školstvo. Jej producentom je Slovenská pedagogická knižnica. Databázu prestala budovať v roku 
2005, rozpis článkov je súčasťou projektu Slovenská knižnica.   

Slovenská národná knižnica 

Buduje komplexnú databázu - Slovenskú národnú bibliografiu, ktorá obsahuje všetky typy 
dokumentov obsiahnutých v jej typológii dokumentov a jej obsahom sú všetky vedné odbory vedy 
a poznania. Databázu SNB buduje SNK od roku 1975 - knihy a všetky druhy knižných dokumentov 
monografického typu, ďalej zborníky, periodiká - dokumenty seriálového typu, rozpis seriálových 
dokumentov - články sa budovali od roku 1977 do roku 2010, kedy bolo spracovanie zastavené 
a v súčasnosti záznamy článkov spracovávajú len vedecké a regionálne knižnice. Od roku 1981 sa 
spracovávajú do databázy aj všetky druhy špeciálnych typov dokumentov.  

Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu - sumarizácia 

Odpovede na otázky (1-4) dotazníkového prieskumu, týkajúce sa špecifikácie bibliografických databáz, 
boli spracované v 1. časti príspevku; sumárne údaje o databázach uvádza tabuľka Bibliografické 
databázy v akademických a vedeckých knižniciach - súhrnné údaje. 

Otázky (5-6) sa týkali druhu a jazyka spracovávaných dokumentov v rámci  odborových databáz. 

K druhu spracovávaných dokumentov, okrem časopisov a zborníkov, v časti Iné respondenti uviedli: 
monografie, články (z novín, časopisov a zborníkov), výskumné práce, kvalifikačné práce, elektronické 
zdroje, fulltexty s Open Access prístupom rôznych typov dokumentov, realizované umelecké výstupy 
podľa jednotlivých druhov umeleckej činnosti s pripojenými podkladmi, zborníky, tzv. nepravé 
periodiká - Výročné školské správy a zborníky, almanachy a ročenky, inkunábuly (prvotlače) a rukopisy. 

K jazykom spracovávaných dokumentov, v rámci odborových databáz respondenti uviedli: slovenský, 
český, anglický, nemecký, ruský, poľský; Iné jazyky: latinský, rómsky, maďarský, francúzsky, 
srbochorvátsky, hebrejský. 

V ktorých spracovávaných databázach uvádzate kľúčové slová v anglickom jazyku?(otázka 7), ku ktorej 
sa vyjadrilo 23 respondentov, 11 uviedlo Databázu publikačnej činnosti, 5 odborové databázy, Iné - 
uviedli 7 respondenti. 

Súvisiace otázky (8-10) dotazníkového prieskumu sa týkali zistenia, či sú spracovávané bibliografické 
záznamy v databázach prelinkované na plné texty, v prípade, ak nie, v akom časovom horizonte sa 
uvažuje o ich sprístupnení. 

Na otázku Sú záznamy v bibliografických databázach prelinkované na plné texty? celkovo odpovedalo 
34 respondentov, z nich len 1 respondent odpovedal áno (2,9%), najviac odpovedí - 20 respondentov 
odpovedalo čiastočne, čo predstavuje (58%), 11 odpovedí bolo záporných, čo tvorí  (32,4%), 
2 respondenti odpovedali zatiaľ nie, v blízkej budúcnosti áno (5,9%).  

Ak nemáte prístup k plným textom, v rámci bibliografických databáz, uvažujete o ich sprístupnení 
v blízkej budúcnosti? (otázka 9), na ktorú odpovedalo 23 respondentov kladne, čo tvorí (74,2%), 
8  respondentov odpovedalo záporne.   

Na otázku (10) v akom časovom horizonte? Do 2-3 rokov odpovedalo 12 respondentov, čo predstavuje 
(54,5%), do 5 rokov – odpovedalo 8 respondentov, čo je (36,4 %), viac ako 5 rokov uviedli len 
2 respondenti (9,1%). z uvedeného vyplýva, že u respondentov dominuje snaha o sprístupnenie plných 
textov v rámci bibliografických databáz v časovom horizonte do 2-5 rokov. 

Na otázku (11) Akou formou sprístupňujete záznamy v spracovaných bibliografických databázach? 
respondenti mohli uviesť viac odpovedí, najviac 22 respondentov uviedlo rešerše (64,7%), 19 uviedli 
Iné (55,9%), 15 respondentov uviedlo bibliografiu publikačnej činnosti (44,1%), odborové bibliografie 
uviedli 6 respondenti (17,6%). 
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Otázka 11, týkajúca sa formy sprístupnenia záznamov v spracovaných bibliografických databázach, 
poskytovala aj priestor na komentár súvisiaci so zostavovaním a vydávaním bibliografií.  

Zostavovanie /vydávanie bibliografií - príklady respondentov  

Annual report fakulty; 

Ročenka Publikačná činnosť pracovníkov APZ v roku ...;  

Bibliografie - špeciálne, spracované témy z oblasti pedagogiky, personálne bibliografie – oblasť 
špecializácie – poľnohospodárstvo; Prehľady publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov SPU 
v Nitre (online); Publikačná činnosť pracovníkov TU vo Zvolene (aj fakultné) online; 

bibliografické knižné tituly - ročne vydávané; publikovanie ucelených bibliografií v odborných 
a vedeckých zborníkoch na vyžiadanie iných vedeckých a univerzitných pracovísk a ústavov SAV,  
personálne, tematické bibliografie, katalógy;  

výberová bibliografia v Historickom časopise - každoročne  
Slovenská historiografia za .... (knižná bibliografia, raz za 5 rokov);  
prispievanie do zahraničných bibliografií za Slovensko - Bibliography of Historical Science, UNESCO, 
International Mediaval Bibliograph, LEEDS, príležitostné bibliografie;  

Bibliografie sa vydávajú podľa jednotlivých tematických zameraní budovaných databáz, napr.  
výstup z RETRO,CIRK, ROMANO, HUT, REOS atď.;  

personálne bibliografie, napr. Bibliografiu článkov z výročných školských správ z územia Slovenska 
za školské roky 1918/19 - 1952/53. 

Význam bibliografií - komentár respondentov k zostavovaniu bibliografií  
 

Význam bibliografií vnímam predovšetkým v súvislosti s rôznymi špecializovanými fondmi, ktoré nie sú 
bežnému používateľovi známe a ľahko dostupné. Súčasne by bibliografie mali obsahovať údaje 
o dokumentoch, ktoré majú dlhodobú hodnotu, nepodliehajúcu rýchlej devalvácii v čase (napríklad 
oblasť literárnej vedy, umenia, histórie, archívne dáta, staré tlače a pod.).     

Význam tvorby bibliografií z aktuálnej odbornej literatúry je diskutabilný vzhľadom na existenciu 
celosvetovo budovaných EIZ, rýchly prírastok dokumentov a relatívne dlho trvajúci  proces ich získania, 
katalogizácie a spracovania.   

 

Otázka (12) Využívate aj odborové databázy iných knižníc? Ak áno, uveďte aké - respondenti uviedli, že 
pri rešeršovaní využívajú: Slovenskú lekársku knižnicu - Bibliographia medica Slovaca, CVTI, SNK, 
článkovú databázu Ekonomickej univerzity, databázu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, 
Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, historiografické (Knižnica Historického ústavu SAV), SPgK 
/tematické bibliografie/, databázy publikačnej činnosti univerzít; STN online; Zo zahraničných zdrojov 
knižnice využívajú: Historický ústav AV ČR, databázu Národní knihovny České republiky, Széchenyiho 
knižnicu v Budapešti.  

Máte referencie o využívaní vašich odborových databáz inými knižnicami, resp. inštitúciami?  Na otázku 
(13) odpovedalo 26 respondentov, 9 knižníc uviedlo, že má referencie o využívaní  odborových databáz 
inými knižnicami (34,6%), 17 uviedli zápornú odpoveď (65,4%). 

K otázke (14)  Je, podľa Vášho názoru, budovanie odborových databáz v knižniciach SR v súčasnej dobe 
dôležité? sa vyjadrilo spolu 33 respondentov, z toho 26 respondentov  prieskumu odpovedalo áno, čo 
tvorí (78,8%), 7 respondentov odpovedalo na otázku nie.       
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Otázka (15) medzinárodné formáty uplatňované v bibliografickom popise - MARC 21 používa 21 knižníc, 
čo predstavuje (55,3%) výmenný formát UNIMARC 17 knižníc (44,7%). 

Otázka (16) Knižnično-informačný systém v akademických a vedeckých knižniciach: 

 

Dawinci 13 33.3% 

Advanced Rapid Library 12 30.8% 

Virtua   6 15.4% 

Aleph   2   5.1% 

Iné: (ProfEPC 2, ProfLib 2, Verbis 1, WinISIS 1)   6 15.4% 

 

Dotazníkový prieskum v závere poskytoval priestor pre názory, námety, komentáre v súvislosti 
s problematikou budovania a sprístupňovania odborových databáz vo vlastnej knižnici, resp. v iných 
knižniciach v rámci SR  (otázka 17). 

Výber z odpovedí respondentov:  

Pokiaľ nemáme aktuálnu článkovú národnú bibliografiu, potrebujeme iné zdroje pre uspokojovanie  
potrieb používateľov;  

Odborové databázy predstavujú užitočný zdroj informácií predovšetkým zo slovacikálnych dokumentov 
v rámci svojho odboru; 

Využívanie odborových databáz iných knižníc umožňuje používateľom rýchly a jednoduchý spôsob 
získavania informácií z rôznych odborov; 

Benefit, ktorý uľahčuje a urýchľuje vyhľadávanie podľa rôznych kritérií aj z pohodlia domova, ak je to 
možné. Dostupnosť materiálov z akéhokoľvek miesta v elektronickej podobe... 

Je prínosné bibliografické spracovávanie odborných a vedeckých periodík podľa odborov. Ak sú takto 
existujúce odborové databázy prístupné v rámci on-line katalógu ani nevieme, že je to samostatná 
odborová databáza a tie ktoré nie sú takto prístupné, nemáme informácie o ich existencii. Nemáme 
dostatok informácii o budovaní odborových databáz a tým ani možnosti prístupu;     

Budovanie a sprístupňovanie odborových databáz v knižniciach SR prispieva k priebežnému mapovaniu 
a spracovaniu znalostnej produkcie z jednotlivých vedných odborov a k ich následnému sprístupneniu 
odbornej verejnosti, čo skvalitňuje bibliograficko-informačné služby knižnice voči odbornej, 
akademickej a študentskej klientele knižnice; 

Budovanie bibliografických databáz je potrebné kvôli vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku. 
Databázové spracovanie publikačnej činnosti nie je dostatočné, nakoľko nezahŕňa analytický rozpis 
zborníkovej a ďalšej periodickej tlače;  

Budovanie medicínskej odborovej databázy pokladáme za dôležité, nakoľko je táto databáza 
jedinečným zdrojom medicínskych informácií v SR; 

Odborovú databázu SlPK využívajú výskumné ústavy, komerčné subjekty zamerané 
na poľnohospodársku produkciu, zamestnanci, ako aj študenti univerzity. Keďže databáza  SlPK je 
prístupná širokej verejnosti online, znížil sa počet žiadostí o rešeršné služby zamerané 
na poľnohospodárstvo a potravinárstvo a stúpol počet používateľov, ktorí na svoju prácu a štúdium 
využívajú informácie sprístupnené online, najmä záznamy s plnými textami;    

198 
 



BIBLIOGRAFICKÉ DATABÁZY NA ÚROVNI AKADEMICKÝCH A VEDECKÝCH KNIŽNÍC 
 
Používateľmi sú vyhľadávané najmä pre analytický popis - anotácie prispievajú k informačnému 
rozhodovaniu o relevancii zdroja - v rámci 1 databázy majú používatelia prístup k dostupným 
informačným. zdrojom v danom odbore - odborovú databázu máme aktívne začlenenú a prístupnú 
v rámci katalógu, čo prispieva k uľahčeniu vyhľadávania cez 1 vyhľadávací nástroj - politika Open 
Access začína stierať rozdiely medzi katalógom knižnice (v zmysle evidencie knižničného fondu) 
a odborovou databázou - bibliograficky spracovávame a fulltextovo sprístupňujeme informačné zdroje 
s OA prístupom nie len na úrovni článkov, ale aj iných typov dokumentov, aj keď zdrojové dokumenty 
nie sú súčasťou knižničného fondu; 

Odborové databázy SLDK sú jedinečné v rámci svojej špecializácie, zamerané na komplex: lesníctvo; 
drevárstvo; ekológiu, environmentalistiku, environmentálnu a výrobnú techniku; obsahujú anotované 
záznamy, voľne prístupné širokej verejnosti online, používateľmi vyhľadávané najmä pre analytický 
popis; databázu využívajú výskumné ústavy v SR aj v zahraničí /ČR/, výrobná sféra podnikateľské 
subjekty v rámci Slovenska i regiónu, pracovníci a študenti TU vo Zvolene, ako aj iných škôl a univerzít;  

Špecializované vedecké knižnice by mali pokračovať v budovaní svojich odborových databáz; 

Jedinečnosť obsahu budovaných odborových databáz a celonárodný záber  (CREPČ); 

Perspektívne zabezpečiť prepojenie na pôvodné dokumenty (pripravovaný repozitár CVTI SR). 

 

Respondenti vyjadrili názor aj k problémom budovania odborových databáz 

 

Problémom budovania u nás sú momentálne financie a personál... 

Budovanie samostatných odborových databáz v knižniciach SR by v súčasnej dobe bolo dôležité, ak by 
každá inštitúcia dodržiavala jednotné pravidlá katalogizácie a štandardizácie a bol by zabezpečený 
centrálny prístup do každej odborovej databázy;   

 Tvorba odborových databáz je dôležitá kvôli komplexnému poskytovaniu informácií používateľom. 
Bolo by potrebné prepojiť všetky existujúce databázy prostredníctvom spoločného súborného katalógu 
alebo prepojiť ich prostredníctvom prístupných protokolov alebo spoločných informačných brán;   

Budovanie a sprístupňovanie odborových databáz je činnosťou, ktorej sa na Slovensku nevenuje 
dostatočná pozornosť. Po roku 1989 sme nenávratne prišli o početné databázy budované 
v podnikoch. Budovanie odborovej databázy je náročný a dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje 
mnohoročné úsilie odborníkov na danú problematiku. Trvá niekoľko rokov, než sa databáza naplní 
relevantnými údajmi a začne byť akceptovaná ako seriózny zdroj vedeckovýskumnými pracovníkmi 
v rámci daného odboru. Preto by sa mala tejto problematike venovať väčšia pozornosť - skutočne 
hodnotných odborových databáz, ktoré by zachytávali všetky odborné práce (knihy, štúdie a články, 
recenzie a správy o literatúre vydané k danej problematike doma i v zahraničí) máme v porovnaní 
so zahraničím málo a ich ďalšie budovanie nie je dostatočne finančne aj morálne docenené. Najmä, keď 
sa porovnajú finančné prostriedky vynakladané na nákup zahraničných databáz a finančné prostriedky 
vynaložené na budovanie databáz slovenskej proveniencie; 

Je potrebné zamerať  pozornosť na to, aby boli existujúce slovenské odborové databázy v najbližšom 
období prebudované na vedomostné portály a zabezpečiť na to potrebné finančné zdroje. 
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 Uvedené názory a komentáre respondentov z dotazníkového prieskumu vytvárajú priestor 
pre diskusiu v súvislosti so širokou problematikou budovania odborových databáz v akademických 
a vedeckých knižniciach a riešením otázky Ako ďalej národný bibliografický systém?  

  

 Fakt, že problematika budovania odborových databáz je komplikovaná, potvrdzuje aj nižšie uvedený 
názor: 

Digitalizácia slovacikálnej literatúry, predovšetkým seriálov, by mala priniesť do práce knižníc efektivitu 
(to zn., aby sa nespracovávali periodické tituly a záznamy v nich duplicitne, čo sa teraz stáva), ale 
predovšetkým by mala uľahčiť prístup k plným textom pre užívateľov (či už ide o odbornú a laickú 
verejnosť alebo knihovníkov realizujúcich rešeršné služby). z tohto hľadiska, ako aj z hľadiska 
personálnej, či ekonomickej efektívnosti je budovanie samostatných databáz na zváženie, ich 
budovanie nie je potrebné, lebo záznamy o článkoch sa stávajú súčasťou jednej veľkej databázy.  

Pre uľahčenie prístupu k plným textom sú potrebné popisné metadáta o jednotlivých seriáloch 
i článkoch v nich, kde je nutná koordinovaná spolupráca knižníc (princíp kooperatívnej katalogizácie 
možno čiastočne uplatniť aj pri excerpovaní článkov). 
 

Je viac než zrejmé, že táto problematika je komplikovaná, pretože úzko súvisí s problematikou 
knižničného systému používaného v jednotlivých knižniciach na Slovensku. Pri rôznorodosti softvérov je 
ťažko zabezpečiť ľahký a rýchly prístup k spracovávaným údajom naraz. Súborný katalóg pre články, 
resp. softvérová nadstavba, ktorá by prehľadávala všetky online katalógy a databázy naraz a zobrazila 
vyhľadávané informácie (ale je finančne náročná), by tento problém vyriešili.  
 

Stojí však za úvahu, či je to vôbec potrebné, ak bude zo strany Slovenskej národnej knižnice 
zdigitalizovaný slovacikálny fond periodík. Ten však musí byť ošetrený z hľadiska autorského zákona 
tak, aby k nemu mala prístup verejnosť. 

Súborný katalóg Články SR  

V roku 2011, v rámci výrazných zmien v organizačnej štruktúre Slovenskej národnej knižnice, bol 
zrušený odbor Národný bibliografický ústav so všetkými oddeleniami, aj SSNB Články. Nástupnickou 
inštitúciou NBÚ sa stala Národná bibliografická agentúra, súčasťou ktorej je sekcia Knihy. 

Ako uviedla Rohoňová [6], SSNB Články ukončila svoju doterajšiu činnosť. Článok ako súčasť 
seriálu/periodika vstupuje do procesu digitalizácie textových a elektronických dokumentov v Slovenskej 
digitálnej knižnici a charakter analytických bibliografických evidencií sa výrazne zmení. Výsledkom viac 
ako tri desaťročia trvajúcej práce súbežnej slovenskej článkovej bibliografie a jej kooperantov je 
Súborný katalóg Články SR, správa ktorého zostáva naďalej v kompetencii NBA.  

Závery 

Realizovaný dotazníkový prieskum zameraný na pasportizáciu bibliografických databáz bol vykonávaný 
po prvýkrát a zúčastnili sa ho akademické knižnice všetkých verejných aj štátnych vysokých škôl 
a univerzít, vrátane zástupcov niektorých súkromných univerzít, vedecké knižnice, Národné centrum 
zdravotníckych informácií - Slovenská lekárska knižnica a Slovenská národná knižnica v Martine. 

Dotazníkový prieskum: 
- reálne zmapoval situáciu v oblasti tvorby bibliografických databáz na úrovni akademických 

a vedeckých knižníc; súhrnný počet záznamov v bibliografických databázach akademických 
a vedeckých knižníc tvorí viac ako 2,9 mil. záznamov, vrátane záznamov v odborových 
databázach v tlačenej forme, resp. v kartotékach;  
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- poukázal na skutočnosť, že budovanie a sprístupňovanie odborových databáz je činnosťou, 
ktorej sa na Slovensku nevenuje dostatočná pozornosť; 

- potvrdil, že budovanie odborových databáz v akademických a vedeckých knižniciach má 
svoje opodstatnenie (78,8% respondentov, ktorí odpovedali na otázku dôležitosti budovania 
odborových databáz v knižniciach SR v súčasnej dobe, odpovedalo kladne); 

- poukázal na potrebu budovania a sprístupňovania odborových databáz do budúcna - 
rozširovanie prístupu k bibliografickým databázam – prelinkovanie na plné texty;   

- naznačil otázku možnosti prepojenia všetkých existujúcich databáz prostredníctvom  
- spoločného súborného katalógu, resp. ich prepojenia prostredníctvom prístupných 

protokolov alebo spoločných informačných brán; 
- načrtol problematiku digitalizácie článkov v Národnom projekte Digitálna knižnica 

a digitálny archív - zdigitalizovaný slovacikálny fond periodík by mal byť ošetrený z hľadiska 
autorského zákona tak, aby k nemu mala prístup verejnosť. 

Z uvedeného vyplýva, že problematika budovania a sprístupňovania odborových databáz je aktuálna, 
je potrebné venovať jej náležitú pozornosť zo strany odbornej knihovníckej komunity. 

Bibliografické odkazy 

  

[1] Centrum vedecko-technických informácií SR: špecializovaná vedecká knižnica SR: informačná  
podpora vedy na Slovensku [online]. CVTI SR, 2015 [cit. 2015-08-30]. Dostupné na: 
http://www.cvtisr.sk/ 

[2] CREPČ: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti [online]. CVTI SR, 2012 [cit. 2015-08-30. 
Dostupné na:  http://cms.crepc.sk/    

[3] Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave : Databázy [online]. SPK, 2007 [cit. 2015-08-30]. 
Dostupné na: http: http://www.spgk.sk/?databazy/ 

[4] Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave [online]. UKB, 2015 [cit. 2015-08-28]. Dostupné 
na: http://retrobib.ulib.sk/emblem/index.html/  

[5] Online databázy UKB [online]. UKB, 2015 [cit. 2015-08-30]. Dostupné na: 
http://www.ulib.sk/sk/katalogy/bibliografie/online-databazy/ 

[6] ROHOŇOVÁ, Ľudmila. Súborný katalóg Články SR – genéza, súčasný stav a predstavy o jeho 
budúcnosti. In: Bibliografický zborník z 12. Slovenskej bibliografickej konferencie [online]. Martin: 
Slovenská národná knižnica, 2012, s. 19-24. [cit. 2015-08-30]. ISBN 978-80-89301-92-8. Dostupné na:  
http://www.snk.sk/images/snk/NBU/Zborniky/12_BK/Rohonova.pdf/ 

[7] Slovenská lekárska knižnica: knižnica v službách medicíny [online]. Národné centrum 
zdravotníckych informácií, 2011 [cit. 2015-08-30]. Dostupné na: http://www.sllk.sk/Katalogy-a-
databazy/Databazy/Stranky/Vlastne-databazy.aspx/ 

[8] Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a 
o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. Dostupné 
na: http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/zakon-126-2015-z-z.p-
36133.html?aspi_hash=MTI2LzIwMTUgWi56Lg/ 
  

201 
 



BIBLIOGRAFICKÉ DATABÁZY NA ÚROVNI AKADEMICKÝCH A VEDECKÝCH KNIŽNÍC 
 
PRÍLOHA 

Dotazníkový prieskum – sumarizácia údajov 

Tab. Bibliografické databázy v akademických a vedeckých knižniciach - súhrnné údaje 
 

Bibliografické databázy 

Akademické knižnice Vedecké knižnice Knižnice spolu 

počet 
záznamov 

ročný 
prírastok 

počet 
záznamov 

ročný 
prírastok 

počet 
záznamov 

 ročný 
prírastok 

Databáza publikačnej činnosti  970 637 71 550 231 214 19 423 1 201 851 90 973 

Ohlasy 606 624 79 666 103 872 6 250 710 496 85 916 

Odborové databázy 310 276 10 620 293 345 40 803 603 621 51 423 

Iné databázy 56 910 4 200 54 103 3 200 111 013 7 400 

Bibliografické databázy spolu    1 944 447 166 036 682 534 69 676 2 626 981 235 712 

Odborové databázy v tlačenej forme 
/ kartotéky (SEK,SLDK, SlLK) 

190 000   108 730   298 730   

Bibliografické databázy spolu 
vrátane tlačenej formy 2 134 447   791 264   2 925 711   

       

Centrálne registre počet 
záznamov 

ročný 
prírastok 

CREPČ 410 675 56 000 

CREUČ 24 966 4 000 

CRZP 426 686 70 000 

Sumár 862 327 130 000 

 

Druh dokumentov spracovávaný v rámci odborových databáz 

 

Kľúčové slová v anglickom jazyku v spracovávaných databázach 

 

202 
 



BIBLIOGRAFICKÉ DATABÁZY NA ÚROVNI AKADEMICKÝCH A VEDECKÝCH KNIŽNÍC 
 
Jazyk spracovávaných dokumentov v rámci odborových databáz 
 

 

Záznamy v bibliografických databázach prelinkované na plné texty 

        

Záujem o sprístupnenie plných textov, v rámci bibliografických databáz, v blízkej budúcnosti  

 

Časový horizont sprístupnenia plných textov  
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Sprístupňovanie záznamov v spracovaných bibliografických databázach 

 

Dôležitosť budovania odborových databáz v knižniciach SR  

 

Medzinárodné formáty uplatňované v bibliografickom popise  

 

Knižnično-informačný systém  
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ANALÝZA A PERSPEKTÍVY KOMUNITNÝCH AKTIVÍT 
VEREJNÝCH KNIŽNÍC 

 

Emília Antolíková – Marta Skalková – Katarína Šušoliaková 
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, antolikova@slovanet.sk,  

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, martaskalkova@gmail.com,  

Krajská knižnica v Žiline, susoliakova@krajskakniznicazilina.sk  

 

Abstrakt:  

Komunitné knižnice vo svete významne prispievajú ku kvalitnejšiemu životu komunity, v ktorej pôsobia. 
Vytvárajú priestor pre členov komunity, ponúkajú svoje priestory pre všetkých a výrazne participujú na živote 
mesta. Prináša im to veľa používateľov a úspech. Komunitné knižnice sa ukazujú ako správny smer do budúcna. 
Cieľom príspevku je analyzovať komunitné aktivity knižníc na Slovensku a na základe skúseností načrtnúť ich 
perspektívy.  

Abstract:  

Community libraries around the world contributesignificantly to the quality of life of the communities which they 
operate in. Theycreate space for community members, offer its facilities for all and stronglyparticipate in city life. 
This brings them many users and success. Communitylibraries have proven to be the right decision for the future. 
The aim of this articleis to analyse the community activities of libraries in Slovakia and on thebasis of their 
experience to outline their perspectives for the future. 

Kľúčové slová: 

aktivity knižníc, komunita, komunitná knižnica, znevýhodnení používatelia  

Keywords: 

communitylibrary, disadvantaged users, library activities community 

 

Úvod 

V ostatných rokoch prešli verejné knižnice prudkými zmenami a intenzívne sa diskutuje o ich funkcii 
v súčasných podmienkach. Knihovníci jednoznačne konštatujú, že verejné knižnice prerástli rámec, 
ktorý im bol stanovený, stali sa knižnicami univerzálneho typu. Mnohí im toto pole pôsobnosti 
nepriznávajú, nechcú si uvedomiť, že verejné knižnice preorientovali svoju činnosť z tradičného 
chápania knižnice s hlavnou úlohou požičiavať knihy, na knižnice moderného typu, ktoré poskytujú 
používateľom širšie služby a ktoré sú na kvalitatívne vyššom stupni. Takmer každý strategický materiál, 
ktorý pojednáva o budúcnosti knižníc hovorí o tom, aké je dôležité, aby sa knižnice stali komunitnými 
centrami. Aj keď hlavnou činnosťou knižníc je požičiavanie kníh, vo verejných knižniciach má kultúrno-
vzdelávacia činnosť bohaté tradície. Vplyvom spoločenských zmien sa mení zameranie podujatí, ktoré 
knižnice organizujú. Neorientujú sa len na svojich čitateľov, ale podporujú vzdelávanie a potreby 
miestnej komunity. Sú to miesta tvorivosti, kde ľudia získavajú prístup k vzdelaniu, čitateľským 
skúsenostiam, k celoživotnému vzdelávaniu a rozvíjajú svoje zručnosti. Niektoré verejné knižnice sa 
nachádzajú v kríze, pretože rozvoj ich nových aktivít si vyžaduje vyššie výdavky, pričom rozpočty knižníc 
zostávajú na rovnakej úrovni, prípadne sa  znižujú. Nedokážeme predpovedať budúcnosť verejných 
knižníc, ale môžeme analyzovať dianie v knižniciach u nás i v zahraničí a na základe toho, ako sa vyvíja 
spoločnosť, na základe skúseností z minulosti aj zo súčasnosti môžeme odhadnúť perspektívy pre 
verejné knihovníctvo. Knižnice, ktoré sa prispôsobia regiónu, v ktorom pôsobia a svojim používateľom, 
majú omnoho väčšiu šancu na rozvoj.  
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Analýza  aktivít a podujatí verejných knižníc 

Na základe analýzy oddelenia pre rozvoj knižničného systému SR SNK v Martine možno pri sledovaní  
vybraných štatistických ukazovateľov verejných knižníc Slovenskej republiky za ostatných 10 rokov 
badať: 

- pokles počtu verejných knižníc (z 2 658 verejných knižníc v roku 2005 na 1 726 verejných 
knižníc v roku 2014), 

- pokles počtu registrovaných používateľov (z 578 295 v roku 2005 na 431 401 v roku 2014), 
- pokles počtu výpožičiek (z 21 482 289 v roku 2005 na 15 256 208 v roku 2014), 
- pokles počtu návštevníkov verejných knižníc (z 5 910 897 v roku 2005 na 5 231 977 v roku 

2014). 

V sledovanom období sa zvýšil: 
- počet zrealizovaných podujatí (z 22 983 v roku 2005 na 28 283 v roku 2014), 
- počet účastníkov podujatí (zo 657 916 v roku 2006 na 832 123 v roku 2014).  

Hoci celkový počet návštevníkov verejných knižníc za ostaných desať rokov klesol o 11,5 %, počet 
účastníkov podujatí sa o takmer 21 % zvýšil. Počet podujatí organizovaných knižnicami sa zvýšil o 18,74 
%. a to aj napriek poklesu počtu zamestnancov knižníc, ktorý sa znížil o takmer 17 %. Vývoj 
jednoznačne poukazuje na skutočnosť, že knižnice okrem poskytovania knižnično-informačných 
služieb stále vo vyššej miere plnia funkcie vzdelávacie, sociálne, kultúrne, relaxačné. a neoddeliteľnou 
súčasťou činnosti mnohých knižníc sa stávajú komunitné aktivity, kedy sa knižnice neobmedzujú len na 
svojich registrovaných používateľov, ale aktívne vstupujú do života miestnej komunity a napomáhajú 
jej rozvoju, podporujú dobré vzájomné spolužitie v mieste svojho pôsobenia, vytvárajú podmienky pre 
služby a realizujú aktivity vychádzajúce z potrieb komunity, poskytujú priestor pre aktivity jednotlivých 
skupín ľudí a prepájajú tieto aktivity s ďalšími skupinami a jednotlivcami, spolupracujú s miestnymi 
organizáciami a inštitúciami, prepájajú verejný a súkromný sektor, rozvíjajú vzájomné partnerstvá 
a dobré vzťahy medzi ľuďmi, skupinami ľudí a organizáciami na danom území. Často ide o aktivity, 
ktoré presahujú bežné knihovnícke činnosti a ktoré organizujú knihovníci na úkor svojho voľného času. 

Počet verejných knižníc v SR
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Komunitné aktivity  

O knižnici a jej úlohe v komunite hovoríme na Slovensku už desať rokov. Boli realizované prieskumy,  
čo knihovníci rozumejú pod pojmom komunitné aktivity knižníc. Mapovali sme  komunitné aktivity 
knižníc podľa  počtu podujatí až po finančné prostriedky. Ukázalo sa, že  väčšina z opýtaných knižníc 
zahŕňa do komunitných aktivít všetky kultúrno-vzdelávacie podujatia, ktoré knižnica organizuje. Nejde 
nám o to, aby knižnice zmenili rétoriku a namiesto kultúrno-vzdelávacích podujatí začali hovoriť 
o podujatiach komunitných len preto, že sa nám toto slovo dostalo do slovníka. Tým určite nezískame 
novú kvalitu. Myšlienka komunitných aktivít v knižniciach vznikla ako nevyhnutnosť reagovať na 
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meniace sa potreby spoločnosti. Dokážeme spočítať podujatia, ktoré v knižniciach organizujme, ale 
nemôžeme presne oddeliť tie, ktoré môžeme nazvať komunitné.  Cieľom komunitnej knižnice je 
prispôsobovať svoje služby skutočným potrebám miesta, v ktorom pôsobia. Knižnica, ktorá vníma tieto 
potreby, sa zamýšľa nad nimi a nad tým, či má prostriedky na to, aby pomohla pri ich napĺňaní. Ak 
knižnica okrem knihovníckej činnosti dokáže v mieste svojho pôsobenia načúvať, prepájať a zmeniť 
spôsob komunikácie od konkurenčného k tímovému, má šancu nie naraz , ale drobnými krôčikmi ísť 
tým správnym smerom.   

Projekt Komunitná knižnica  

Ak hovoríme o komunitnej knižnici,  máme na mysli knižnicu, ktorá vytvára priestor pre komunitné 
aktivity a dokáže prepájať jednotlivé komunity. Pod komunitnou knižnicou však myslíme aj  projekt,  
vďaka ktorému sa stretávajú knihovníci na celoslovenských seminároch a workshopoch a prezentujú 
úspešné projekty, ktoré realizujú na podporu komunity, v ktorej pôsobia. Projekt KOMUNITÁ KNIŽNICA 
realizuje OZ Korálky a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s verejnými 
knižnicami na Slovensku a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky od roku 
2008. Celoslovenský odborný seminár sa uskutočnil v spolupráci  s Podtatranskou knižnicou v Poprade 
(2008), Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne (2008), Knižnicou Antona Bernoláka 
v Nových Zámkoch (2009), Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave (2010),  Knižnicou P. O. Hviezdoslava 
v Prešove (2011), Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (2012), Staromestskou 
knižnicou v Bratislave (2013), Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, Knižnicou pre mládež mesta 
Košice (2014) a s Krajskou knižnicou v Žiline (2015).  Stálym partnerom všetkých organizovaných 
seminárov bola Slovenská asociácia knižníc. Na podujatiach spolupracovali mestá a samosprávne kraje,  
Spolok  slovenských knihovníkov a knižníc, Goetheho inštitút v Bratislave a ďalší. Miestom stretnutí 
knihovníkov boli mestské úrady, knižnice, konferenčné sály, aj netradičné priestory, v ktorých 
prebiehajú komunitné aktivity. Okrem celoslovenských odborných seminárov sa knihovníci každoročne 
stretávajú na workshopoch, ktoré sa uskutočňujú vo Vranove nad Topľou - Zámutove. Na seminároch 
a workshopoch v rámci projektu Komunitná knižnica sa zúčastnili knihovníci zo Slovenska, z Českej 
republiky, z Maďarska, z Poľska, z Nemecka.  Vďaka projektu majú knižnice možnosť deliť sa 
o skúsenosti a inšpirovať sa úspešnými komunitnými  aktivitami realizovanými na Slovensku 
a v zahraničí. Medzi témy, ktoré sme zahrnuli do seminárov, boli témy dobrovoľníctva, téma seniorov 
v knižnici, čítanie v rodinách, trénovanie pamäti v knižniciach, vzdelávanie komunitných knihovníkov 
a mnohé iné. Semináre boli zamerané na jednotlivé komunity, ale najmä na pôsobenie knižnice 
v komunite tak, aby sa stala centrom, miestom, ktoré dokáže prepájať verejný sektor s ďalšími 
sektormi.   

Najdôležitejší sú ľudia 

Osem rokov sa venujeme organizovaniu seminárov a workshopov na podporu komunitných aktivít 
v knižniciach. Na začiatku bola myšlienka deliť sa o skúsenosti a učiť sa vytvárať vzťahy v komunite. 
Spolu bolo zrealizovaných 19  seminárov a workshopov, na ktorých sa zúčastnilo 165 prednášajúcich, 
z toho 26 zahraničných lektorov. Je teda na čase zhrnúť niektoré naše skúsenosti s komunitnými 
aktivitami, aj s knižnicami, s ktorými sme spolupracovali. Počas rokov organizácie komunitej knižnice 
sme získali hlavne množstvo benefitov, ktoré je veľmi ťažko kvantifikovať – skúsenosti, kontakty, začali 
sme úzko spolupracovať nielen s knižnicami, ktoré boli spoluorganizátormi podujatí, ale aj s ďalšími 
knižnicami, ktoré prezentovali svoje aktivity, ako aj s inými inštitúciami a profesionálmi. Pokúsime sa 
naše poznatky vtesnať do niekoľkých riadkov, ktoré by mohli byť užitočné pre každého, kto chce vstúpiť 
do komunitných vôd. Nejedná sa o žiadnu vedeckú typológiu podloženú striktným výskumom, ale skôr 
o užitočné veci, ktoré sme získali vďaka organizovaniu projektu komunitnej knižnice. Jednou zo 
základných myšlienok je, že komunitná knižnica sa nebuduje, o komunitnú knižnicu sa môžete len 
starať.  Základom komunitnej knižnice sú vzťahy a spoločný záujem. Pri organizovaní komunitných 
aktivít je dôležitý spoločný zážitok - nepodceňujme ho. Spoločný záujem je jedna vec, ale spoločný 
zážitok môže znamenať výrazný posun v komunite, pretože v komunitnej knižnici sú dôležité emócie. 
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Pri organizovaní komunitných aktivít je dôležité nechať priestor aktivite účastníkov i neformálnym 
aktivitám v rámci workshopov (pri prestávkach sa vymení možno viac informácií, ako pri prednáškach). 
Dôležité je, aby knižnice a knihovníci neboli anonymní, aby o hľadaní svojej cesty v komunite dokázali 
rozprávať. Cieľom komunitnej knižnice je prepájať, ale to môžeme vtedy, keď máme čo ponúknuť 
druhej strane. s tým súvisí poznanie potrieb ľudí v komunite. Je dobré, keď sa pri komunitných 
aktivitách dokážeme inšpirovať, aj keď dokážeme experimentovať. Nesmieme pritom zabúdať na tých, 
o ktorých nikto nestojí a pokryť sociálnu rovinu knižnice. Pri partnerstve nesmieme zabúdať na 
dobrovoľníkov. Niektoré verejné knižnice na Slovensku nastúpili na cestu komunitnej knižnice a sú 
pripravené meniť svoje služby podľa skutočných potrieb obyvateľov miest alebo obcí. Takáto zmena sa 
uskutočňuje dlho a nie je jednoduchá. Nie všetky prezentácie, ktoré odzneli na seminároch 
a workshopoch boli odrazom toho, že knižnica pochopila, čo znamená plávať v komunitných vodách. 
v tomto prípade naozaj nie je dôležité, koľko podujatí sme zrealizovali, ale či tieto podujatia boli na 
prospech ľudí, ktorí žijú v našom meste. Či sme im pomohli skvalitniť ich život. Je dôležité, či sme vyšli 
z knižnice a dokázali nájsť pre svoje aktivity partnerov, spolupracovníkov, či pracujeme na rozvoji našej 
komunity určitými prostriedkami, nástrojmi a s určitým cieľom.  

Projekty a komunitné podujatia pre znevýhodnených v knižniciach SR 

Špeciálnou cieľovou skupinou komunitných aktivít knižníc sú znevýhodnení používatelia alebo 
používatelia so špeciálnymi potrebami a prístupom. 

Súčasná knižnica by mala znevýhodneným používateľom poskytovať:  

1. Špeciálne zdroje  a dokumenty. 

2. Bezbariérovosť, ktorú treba chápať ako: 
- riešenie prístupného prostredia, 
- akceptáciu rozličných možností zmyslového vnímania a komunikácie. 

3. Informačné technológie a komunikačné pomôcky.  

4. Komunitné aktivity a prijatie znevýhodnených používateľov zdravými ako rovnocenných 
partnerov. 

Z monitorovania a analýzy aktivít pre znevýhodnených je potrebné odčleniť tieto aktivity od 
poskytovaných  výpožičných a iných knižnično-informačných služieb. 

Pri mapovaní aktivít pre znevýhodnených používateľov, na základe výkazu KULT (MKSR) 2 – 01 ROČNÝ 
VÝKAZ o KULTÚRE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA za rok 2014 zisťujeme, že na Slovensku 
zo 168 kultúrnych inštitúcií, organizácií a združení, ktoré uskutočňujú aktivity a podujatia pre 
znevýhodnených, je 52 knižníc (32 %). 

Z 52 knižníc aktivity  pre znevýhodnených realizuje 48 verejných knižníc. Knižnice spolu uskutočnili 
1552 podujatí, čo je 30 % zo všetkých uskutočnených podujatí pre znevýhodnených. Pre deti a mládež 
uskutočnili 448 aktivít, čo je 29% zo všetkých aktivít a podujatí, z toho najviac (238) bolo zrealizovaných 
tvorivých dielní. 

Projekty a  podujatia knižníc podľa typu aktivity a znevýhodnenia  

 
znevýhodnenie počet  

spolu 
festivaly kult. 

progr. 
výstavy divadlá prehliadky semináre tvorivé 

dielne 
exkurzie iné 

fyzické 12   2 1 1    8 

mentálne 73 2  3 1 2 13 41 3 8 

zrakové 86  2 6   33 24 2 19 
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sluchové 3      1   2 

psychické 60   2   14 23  21 

Kombinované 180   12 25 8 92 37  6 

Seniori 622 11 8 21  26 266 155  134 

znevýhod. deti 
a mládež 

448 9  20 33 8 20 238 12 108 

chudoba a sociálne 
vylúčenie 

14      13 1   

rómske komunity 34   5  3 5 14 2 3 

migranti 1        1  

Iné 19    5  3 9  2 

SPOLU 1 552 22 10 71 65 48 460 542 20 311 

 

Na uskutočnené podujatia knižnice vynaložili  spolu 20 402 EUR. 

Z toho z dotačného systému MK SR 1 362€, z iných dotácií a grantov 12 559 EUR, z VÚC – 2001 EUR, 
mestá a obce – 1 782 EUR, od iných donorov 138 EUR. 

Z celkového počtu uskutočnených akcií v knižniciach SR podujatia pre znevýhodnených tvoria 5%. 

Aké prekážky a nedostatky pociťujú knižnice pri zabezpečovaní komunitných aktivít znevýhodneným 
používateľom? 

- Nedostatočné personálne zabezpečenie.  Nie je možné dostatočne sa venovať jednotlivým 
typom postihnutia. Poskytovanie takýchto služieb je tiež finančne náročné.  

- Finančné prostriedky na bezbariérový prístup.  
- Potreba vzdelávania knihovníkov - práca so znevýhodnenými používateľmi. 

Perspektívy  a úlohy pre knižnice: 

Znevýhodnení ľudia tvoria aktívnu  používateľskú kategóriu  našich knižníc. 

V súvislosti so štatistickým zisťovaním už za rok 2015 budú aktivity pre znevýhodnených súčasťou 
výkazu o knižnici KULT 10 – 01, preto bude ľahšie medziročné porovnávanie a vykazovanie. 

Povinnosť venovať sa znevýhodneným knižniciam vyplýva zo zákona č. 126/2015 a Stratégie 
slovenského  knihovníctva na roky 2015 - 2020 a medzinárodných dokumentov UNESCO, IFLA. 

Záver 

Vieme, čo potrebujú ľudia, ktorí prichádzajú do našej knižnice? Vieme, aké problémy trápia ľudí v našej 
komunite? Naozaj chceme, aby nás ľudia navštevovali? Ako sa staráme o naše „laboratórium 
trendov“? Obsahuje nekonečné zdroje inšpirácie? Skutočne svojimi aktivitami zlepšujeme kvalitu 
života ľudí v komunite? Sme zdrojom inšpirácie pre svojich používateľov? Zaujímame sa dostatočne 
o znevýhodnených ľudí a ľudí s postihnutím? Odchádzajú od nás ľudia len s informáciou alebo s knihou 
v ruke, alebo im dokážeme dať aj dobrý pocit, zážitok a kúsok komunitného šťastia?   

Už teraz súperíme o čas, ktorí ľudia trávia v iných kultúrnych inštitúciách, v nákupných centrách alebo 
pred obrazovkami. Veríme, že rôznorodosť vytvára väčšiu slobodu a príležitosť. Hovorme o tom, aká je 
naša pozícia, len vtedy môžeme hovoriť o možných scenároch pre budúcnosť.   
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Vízie 

- Zmapovať, koľko knižníc na Slovensku sa hlási k myšlienke komunitnej knižnice. Komunitným 
aktivitám venovať primeranú pozornosť, naďalej si vymieňať skúsenosti, inšpirovať sa.  

- Otvoriť diskusiu o podobe komunitnej knižnice na Slovensku. 
- Vytvoriť štandardy komunitnej knižnice a tým pomôcť vytvoriť cestu k nej. 
- Pokračovať v pravidelnom organizovaní seminárov a workshopov a prizývať odborníkov                   

zo zahraničných knižníc.  
- Vzdelávať knihovníkov a poskytnúť im zručnosti pri práci v komunite, schopnosti, ako 

rozvíjať komunitné aktivity. 
- V knižniciach, ktoré sa venujú znevýhodneným používateľom, naďalej podporovať a rozvíjať 

ich služby a komunitné aktivity.  
- Knižnice, ktoré sa nevenujú komunitným aktivitám ešte neznamená, že sa  touto 

problematikou nemajú zaoberať. 
- Každý druh znevýhodnenia si vyžaduje špeciálny prístup a komunikáciu. 
- Koordinovať knižničné aktivity, vzdelávať sa, vymieňať si poznatky a skúsenosti. 
- Rozvíjať spoluprácu a aktivity so špeciálnymi  organizáciami a inštitúciami zameranými na 

jednotlivé typy znevýhodnení.
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Abstrakt:  

Čitateľská gramotnosť je základnou občianskou  kvalifikáciou pre informačnú spoločnosť. Rozsiahle sociologické 
prieskumy dokazujú záujem vyspelých krajín o úroveň čítania a čitateľskej gramotnosti svojich občanov. Na 
Slovensku uskutočnilo Národné osvetové centrum v rokoch 2003 – 2009 výskumy čítania dospelej populácie. 
Výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov v SR realizovaný pod gesciou Slovenskej asociácie knižníc v roku 
2011 potvrdil, že vzťah mládeže ku knihám a k čítaniu možno považovať za kritický.  

Abstract: 

Reading literacy is basic human qualification for information society. Extensive sociological research in the world 
manifest interest in developed countries on their population reading and reading literacy. In Slovak Republic was 
in the years 2003 – 2009 realized research reading adult population by Národné osvetové centrum in Bratislava. 
In 2011 was realized research reading youth (13 – 17 years old) by Slovak Library Association, witch confirmed 
the critical level of reading and relationship to book in young population. 

Kľúčové slová: 

čitateľská gramotnosť, informačná gramotnosť, medzinárodné výskumy PISA, PIRLS,  výskumy čítania v ČR, 
výskumy čítania v SR, výskum čítania detí a mládeže na Slovensku  

Keywords: 

international research PISA, PIRLS, reading literacy, reading literacy research in Czech and Slovak republic, 
reading research of child and jung population (13  - 17 years old) in Slovak Republic  

 

Čitateľská gramotnosť 

Čítanie je aj napriek prieniku moderných informačných technológií základnou stratégiou nadobúdania 
vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania poznatkovej bázy človeka, ale i získavania 
rozličných praktických a profesijných zručností. Je základnou občianskou kvalifikáciou pre informačnú 
spoločnosť, pričom čitateľská a literárna gramotnosť sú kľúčovými kompetenciami v rámci informačnej 
gramotnosti. Približne od polovice 80. rokov odborníci sledujú a konštatujú krízu čítania – neustále 
klesajúci status knihy a čítania najmä u mladých ľudí, všeobecne nízky status čítania v živote súčasnej 
mládeže, nízky stupeň povedomia a malú informovanosť o dôležitosti čítania v rozvoji človeka, jeho 
myslenia, v rozvoji jeho komunikačných a poznávacích kompetencií, všeobecne nedostatočnú 
motiváciu k čítaniu. 

Pojem čitateľská gramotnosť nie je v našej spoločnosti nový. Neexistuje definícia, ktorá by sa používala 
univerzálne a ktorá by pokrývala všetky jeho aspekty. Obsah a význam tohto pojmu sa modifikuje 
v súlade so zmenami a požiadavkami spoločnosti. 

Tradičné chápanie čitateľskej gramotnosti ako schopnosti čítať a písať, ba ani schopnosť čítať 
s porozumením dnes už nepostačuje. Dôležitosť nadobúdajú ďalšie rozmery a aspekty ako schopnosť 
čítať a porozumieť prečítanému textu, kriticky hodnotiť, porovnávať a diferencovať informácie 
z hľadiska relevantnosti, novosti, odbornosti, presnosti, aktuálnosti, intelektuálne ich spracovať 
(extrakcia,  kumulácia, integrácia, zhodnocovanie, odvodzovanie), formulácia nových hypotéz, 
myšlienok, vytvárania nových adekvátnych obsahov pre rozličné účely, rozpoznávať a kriticky hodnotiť 
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nepravdivé, zavádzajúce, nesprávne, nepresné, neodborné, škodlivé informácie, neustále nadobúdať 
poznatky, formulovať a hodnotiť svoje informačné potreby a požiadavky. 

V štúdii PIRLS je čitateľská gramotnosť definovaná ako schopnosť porozumieť a používať také písomné 
jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť a/alebo ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. Mladí čitatelia 
môžu konštruovať význam z rozmanitých textov. Čítajú za účelom vzdelávania sa, účasti v komunitách 
čitateľov v škole a každodennom živote pre potešenie [1]. Veľký záujem vyspelých krajín o otázky 
čítania a úrovne čitateľskej gramotnosti dokazujú monitoringy a sociologické prieskumy, ktoré 
pravidelne sledujú a porovnávajú čitateľskú gramotnosť v rozličných regiónoch sveta.  

Medzinárodné výskumy v oblasti  čitateľskej gramotnosti – štúdie PISA a PIRLS 

V  roku  2008  zriadilo   Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu  a športu SR Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorého úlohou je aj zabezpečovanie medzinárodných 
meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája. Medzi takéto merania patria štúdia 
OECD PISA a štúdia IEA PIRLS, ktorých  cieľom je sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených 
krajín a ich zmeny v čase, odhaľovať ich silné aj slabé stránky a nachádzať možnosti zlepšenia. 

Štúdia PISA (Programme for International Student Assessment) 

Realizuje ho od roku 2000 OECD v trojročných cykloch.  Skúma čitateľskú, matematickú a prírodovednú 
gramotnosť 15-ročných žiakov základných a stredných škôl.  v roku 2002 sa výskum uskutočnil v 32 
krajinách  s cieľom zistiť, ako sú mladí ľudia pripravení na život. Hlavnou testovanou oblasťou  bola 
čitateľská gramotnosť. Jej hodnotenie spočívalo v skúmaní porozumenia významu, obsahu a štruktúry 
rozmanitých textov a schopnosti využiť ich na dosiahnutie určitého cieľa. Slovenská republika, už ako 
členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila na výskume PISA v roku 2003. Od roku 2012 sa Slovensko 
zúčastňuje na testovaní aj novo pridaných testovaných domén - finančnej gramotnosti, elektronického 
testovania čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia problémov. v roku  2015 prebiehalo 
testovanie v mesiacoch apríl – máj. Na zisťovanie zručností žiakov slúži kognitívny test, využívajú sa aj 
rozličné druhy dotazníkov. v roku 2012 sa Slovenská republika umiestnila v hodnotení čitateľskej 
gramotnosti na 32. mieste v rámci 34 krajín OECD a na 43. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín. 
z krajín OECD dosiahli nižšie výsledky v porovnaní so SR iba Čile a Mexiko. Aj v predchádzajúcich 
cykloch 2006 a 2009 boli výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti pod priemerom 
zúčastnených krajín OECD. v porovnaní s rokom s rokom 2009 sa ich priemerný výkon ešte znížil. 
v matematickej gramotnosti sa Slovensko  umiestnilo na 23. - 29. mieste spomedzi 34 krajín OECD, 
v medzinárodnom porovnaní všetkých 65 zúčastnených krajín na 31. - 39. mieste. v prírodovednej 
gramotnosti na 28. - 31. mieste, v medzinárodnom meradle všetkých zúčastnených krajín na 39. - 42. 
mieste [2]. 

Z posledných výsledkov vyplýva, že, slovenský školský systém je v oblasti čitateľskej gramotnosti málo 
úspešný a v porovnaní s ostatnými krajinami OECD  nepozorujeme zreteľne pozitívne smerovanie, skôr 
naopak, viac ako  štvrtina žiakov nedisponuje ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú 
nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie. 

Štúdia PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

Realizuje ju organizácia IEA (International Association for the Evaluation of Education) od roku 2001 
v 5-ročných cykloch. Slovensko sa na nej zúčastňuje od roku 2001, najbližšie sa bude realizovať v roku 
na jar 2016. Výskum poskytuje informácie o tom, na akej úrovni vedia žiaci z rôznych krajín čítať 
s porozumením po absolvovaní štyroch rokov školskej dochádzky. Popri hodnotení čitateľskej 
gramotnosti sleduje aj domáce a školské podmienky pre učenie a súvislosti medzi nimi a čitateľskou 
gramotnosťou.  Štúdia využíva ako metódu skúmania test a dotazník (pre žiaka, rodičov, učiteľa 
a školu). Sleduje tri hlavné ukazovatele čitateľskej gramotnosti: proces porozumenia, ciele čítania 
a čitateľské zvyklosti a postoje. Procesy porozumenia monitorujú vyhľadávanie určitých informácií, 
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vyvodzovanie záverov, interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií, hodnotenie obsahu, 
jazyka a textových prvkov. Pri testovaní sa identifikujú dva ciele čítania, ktoré sú dôležité  pre testovanú 
vekovú skupinu žiakov: čítanie pre literárny zážitok a čítanie pre získavanie a  využívanie informácií. Od 
roku 2001 dosahujú slovenskí žiaci priemerné výsledky, v každom testovacom období o niečo lepšie. 

Výsledky výskumov PIRLS, PISA a ďalších dávajú možnosť pomerne presne porovnať pomery v oblasti 
čitateľskej gramotnosti u nás a vo svete [3]. 

Výskumy čítania v ČR  

Vôbec prvý reprezentatívny prieskum  zameraný na čitateľa a čítanie - Obyvatelia Českej republiky a ich 
vzťah k čítaniu [4]  sa uskutočnil v roku 2007 pod patronátom Ústavu pre českú literatúru Akadémie 
vied ČR a Národnej knižnice ČR s finančnou podporou Ministerstva kultúry ČR na reprezentatívnej 
vzorke 1 551 osôb starších ako 15 rokov. Použitou metódou bolo štatistické zisťovanie formou 
dotazníkov na reprezentačnej vzorke  a čitateľské biografie formou interview na výberovej vzorke. 
Štatistický prieskum sa zopakoval v rokoch 2010 [5] a 2013 [6], pričom dotazník  obsahoval rovnaké 
otázky, jedna jeho časť však bola vždy inak tematicky zameraná. v roku  2007 touto témou boli verejné 
knižnice, v roku 2010 beletria a čítanie v digitálnej sfére, v roku 2013  knižný trh. v roku 2013 sa 
prieskum realizoval na vzorke 1 584 respondentov metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-
face) s priemernou dĺžkou trvania 30 minút. 

Cieľom všetkých troch výskumov bolo zistiť, aký je vzťah obyvateľov ČR ku knihám, ktoré faktory ho 
najviac ovplyvňujú,  aké je ich knižné správanie (čítanie, návštevy verejných knižníc), ako súvisí čítanie 
s vekom, vzdelaním, miestom bydliska, výškou príjmov na člena domácnosti, aký je vzťah čítania ku 
kultúre, k voľnému času, vzdelaniu,  kupovanie kníh – koľko kníh obyvatelia ČR kupujú, koľko za ne 
utrácajú, podľa čoho si ich vyberajú, ktoré inštitúcie na knižnom trhu poznajú, aké sú ich obľúbené 
tituly i autori.    

V roku 2013 realizovala Národná knižnica ČR s finančnou podporou Ministerstva kultúry ČR prvý 
celoštátny reprezentatívny prieskum detí vo veku 9 – 14 rokov zameraný na čítanie a vzťah ku knihám 
a knižniciam. Garantom bol Knihovnícky inštitút Národnej knižnice ČR. Prieskum bol realizovaný 
pomocou štatistického zisťovania vedeného dotazníkovou formou s deťmi v domácnostiach 
a moderovanou skupinovou diskusiou vo vybraných školách (5 - 7 detí v jednej skupine z rovnakého 
ročníka) na reprezentatívnej vzorke 1 519 respondentov. Praktickú časť prieskumu realizovala 
agentúra Mediaresearch a.s. Bol zameraný na čitateľské motivácie, frekvenciu čítania, žánrové 
preferencie, rodinné čitateľské zázemie, voľnočasové aktivity, čítanie v konkurencii s inými médiami, 
elektronické čítačky kníh, zdroje informácií, vzťah čítania a školy, vzťah ku knižniciam všeobecne 
a k verejným knižniciam. Detské čítanie bolo skúmané v kontexte rodiny, školy a základných 
sociodemografických aspektov (vek, pohlavie, súrodenci, veľkosť miesto bydliska, vzdelanie otca, 
matky). Výsledky sú publikované vo výskumnej správe České deti ako čitatelia v roku 2013 [7]. 

Výskumy čítania v SR 

Výskumy Literárneho informačného centra a Národného osvetového centra 

V rokoch 2002 – 2009 sa výskumy čítania na Slovensku realizovali v Národnom osvetovom centre 
a Literárnom informačnom centre. 

V roku 2002 realizoval Ústav výskumu kultúry Národného osvetového centra (ÚVK NOC) 
reprezentatívny výskum verejnej mienky na tému vzťah obyvateľstva Slovenska k literatúre na vzorke 
1 475 respondentov starších ako 14 rokov. Bol to tretí projekt zo série piatich výskumov k problematike 
vzťahu obyvateľstva k hudbe, filmu, literatúre, divadlu a výtvarnému umeniu. Jednotlivé projekty sa 
realizovali v rokoch 2001 až 2004. 
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V roku 2003 – 2009 uskutočnilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Kultúrnym observatóriom 
Národného osvetového centra (dnes Kabinet výskumu NOC) dlhodobý výskum súčasného stavu 
a úrovne čítania dospelej populácie [8]. Uskutočňoval sa v trojročných cykloch a jeho cieľom bolo získať 
informácie o kultúre čítania, vzťahu obyvateľstva ku knihe a k periodickej tlači, čitateľských 
preferenciách, návykoch, vzťahu určitých typologických skupín čitateľov k elektronickým médiám, 
vplyve multimédií na čitateľské schopnosti desaťročných detí, stredoškolskej mládeže a dospelej 
populácie. Prebiehal formou štandardizovaného rozhovoru s anketármi a dotazníka. Umožnil porovnať 
výsledky v SR so závermi výskumu čítania v ČR, a tak zaradiť vzťah slovenskej populácie k čítaniu do 
istých medzinárodných súvislostí. Bežná vzorka pri jednotlivých výskumoch bola 1 200 – 1 500 
respondentov. v roku 2003 to bola veková kategória nad 15 rokov, v roku 2004 bolo do výskumu 
zaradené aj meranie kvality čítania u štvrtákov na vzorke 300 žiakov bratislavských 
a mimobratislavských s cieľom získať orientačné výsledky porovnateľné s výsledkami PIRLS. Dotazník 
bol zameraný na otázky týkajúce sa čítania ako jedného z komunikačných systémov (frekvencia čítania, 
hlasné čítanie,...), využívanie počítača, rodinná knižnica, vplyv sledovania televízie na čítanie 
detí,  informačno-komunikačné správanie detí, čítanie v etnicko-regionálnom kontexte, ale i vzťah detí 
k verejným knižniciam. v roku 2007 - 2009 bol výskum zameraný na problematiku čítania 
stredoškolákov, po prvýkrát sa objavili i otázky vzťahu psychických závislostí a čítania.  

Výskum čítania mládeže v SR 

Výskum čítania mládeže vo veku 13 - 17 rokov v Slovenskej republike prebiehal v rokoch 2010 – 2011 
v siedmich krajoch Slovenska. Realizovali ho krajské knižnice s regionálnou pôsobnosťou (Knižnica 
Juraja Fándlyho v Trnave, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Verejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne, Krajská knižnica v Žiline, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Knižnica P. O. 
Hviezdoslava v Prešove a Knižnica pre mládež mesta Košice) pod odbornou gesciou Slovenskej 
asociácie knižníc, sekcie verejných  knižníc. Realizovaný bol vďaka finančnej podpore Ministerstva 
kultúry SR. Nadväzoval na výskum, ktorý v Bratislavskom kraji v 2. polroku 2008 realizovalo šesť 
verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja (Mestská knižnica v Bratislave, Malokarpatská 
knižnica v Pezinku, Staromestská knižnica, Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka 
a Knižnica Ružinov) v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave  [9]. 

Pokúsil sa zmapovať najaktuálnejšiu situáciu vo vzťahu mládeže k technológiám, čítaniu, ku knihe 
a knižnici. Cieľom výskumu bolo odhaliť rezervy v aktivitách a službách knižníc smerom k mladej 
generácii, ale i analyzovať čitateľské záujmy a potreby mladých ľudí vo fáze prechodu zo základnej na 
strednú školu a s ním súvisiace sociálno-psychologické zmeny, ktoré sa prejavujú aj ako zmeny 
v čitateľskom a informačnom správaní dospievajúcich chlapcov a dievčat. Pri terénnej časti výskumu 
bola použitá  metodika z výskumu v Bratislavskom kraji vrátane dotazníka, anketármi pri zbere údajov 
v Bratislavskom kraji boli študenti KKaIV FFUK, v ostatných krajoch SR, zamestnanci knižníc 
a pedagógovia v konkrétnych školách. Štatistické spracovanie získaných dát sa realizovalo v Kabinete 
výskumu kultúry Národného osvetového centra. Dotazník obsahoval 49 otázok (otvorené, 
polootvorené, zatvorené), ktorých formulácia bola prispôsobená veku a schopnostiam respondentov. 
Boli zamerané na  voľnočasové aktivity, školské projekty a využívanie literatúry, hobby, krúžky vo 
vzťahu k čítaniu, návštevu kultúrnych podujatí (kino, divadlo, diskotéka, výstava, koncert modernej, 
vážnej hudby), návštevu knižnice najmä verejnej a využívanie jej  služieb, rodinné čitateľské zázemie, 
čitateľské preferencie. Čítanie bolo skúmané v kontexte rodiny, školy a základných 
sociodemografických aspektov (vek, pohlavie a bydlisko). v čase výskumu bolo na Slovensku 
evidovaných 1 989 školských knižníc, z toho 1 291 na základných školách, 118 na špeciálnych školách 
a 450 na stredných školách a 1 990 fungujúcich verejných knižnic (76 v Bratislavskom kraji, 209 
v Trnavskom kraji, 290 v Nitrianskom kraji, 226 v Trenčianskom kraji, 260 v Žilinskom kraji, 302 
v Banskobystrickom kraji  377 v Prešovskom kraji  a 250 v Košickom kraji). 
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Pri spracovaní a vyhodnocovaní dotazníkov bola dôsledne dodržaná zásada anonymity. Respondentmi 
výskumu boli žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a žiaci druhých ročníkov stredných škôl 
- celkom 12 393 respondentov z toho 54,16 % chlapcov a 43,55 % dievčat.  Prebiehal v 177 základných 
školách,  66 stredných odborných školách a 54 gymnáziách v celej Slovenskej republike. z celkového 
počtu bolo 53,83 % žiakov základných škôl, 25,72 % žiakov stredných odborných škôl a 18,25 % 
gymnazistov, najpočetnejšiu skupinu tvorili  14 a 16-roční (25,94 % a  21,63 %) [10]. 

Výskum čítania mládeže v SR sa realizoval s viac ako 2-ročným časovým odstupom od výskumu čítania 
v Bratislavskom kraji. Zaujímalo nás, ako sa tento časový odstup prejaví a zároveň, či existujúce 
regionálne odlišnosti ovplyvnia aj výsledky výskumu. Výsledky celoslovenského výskumu potvrdili 
závery z výskumu čítania mládeže  v Bratislavskom kraji. 

Vzťah mládeže vo veku 13 - 17 rokov k čítaniu  možno považovať za kritický. Výskum odzrkadlil značný 
nezáujem mladých ľudí o čítanie ako spôsob osobnej kultúrnej realizácie. Zároveň poukázal na 
nedostatky a rezervy v oblasti systematického usmerňovania a motivácie detí a mládeže 
v predchádzajúcich obdobiach ich čitateľského vývinu. v období útleho veku má nezastupiteľnú úlohu 
rodič. Okrem ekonomických a finančných dôvodov, nedostatočnej pozornosti k budovaniu vzťahu ku 
knihám a pestovaniu aktívneho postoja k čítaniu zo strany rodičov je často dôvodom aj nedostatočná 
informovanosť a nezáujem či absolútna neznalosť problematiky. Výsledky výskumu konštatujú veľmi 
nízku mieru čitateľskej intervencie v predčitateľskom veku. Najbežnejším javom je čítanie rodičov, ich 
čitateľské aktivity a zámery voči deťom však nie sú systematické,  premyslené a riadené a zrejme ani 
podporené dostatočným povedomím o dôležitosti a existenčnej nevyhnutnosti čitateľskej intervencie 
v predškolskom a mladšom školskom veku. Model čitateľskej rodinnej komunity sa mení. 
Čítajúci rodičia v modeli ostávajú, bohužiaľ, často len ako náhodný komponent, čo je vzhľadom na 
znižujúcu sa úroveň čitateľskej kompetencie alarmujúce. Čítajúci starí rodičia a stávajú sa náhodným, 
sporadickým komponentom, nerozvíjajú sa súrodenecké čitateľské aktivity v rodinnom prostredí. 

Široké možnosti kultúrnych a voľnočasových aktivít  (televízia, počítačové hry, internetová 
komunikácia, surfovanie na internete, časopisy, návšteva kina, divadla, koncertov modernej a klasickej 
hudby a návšteva diskoték)  vplývajú na zúženie priestoru pre čas na čítanie.  Mládež jednoznačne 
inklinuje k elektronickým médiám. Napriek tomu, že počítačové aktivity sú veľmi preferované, zhodne 
vo všetkých krajoch uprednostňuje sledovanie televízie, teda pasívne formy trávenia voľného času 
pred aktívnymi. 

Výsledky výskumu svedčia o veľmi nízkom povedomí o čítaní – mladí ľudia nie sú dostatočne 
informovaní o účinkoch a vplyvoch čítania, o skutočnej podstate čítania a jej dosahu. Analýza ich 
postojov ukazuje, že problémom nie je prestíž či imidž knihy a čítania, problém je v samotnej 
schopnosti (zručnosti) čítať. Čítajú málo, resp. čítanie ich nebaví najmä preto, že čítať nevedia a nie sú 
naučení nájsť si zaujímavý materiál na čítanie. 

Čitateľské žánrové a tematické preferencie odrážajú ponuku mediálneho trhu. Najobľúbenejšou v čase 
výskumu bola „žiadna kniha“, veľmi obľúbený bol horor, tiež romány zo života mládeže a u dievčat 
ľúbostné romány. 

Pri získavaní informácií potrebných na riešenie pracovných úloh v školskom procese súčasná mládež 
jednoznačne uprednostňuje internet. Tradičné tlačené médiá ako zdroj informácií pre pracovné úkony 
strácajú svoje postavenie. Využitie informácií z časopisov je v súvislosti s pracovnými úlohami žiakov 
a študentov minimálne, sú zvyknutí na časopisy ako na zdroj a prostriedok zábavy, relaxu 
a voľnočasového čítania. 

Cieľom výskumu  bolo tiež odhaliť rezervy v aktivitách a službách knižníc smerom k mladej generácii. 
Výsledky boli priaznivejšie pre verejné ako pre školské knižnice. Nízka návštevnosť verejných knižníc je 
spôsobená najmä tým, že mládež v tomto veku čítanie nebaví, resp. nemajú čas. Využívajú informačné 
zdroje (internet, kamaráti), na získanie ktorých nepotrebujú služby knižníc, prípadne nemajú o nich 
dostatok informácií, v lepšom prípade využívajú domácu knižnicu. Viac ako polovica respondentov 
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pravidelne navštevovala nejakú (verejnú) knižnicu, školskú knižnicu navštevovala v priemere len niečo 
menej ako pätina respondentov. Najproblémovejšou skupinou boli žiaci stredných odborných škôl. 
o návšteve knižnice v blízkej budúcnosti uvažovala asi desatina respondentov, najmä gymnazistov. 
Takmer polovici chýbali v knižniciach nové knihy, najviac využívali možnosť požičať si dokumenty 
domov (viac ako 70 %). 

Možnosť prístupu na internet, ktorý poskytujú knižnice prostredníctvom verejných internetových 
staníc, nebola  pre nich atraktívnou službou. Prístup na internet využívali najviac žiaci stredných 
odborných škôl, najmenej gymnazisti. Dôvodom môže byť dobrá vybavenosť domácností a najmä 
stredných škôl výpočtovou technikou a prístupom na internet. Jednou z činností, v ktorých najmä 
verejné knižnice spolu so školou a rodinou zohrávajú nezastupiteľnú funkciu, je podpora a rozvoj 
čítania, čitateľskej a informačnej gramotnosti mladých ľudí. 

Budúcnosť knižníc spočíva v poskytovaní služieb, ktoré spájajú svet tlačenej a digitálnej komunikácie. 
Verejné knižnice by sa mali stať miestami, ktoré ponúkajú pestré, adresné a kvalitné informačné,  
kultúrne a vzdelávacie aktivity a zároveň priestorom na budovanie sociálnych kontaktov. Ak chcú 
knižnice osloviť mladých čitateľov v skúmanom veku, mali by sústrediť pozornosť na dostupnosť 
a bohatosť svojich zbierok a modernizáciu ponúkaných služieb.  Tiež podpora rodinnej gramotnosti 
a rodinnej čitateľskej kultúry sa ukazuje ako oblasť, ktorá by sa mala a mohla realizovať aj v knižniciach 
ako komunitnom kultúrnom priestore. 

Z výsledkov výskumu vyplynula nevyhnutnosť vypracovania koncepcie informačnej výchovy 
a vzdelávania na všetkých typoch škôl – základných, stredných i vysokých a mimoškolskej informačnej 
výchovy a vzdelávania v školských a verejných knižniciach so zameraním najmä na využívanie 
klasických (tlačených) informačných prameňov ako aj digitálnych informačných zdrojov. Za päť rokov 
sme nezaznamenali žiadny posun vpred. Preto je podpora čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti 
jednou z troch prioritných oblastí vládou schválenej Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na 
roky 2015 – 2020 [11]. Jej cieľom podporovať a propagovať čítanie, zvyšovať záujem o literatúru 
a podieľať sa tak na odstraňovaní druhotnej negramotnosti a rozvoji čitateľských návykov. 

Z dôvodu sledovania vývojových trendov a tiež možnosti komparácie by bolo potrebné výskum čítania 
mládeže zopakovať. 
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Abstrakt:  

Verejné knižnice na Slovensku v rámci podpory čítania detí a mládeže organizujú rôzne podujatia a aktivity, ktoré 
mapuje príspevok.  Príspevok  zároveň predstavuje národné a medzinárodné projekty, ktoré organizuje Slovenská 
pedagogická knižnica na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. 

Abstract:  

Public libraries in Slovakia in promoting reading for children and youth organize various events and activities, 
which maps the post. The contribution represents national and international projects organized by the Slovak 
Pedagogic Library for supporting and developing of pupil´s reading literacy in the primary and secondary 
grammar schools. 

Kľúčové slová:  

čitateľská gramotnosť, národné projekty, medzinárodné projekty, verejná knižnica, Slovenská pedagogická 
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Keywords:  
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Prečo malé aj veľké 

Verejné knižnice na Slovensku ročne dennodenne organizujú množstvo aktivít, projektov, súťaží 
a podujatí na podporu čítania detí a mládeže. Robia to často intuitívne, ale vždy s neuveriteľným 
nasadením, kreativitou a dôkladnou prípravou. Veľakrát sa nám dostanú informácie najmä o tých 
väčších projektoch, ktoré sú určitým spôsobom zaujímavé aj pre médiá. Práve preto chceme upozorniť, 
že aj malé, ale pravidelné aktivity pripravené a organizované cielene na konkrétnu  skupinu detí, alebo 
mládeže majú mnoho krát o veľa väčší dosah a efekt, na to aby nám deti spontánne siahali po knihách. 
Rozsah príspevku určite neumožňuje ani z ďaleka spomenúť všetko, ale snažili sme sa zmapovať 
rôznorodosť jednotlivých aktivít a na druhej strane spomenúť aj spoločné podujatia na ktorých sa 
verejné knižnice aktívne spolupodieľajú, napriek absentujúcej celoslovenskej metodickej činnosti pre 
detské knižnice.  

Bratislava a okolie 

Mestská knižnica v Bratislave od roku 2007 organizuje projekt pod názvom Čítanie pre najmenších, od 
roku 2015 ho realizuje pod názvom Čítanie čo nenudí. Dramatizované, interaktívne čítania 
profesionálnych hercov, divadelné predstavenia, stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi, to všetko 
pre deti aj staršiu mládež. Pedagógovia na tomto projekte oceňujú prezentácie nových slovenských 
kníh pre deti a mládež, za účasti nielen autorov, ale aj ilustrátorov. Program podporuje vznik komunity 
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detí, mládeže, pedagógov i rodičov so záujmom o čítanie a literatúru aj knižnicu. Tejto komunite 
knižnica ponúka všetky priestory Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ulici, chápaného 
a budovaného ako knižnica rodinného typu. v mesiacoch máj – august sú podujatiam a návštevníkom 
otvorené aj priestory letnej čitárne u červeného raka na Michalskej ulici. Obľúbený program sa stal 
v mnohých školách súčasťou vyučovania.  

Staromestská knižnica v Bratislave už 10 rokov organizuje detskú čitateľskú súťaž "Čítam, čítaš - 
čítame". Súťaž trvá od októbra do februára nasledujúceho roku a víťazi sa odmeňujú počas Týždňa 
slovenských knižníc. v poslednom ročníku sa zapojilo do súťaže 541 detí a prečítali spolu 3686 kníh. 
Body do súťaže získavajú deti za prečítané knihy i za získanie nového čitateľa do knižnice, čím sa  tiež 
snažia rozšíriť rady detských čitateľov. 

Verejné knižnice Bratislavy spoločne organizujú Jarný maratón s knihou. Projekt je zameraný na 
propagáciu slovenských autorov a ich kníh medzi deťmi. Kniha sa propaguje, číta a autor sa počas 
Týždňa slovenských knižníc predstavuje každý deň v inej knižnici. Tento rok sa konal už 9. ročník, jeho 
hosťami boli Juraj Šebesta s knihami Keď sa pes smeje a Venussha (Ťažký týždeň) s dcérou Kamilou, 
ktorá predstavila knihu Generácia MY. Je to výborný príklad spolupráce verejných knižníc Bratislavy. 
Majú spoločnú propagáciu podujatia. v roku 2014 sa do projektu pripojila aj Malokarpatská knižnica 
v Pezinku. 

Malokarpatská knižnica v Pezinku organizuje pravidelné cykly. Čítanie je IN  cyklus začal  v r. 2011, 
pripravili ponuku kníh, o ktorých vedú rozhovory, dramatizované čítania, kvízy, besedy  podľa dohody 
so školami. Ďalším cyklom je od r. 2009  cyklus informačnej výchovy pre predškolákov Kým školský 
zvonček zazvoní  od úplných základov o knihách, ilustrátoroch, knižnici až po typy literatúry spojené so 
zážitkovým čítaní. Popoludnia s rozprávkou  od 2010 zážitkové čítanie pre školské kluby, špeciálne ZŠ 
v Modre a v Pezinku a zariadenie sociálnej starostlivosti. Monotematický cyklus Čo vieš o... počas 
školského polroku pripravujú cyklus podujatí spojených jednou témou ktorú predstavia, priblížia 
knižky, ktoré si deti o téme môžu pozrieť priamo na výstavke kníh a mnohé požičať. k  téme hľadáme 
odraz v literatúre ,v rozprávkach, prísloviach, porekadlách ale aj piesňach, napr. na podujatia o čaji  Čo 
sa tají v čaji používali knihu Alica v krajine zázrakov, kde je scénka s čajovým obradom, mali výstavu 
čajových hrnčekov a čajníkov, deťom varili čaj, na besede bol aj čínsky občan, ktorý priniesol originálne 
čínske čaje, spoločne hľadali zmienky o čaji v rozprávkach. Projekt Tuláčik je postavený na knihe E.J. 
Grocha Tuláčik a Klára, tematika opustených psíkov a zvierat všeobecne spojená s návštevou člena  
dobrovoľníka OZ pre opustené zvieratá a návštevou psíkov z tohto OZ. Zážitok z knihy je spojený 
s priamou reakciou na  možných psích hrdinov knihy. 

Obecná knižnica Zohor s finančnou podporou obecného úradu organizuje výlety po Slovensku nazvané 
Po stopách UNESCO. Od roku 2011 navštívili Martin, Banská Štiavnicu,  Kremnicu, Ružomberok, 
Vlkolínec, Dolný Kubín a Leštiny. Na výlety vyberajú deti, ktoré sú nielen dobrými čitateľmi, ale aj 
usilovnými žiakmi alebo výhercami súťaží. 

Trnava a okolie 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pre svojich detských používateľov pripravuje širokú paletu podujatí. 
Medzi najúspešnejšie projekty patrí  projekt vzdelávania rodičov Maličkí a mamičky. Vďaka tomuto 
cyklu podujatí, s ktorým začali v roku 2005, sa im darí získavať čitateľov v predškolskom veku a vo 
veľkej miere propagovať knižnicu a jej služby. Tento cyklus pozostáva z viacerých akcií, ktoré sa 
pravidelne opakujú počas roka. Prvé podujatie sa  uskutočňuje na jar, kedy navštívia jedno 
z materských centier v meste a pripravíme si krátku prednášku. Prečo čítame, kedy treba začať čítať, 
čo dieťaťu čítať, koľko treba čítať – to sú otázky, ktoré sa snažia knihovníčky zodpovedať na tomto 
stretnutí s mamičkami na rodičovskej dovolenke. Deťom je venované hlasné čítanie, ukážka 
dramatizovaného čítania alebo krátkej motivačnej aktivity. Druhé podujatie sa odohráva na akcii 
primárne organizovanej mestom Trnava a to Májový kvet, ktorý je akýmsi tradičným kvetinovým 
rínkom. Knižnica v posledných rokoch dostala k dispozícií stánok, kde propaguje svoju činnosť pre deti 
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a kde vytvára priestor na stretnutie detí s knihami. Potom sa opakuje výjazd knihovníčok do 
materských centier a nakoniec adventné podujatie pre mamičky s detičkami, počas ktorého sa 
odohráva zväčša beseda s autormi píšucimi pre najmenších čitateľov. Od roku 2014 pripravujú cyklus 
podujatí Kniha a ešte trochu viac. Za týmto názvom sa skrývajú osobné stretnutia detí s tvorcami pre 
deti. Knižnica pozýva jubilujúcich spisovateľov, ilustrátorov, aby ich deťom predstavili, prezentovali 
knižné či výtvarné diela, spoločne oslávili ich životné jubileum. Ďalší cyklus pripravujú počas letných 
prázdnin, pod názvom Prázdninový superklub. v tomto roku sa uskutočnil už 23. ročník. Program je pre 
deti pripravený vždy v stredu dopoludnia. Každý ročník má svoju tému. v roku 2014 napr. bola témou 
ochrana životného prostredia pod názvom Nájdené a zúžitkované,  v tomto roku: Dedičstvo našich 
predkov. Rozhovormi, čítaním, tvorivými dielňami približujú deťom prácu mnohých remesiel, povolaní 
i záľub. v tomto roku sa realizoval aj celodenný výlet do Bratislavy a na Devín Po stopách Ľudovíta 
Štúra. Medzi pozvanými bývajú  významní spisovatelia, ilustrátori, ale aj hasiči, záchranári, lesníci, 
policajti, herci, keramikári, pernikári, jaskyniari, cukrári, ale napr. aj misionár. Program je koncipovaný 
tak, aby deťom prinášal zábavu, poučenie, oddych. Na záver sú odmeňovaní najaktívnejší superklubáci. 
Tí najlepší dostanú tričko a všetci diplom a knihu. Účasť detí na letných podujatiach stúpa, je to 
priemerne 90 detí na jednej akcii, sú medzi nimi Trnavčania, ale aj deti prázdninujúce v Trnave, rovnako 
aj ich rodičia, starí rodičia, starší súrodenci. Veľké projekty: Libriáda – Knižný salón Trnava, 
Prichádzame z rozprávky, Najkrajšia kniha, Kamarátka kniha, Deviatková Marienka. 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede počas letných prázdnin organizuje Letný tábor pre deti 
spoločný letný tábor v spolupráci s miestnou Reformovanou kresťanskou cirkvou, ale aj jednodňový 
tábor pre deti s interaktívnym programom Farebná dúha. 

Záhorská knižnica v Senici má pripravený cyklus stretnutí Poďme spolu do knižnice pre deti materských 
škôl a 1. ročníkov základných škôl. Trvá celý školský rok podľa harmonogramu. Ide o oboznámenie sa 
s prostredím knižnice, návšteva jednotlivých oddelení, ukončenie stretnutia v detskom oddelení, 
základné hygienické návyky pri čítaní, ako sa stať čitateľom. Vznik knihy a jej cesta k čitateľovi. 
Vnímanie rozprávky očami detí. Vysvetlenie pojmu spisovateľ a ilustrátor. Rozhovor detí o pocitoch 
z prečítanej knihy, význam záložky v knihe...Súčasťou sú tvorivé dielne -  zhotovenie záložky, vlastnej 
rozprávkovej knižky, rôznych rozprávkových skladačiek. Knižnica -miesto, kde sa môžeš vzdelávať, hrať 
a tvoriť sú skupinové aktivity pre deti prvého a druhého stupňa základných škôl a materských škôl 
zamerané na prehĺbenie vzťahu ku knižnici, k literatúre s dôrazom na fakt, že kniha nás poteší, zabaví, 
kniha je náš priateľ. Trvajú celý školský rok. 

Trenčín a okolie 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne organizuje už 51 rokov projekt Čítajme všetci – čítanie je super. 
Aktivita je zameraná na deti navštevujúce 1.- 5. ročník základných a špeciálnych škôl, má dlhodobý 
charakter a vďaka projektu už vyrástlo niekoľko generácií detí. Do súťaže sa zapájajú školy zo všetkých 
lokalít mesta a začína pre žiakov a ich pedagógov absolvovaním vstupnej exkurzie alebo hodiny 
informatickej výchovy v priestoroch knižnice, v ktoromkoľvek pracovisku. Po zoznámení sa 
s priestormi, aktivitami a činnosťou knižnice, sa žiaci zúčastňujú na vzdelávacích a kultúrnych 
podujatiach, besedách so spisovateľmi, literárnych súťažiach, prázdninových kluboch, tvorivých 
dielňach, výstavách a pod. a samozrejme požičiavajú si knihy a čítajú. Vyvrcholením aktivít projektu je 
slávnostné odovzdávanie diplomov a cien najaktívnejším triedam, vždy v júni. Trenčianska knižnica je 
koordinátorom aj aktivít celoslovenského projektu Deň ľudovej rozprávky, ktorý propaguje slovenské 
rozprávky a ľudovú slovesnosť medzi deťmi a mládežou hravou a súťažnou formou. v roku 2015 sa do 
súťaže zapojilo 25 ZŠ, 13 verejných a školských knižníc a vyhodnotili 1 298 súťažných prác. 

Považská knižnica v Považskej Bystrici vyhlasuje každý druhý rok regionálnu súťaže v literárnej 
tvorivosti Dary reči, prvý ročník sa uskutočnil v roku 1993. Odborná porota má vždy plné ruky práce, 
kategórie – žiaci základných škôl a študenti stredných škôl sú  na vysokej úrovni. Okrem pekných 
odmien si ocenení súťažiaci odnášajú aj zborník víťazných prác, ktorý vydáva Považská knižnica. v  rámci 
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kultúrno-spoločensko-športového leta pripravujú podvečer Večerníček pre deti a ich rodičov spojený 
s tvorivými dielňami.  

Podujatia, divadelné akcie, dramatizácie ale i vernisáže Hornonitrianska knižnica v Prievidzi organizuje 
pre deti a študentov v oddelení pre deti a mládež, alebo v divadielku knižnice, vybavenom modernou 
audiovizuálnou technikou v príjemnom, pre deti farebnom prostredí. Knižkohranie je zážitkové čítanie 
o Rumcajsovi, Manke, Cipískovi a ich rodine. Deti sa dozvedia, aké sú pozorné k svojej rodine, kedy im 
bolo doma príjemne, kde sa zoznámili ich rodičia. v encyklopédiách a atlasoch vyhľadáme mestá Praha, 
Jičín, Řaholec, zistia, aký je rozdiel medzi náučnou literatúrou a beletriou. Celé podujatie je určené 
žiakom tretieho ročníka. Písmenkové trápenie je podujatie určené žiakom druhého ročníka, zážitkové 
čítanie, tvorivé dielne a maľovanie podľa prečítaného textu zo Štrbavej knižky Gabriely Dittelovej. 
Knihomila sčítaná Analfabeta alias Betka Bábiková prevedie deti Hornonitrianskou knižnicou 
v Prievidzi, ktorá nie je len kus nábytku, ale má v sebe niečo výnimočné, záhadné, dobrodružné 
a...........To je už prekvapenie. Informačná výchova je určená žiakom druhého ročníka 

Nitra a okolie 

V  Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre, snahe motivovať deti základných škôl k čítaniu kníh knižnica 
organizovala v poradí 15. ročník čitateľskej  súťaže  Čítajte  s nami  pre  žiakov  2.  –  4.  ročníkov  ZŠ.  
Zúčastnilo  sa  jej  41  tried  so 663  žiakmi  z 10  základných  škôl  z Nitry. v priebehu trvania súťaže, 
teda od jej vzniku v roku 2001, záujem o ňu rastie. Aj vďaka nej sa knižnici darí udržiavať stabilný počet 
detských čitateľov. Vyučovacie hodiny sú realizované rôznymi formami, tradičnými i netradičnými, 
vyžadujúcimi väčšiu aktivitu žiakov, čím sa zvyšuje efektívnosť vzdelávacieho procesu. Školy využívajú 
príležitosť zvýšiť úroveň čítania školákov, ktorá je podľa najnovších výskumov veľmi nízka. Podmienkou 
účasti prihlásených tried v súťaži je pravidelná návšteva knižnice a to za účelom absolvovania podujatí 
z rôznych oblastí súvisiacich s učebnými osnovami jednotlivých ročníkov, ďalej za účelom výmeny kníh, 
pričom je rôznymi formami overované, či deti čítanému textu porozumeli a či vôbec čítali. Každá trieda 
musí navštíviť knižnicu najmenej 1-x mesačne. Pracovníčky knižnice pre žiakov pripravili 517 podujatí 
rôzneho druhu a obsahu. Hlavný obsahový zámer projektu bol venovaný Ľudovítovi Štúrovi 
a spisovnému slovenskému jazyku. Súťaž prebieha v 3 kategóriách – 2., 3. a 4. ročníky. Každoročne sú 
vyhodnocované najlepšie kolektívy v každej kategórii, ktoré sa do súťaže najintenzívnejšie zapájali 
a vykázali najlepšie výsledky v záverečnom teste. 

Knižnica Antona Bernoláka Nové Zámky organizuje súťaž v prednese poézie a prózy Mám básničku na 
jazýčku.  Ide o podujatie s dlhoročnou tradíciou , do ktorého sa zapájajú  MŠ z mesta  a blízkych obcí.  
Deti prichádzajú v sprievode učiteliek MŠ alebo rodičov. v rámci prestávky  spoločne navštívia 
oddelenie detskej literatúry. Súťaž uskutočňujeme spravidla  v mesiaci   marec a zúčastňuje sa  cca 35  
detí. MŠ. Strašidelná noc v knižnici je podujatie, ktoré pripravujú v spolupráci so ZŠ, pri príležitosti 
Medzinárodného   dňa    knižníc v októbri. Deti, spolu s knihovníčkou  strávia spoločne večer a noc   
v školskej knižnici. Program  je zostavený tak, aby deti zaujal ,  čítanie úryvkov z kníh, čitateľský kvíz 
a podobne. Akciu organizujú od roku 2013 a zúčastňuje sa jej cca 30 žiakov . Zahrajme sa na básnikov 
je literárna súťaž pre deti, ktorej úlohou je napísať báseň na tému kniha – knižnica. Termín odovzdania 
básne je 1 mesiac od vyhlásenia súťaže. Podujatie organizujú od roku 2012 a každoročne sa jej zúčastní 
cca 30 detí. Čítanie nás baví je  cyklus podujatí na podporu čítania s porozumením – zážitkové čítanie, 
dramatizácia  rozprávok. Deň rodiny sa uskutočňuje  v máji a je pre knižnicu akýmsi dňom otvorených 
dverí.  Pre návštevníkov pripravujú exkurzie po knižnici, literárne súťaže a kvízy pre malých aj  
dospelých a množstvo zaujímavých aktivít. 

Tekovská knižnica v Leviciach organizuje pravidelné podujatia  pre kolektívy detí, žiakov, študentov 
podľa vekovej kategórie. Čítam, čítaš, čítame je medzitriedna súťaž určená na podporu čítania detí 
I.   stupňa základných škôl mesta Levice.  
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Žilina a okolie 

Krajská knižnica v Žiline už 15 rokov organizuje v spolupráci s partnerskými knižnicami v Bielsku-Bialej 
a vo Frýdku-Místku detskú slovensko-poľsko-českú literárno-výtvarnú súťaž Tvoríme vlastnú knihu. 
Deti si samé napíšu, ilustrujú a zviažu svoju knihu na vyhlásenú tému a zapoja sa do súťaže v jednej 
z troch kategórií, vrátane kategórie detí a mládež so zdravotným znevýhodnením. Vyhodnotenie 
medzinárodného kola sa koná vždy v inej partnerskej knižnici a inom štáte. Krajská pobočka Spolku 
slovenských knihovníkov a knižníc v Žilinskom kraji organizuje od roku 2002 vedomostnú  literárnu  
súťaž Knižný Vševedko, ktorej krajské kolo organizačne zastrešuje vždy iná regionálna  knižnici kraja. 
Deti do 12 rokov súťažia vo svojich poznatkoch o knihách, spisovateľoch, literárnych postavách;  
z regionálneho kola postupujú do krajského, kde súťažia o titul Knižného Vševedka a ako cenu získavajú 
aj sovu ako symbol múdrosti.  s cieľom vyplnenia voľného času detí počas letných prázdnin aj knihou 
a knižnicou sa pripravuje  pestrý program pod názvom Detské leto v knižnici, počas tematicky 
rôznorodých podujatí od čítania cez karaoke, servítkovanie, drôtikovanie až k hraniu šachu, 
organizovaných často s externou dobrovoľníckou výpomocou, si vytvárajú deti pozitívny vzťah ku 
knižnici. Niektoré z podujatí sa konajú  aj v obnovenom literárnom parčíku, napr. čítanie 
s rozprávkovou babičkou, keramické a drotárske dielne, stretnutie s knižnou vílou 
počas rozprávkového večera. Veľa podujatí zameraných na čítanie, detskú literatúru a stretávanie sa 
s tvorcami detských kníh sa uskutočnilo vďaka projektu Vianoce s detskou knihou, v roku 2014 sa konal 
už 8. ročník. v adventnom čase navštevujú knižnicu spisovatelia, vydavatelia a ilustrátori detských kníh, 
aby sa počas autorských besied a tvorivých dielní stretli so svojimi detskými čitateľmi.  

Turčianska knižnica v Martine počas školských prázdnin v dopoludňajších hodinách pripravuje Letný 
piknik s rozprávkou. Podujatie je zamerané na hlasné čítanie obľúbených detských rozprávok 
knihovníkov, deti sa po rozprávke môžu zabaviť hrami, veselou hudbou či kreslením na chodník. Ďalším 
je podujatie Divadielko v plienkach určené pre najmenších návštevníkov knižnice a pre rodičov na 
rodičovskej dovolenke. Minidramatizácia rozprávky v podaní knihovníčok oddelenia literatúry pre deti 
a mládež je prispôsobená deťom do 4 rokov. Podujatie je v závere zakončené ľahkou tvorivou dielňou 
pre šikovné mamičky a malých pomocníkov. 

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto organizuje úspešné podujatiu Čítame o sto 6. Nie je výnimočné 
len tým, že je netradičné, ale aj tým, že školákov riadne chytila. Prvá časť aktivity trvá 9 mesiacov 
a začína v septembri. Počas týchto mesiacov školáci zbierajú body na nástenku pre svoju triedu, 1 bod 
získajú za návštevu knižnice individuálne, 2 body získajú za účasť v niektorej súťaži v knižnici, 3 body za 
návštevu knižnice celou triedou. Riešili to  formou verejne prístupnej nástenky to preto, že samotné 
deti môžu dať bod/pečiatku svojej triede a zároveň si kontrolujú, ako sú na tom ostatné triedy 
a podporujú sa tak vo vlastnej triede, aby čítali a navštevovali knižnicu, doslova namotali aj pani 
učiteľky. v polovici júna body sčítajú a výhrou pre triedu je zábavné dopoludnie s názvom "Hľadanie 
pokladu v knižnici". Trieda sa rozdelí na skupinky (2-3 podľa počtu detí), každá dostane prvú indíciu, 
ktorú keď správne vyriešia a nájdu dané miesto, objavia ďalšiu indíciu. Takýchto indícií je po meste 
približne 8-10 a sú spojené so zaujímavými miestami a osobnosťami v meste (kultúrne pamiatky, rodný 
dom, sochy a pod.). k riešeniu indícií im často pomáha kniha - monografia mesta. Posledná indícia ich 
privedie opäť do knižnice, kde jeden žiak zo skupinky, ktorá bola najrýchlejšia v hľadaní indícií, môže 
získať mapu pokladu. Mapu získa výherca "Knižničnej olympiády". Jednotlivé disciplíny tejto olympiády 
sú prispôsobené počasiu a snažia sa ich meniť: napr. kto najrýchlejšie prejde určitú trasu s knihami 
medzi kolenami, kto najrýchlejšie uloží knihy do regála a pod. v týchto súťažiach môžu školáci získať 
ďalšie zaujímavé odmeny. Výherca po ukončení Knižničnej olympiády získa mapu, podľa nej odkrokuje 
daný priestor a nájde dva poklady: 1. truhličku so zlatými/čokoládovými dukátikmi a 2. knihovníčka im 
vysvetlí, že ďalší poklad získali tým, že celý školský rok čítali knihy - vedomosti, zážitky a pod.  

Liptovská Knižnica G. F. Belopotockého  Liptovský Mikuláš pravidelne pripravuje podujatie Kto žije 
v lese je  pre deti 1. stupňa základných škôl, zážitkové sčítanie spojené so samostatným vyhľadávaním 
informácií v encyklopédiách a vypracovávaním pracovných listov. Rázusovie Vrbica je prehliadka 
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literárnej tvorby a recitačného umenia detí Liptova. Prehliadka má za sebou 21 rokov konania . Najlepší 
detský čitateľ roka súťaž , ktorá sa koná od r. 1997. Jedná sa o celoročnú súťaž, jej slávnostné 
vyhodnotenie a ocenenie víťazov sa koná v predvianočnom čase  za prítomnosti detí, ich rodičov 
a starých rodičov, pri vianočnom stromčeku, s vianočným kultúrnym programom a neopakovateľnou 
atmosférou. Výber tých najlepších detských čitateľov robia knihovníčky, pracovníčky úseku literatúry 
pre deti a pobočky knižnice.  

Banská Bystrica a okolie 

Knižnice Banskobystrického kraja v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene úspešne 
zapájajú deti a mládež do projektu Les ukrytý v knihe, ktorého  hlavná myšlienka je prostredníctvom 
kníh  poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, formovanie kladných postojov k prírode 
a súčasne na potrebu samotného čítania. Súčasťou kampane je aj slávnostné vyhodnotenie súťaže 
o Naj lesnú knihu, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Krajská 
knižnica Ľ. Štúra, Zvolen organizuje Štúrovo pero celoslovenskú novinársku súťaž stredoškolákov 
a vysokoškolákov za účasti významných osobností žurnalistickej, politickej, spoločenskej a mediálnej 
sféry, majú za sebou 20 ročníkov.  Prečo mám rád slovenčinu- Prečo mám rád Slovensko  cieľom je 
podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vlastnými 
výrazovými prostriedkami (v podobe prozaických žánrov, básní alebo iných foriem jazykového prejavu) 
vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku, k osobnostiam slovenského národa, k domovu i k svojim 
blízkym. Je určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej 
republiky a pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl v zahraničí, ktorí majú 
záujem o slovenčinu a Slovensko. Knižnica organizuje regionálne kolo súťaže má už za sebou 20 
ročníkov. Fun zóna sú prázdninové aktivity pre verejnosť, ktoré knižnica pripravuje vo zvolenskej 
„obývačke“ na námestí (hlasné čítania, autorské čítania, zábavné aktivity pre deti a ich rodičov). 

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej  Sobote pravidelne organizuje maratón dramatizovaného 
čítania detí Povedala knižka knižke.  22. rokov organizuje  prehliadku literárnych prác detí z regiónu 
pod názvom Zlatá priadka.   

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš má za sebou už 24. ročníkov 
celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov ZŠ a študentov SŠ Škultétyho rečňovanky.  
Verejná knižnica Michala Kováča, Banská Bystrica vo svojom projekte Noc po šepky pripravuje nočné 
stretnutia dospievajúcej mládeže v knižnici s bohatou ponukou aktivít ( besedy, pohybové aktivity, 
čítanie kníh, stretnutia s psychológom, lekármi a pod.)  Banbyčitariáda  na námestí v B. Bystrici to sú 
rôzne aktivity pre verejnosť, besedy s hosťami (spisovatelia, známe osobnosti), stánky s propagáciou 
knižnice a jej vydavateľskej činnosti, služby; stánky s rôznymi tvorivými aktivitami, hlasné čítanie a pod.  

Knižnica J. Kollára v Kremnica má zaujímavý projekt na leto Kreatívna knižnica, letné tvorivé dielne, 
čítanie, hry a ďalšie tvorivé aktivity pre deti a mládež . 

Novohradská knižnica v Lučenci  organizuje Literárny Lučenec prezentácia vlastnej literárnej tvorby, 
ktorá má  umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu 
s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, 
umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby. Toto podujatie je venované na 
počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy, ktorej život a dielo sú späté 
s Novohradom. celoslovenská súťaže autorov v literárnej tvorbe (7 ročníkov). Zaujímavá je aj  Letná 
čitáreň na kúpalisku s ponukou kníh a časopisov pre návštevníkov mestského kúpaliska v Lučenci. 

Prešov a okolie 

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove  od roku 2005 organizuje  festival Prešov číta. 10 ročníkov veľkej 
oslavy a propagácie kníh a čítania. Počas troch dní môžu Prešovčania navštíviť rôzne besedy 
a podujatia, ale aj čítať v MHD. Majú za sebou rekord v hromadnom čítaní kníh ľudí na námestí  - 1 432 
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rekordmanov, zápis v Slovenskej knihe rekordov. Videoklip Vzlietni a čítaj .... www.youtube.com. Na 
kazení čítaním je umiestnenie kníh na čítanie do najfrekventovanejších spojov MHD s najdlhšími 
trasami. Knižnica organizuje aj motivačné súťaže  hry medzi čitateľmi s možnosťou výhry   napr. Mačka 
vo vreci.  Čitatelia môžu nájsť v požičaných knihách ukryté otázky týkajúce sa obsahov kníh. Pri vracaní 
knihy môžu na otázku odpovedať, ak odpovedajú správne, u knihovníčky si vytiahnete odmenu Mačku 
vo vreci ( drobnosti, ktoré potešia, výhody, ktoré pomôžu a tiež rôzne zaujímavé a niekedy aj uletené 
ponuky).  

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou realizuje počas celého roka projekt Vranovské 
knihodni, stretnutia so spisovateľmi, letné štvrtkové podujatia na podporu čítania detí a mládeže, 
besedy, súťaže, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, zážitkové čítania, tvorivé dielne, ako aj ďalšie 
literárne aktivity. Súčasťou projektu je aj vyhodnotenie súťaže Komiksiáda, alebo komiksom k čítaniu.  

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni pripravuje čitateľskú súťaž Stonožkové čítanie pre žiakov ZŠ 
mesta Stará Ľubovňa je to celoročné podujatie. Súťažné kolektívy (minimálne 50% žiakov z triedy) sa 
prihlásia v knižnici, kde každý súťažiaci jednotlivec dostane zdarma čitateľský preukaz s logom súťaže, 
súťažný kolektív sa snaží požičať si a prečítať čo najviac kníh, počas celej súťaže sa súťažiaci budú 
pravidelne stretávať s tvorcami detských kníh so spisovateľmi, ilustrátormi. 

Košice a okolie 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pripravila už 12. ročník Literárneho maratónu s podtitulom 
12-hodinové nonstop čítanie. v tomto roku bol literárny maratón tematicky zameraný na historický 
a literárny odkaz Ľudovíta Štúra a štúrovskej generácie. Súčasťou podujatia bol okrem čítania sprievod 
v dobových kostýmoch po Hlavnej ulici v Košiciach s dramatizovaným čítaním a vystúpením súboru 
Železiarik, a literárno-hudobné pásmo vo výmenníku na sídlisku. Verejná knižnica Jána Bocatia 
v Košiciach pripravila  v rámci rodinného festivalu Zimomravenie podujatie Alica v krajine zázrakov 
tvorivé dielne, súťaže a aktivity pre deti  .  

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave už druhý rok organizovala na námestí hlasné čítanie 
rozprávkových kníh pre deti pod názvom  Nerušte ma, čítam, čítajú deti, ale aj osobnosti kultúrneho 
a spoločenského života ( napr. náčelník Mestskej polície ).  

V Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach  majú projekt Čítanie je in,  s podporou známych 
osobností verejného života. Na týchto stretnutiach sa spomína  na čitateľské zážitky, ktoré knihy majú 
najradšej, ako je to bolo a je s čítaním v ich rodinách. Pozvanie prijal napr. Mons. Vladyka Milan 
Chautur  košický gréckokatolícky eparcha, ale aj strieborný medailista z MS v ľadovom hokeji 
a päťnásobný majster Slovenska Peter Bartoš, kapitán HC Košice.  

Knižnica pre mládež mesta Košice  od roku 2011 organizuje niekoľko dňový literárny festival na 
podporu čítania v rodinách Číta celá rodina. Cieľom je zapojiť školy a okrem žiakov aj všetkých 
zamestnancov a priateľov škôl a samozrejme v neposlednom rade aj samotných rodičov. 
v predvianočnom období je to projekt Vianočná knižka sa otvára. Všetky aktivity sú zamerané na 
autorské čítania, moderované besedy pre deti a mládež a kreatívne tvorivé dielne pre deti a rodičov. 
Súčasťou je vydávanie odporúčajúceho bulletinu o knihách pre deti a mládež. s veľkým úspechom sa 
stretávajú Večerníčkové čítania, ktoré sa pripravujú vždy podvečer pre rodičov a deti, prípadne iných 
rodinných príslušníkov. Súčasťou okrem čítania rodičov a detí sú rôzne hry a súťaže rodinných tímov. 
Témy sú naozaj rôzne napríklad Pavol Dobšinský, sv. Valentín, úcta k starším osobám, mytológia, nočné 
strašidlá, pyžamové párty, Deduško Večerníček a podobne. Večerníčkové čítania sú obľúbené a tešia 
sa im aj deti v nemocnici. v tomto roku prebehol  20. ročník literárnej súťaže Literárne Košice Jána 
Štiavnického. Táto literárna súťaž je určená pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a študentov 
1. - 4. ročníka osemročných gymnázií, ktorí sa vedia pohrať so slovom a textom. Každý rok sa zapájajú 
nielen žiaci z Košíc a blízkeho okolia, ale prichádzajú práce aj z celého Slovenska. Súťažné práce sú  
vyhlásené na tri rôzne témy. Tento rok to boli témy, Pán Fejsbúk mi diktuje, čo mám robiť; Navštívil 
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ma Malý princ a v našej škole sa dejú čudné veci. Práce mladých autorov hodnotí odborná porota 
z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
z Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove a z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.  

Spoločné aktivity do ktorých sa knižnica zapájajú 

Noc s Andersenom je akcia knižníc na podporu čítania detí, pri ktorej deti nocujú v knižnici pri 
príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkára, Hansa Christiana Andersena, ktoré pripadá na 2.  
apríla, kedy je od roku 1967 vyhlásený aj Medzinárodný deň detskej knihy. Prvá Noc s Andersenom 
prebehla na prelome 31. marca a 1. apríla 2000 v detskom oddelení Knižnice Bedřicha Beneša 
Buchlovana v Uherskom Hradišti, zúčastnilo sa 25 detí. Na Slovensku túto akciu od roku 2006 
koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Počas jubilejného 10. ročníka Noci 
s Andersenom na Slovensku sme dosiahli rekordný počet 232 prihlásených verejných a školských 
knižníc. 

Čítajme s Osmijankom organizátorom je nezisková organizácia OSMIJANKO, ktorú v roku 2003 založili 
s presvedčením, že deti na Slovensku čítať chcú aj vedia, ale na túto duševnú činnosť majú málo 
podnetov. Deti na ceste stať sa čitateľom natrvalo potrebujú  pomocnú ruku, potrebujú spoločníka, 
ktorý ich fantazijným svetom kníh povedie bez mentorstva a hravo. Tak  Osmijanko prichádza  za nimi 
z rozprávky a jeho rozprávkové srdce i kapsička sú plné básničiek, povedačiek, hádaniek, povestí, 
bájok, rozprávok a  napínavých i  humorných príbehov. Cieľom je vyvážiť prídel technicko-mediálnych 
informácií takým obsahom, ktorý zjemňuje detskú dušu a rozvíja najmä emocionálno-estetické cítenie 
u detí. Organizujú celoslovenská čitateľská súťaž Čítajme s Osmijankom - Pridaj sa aj ty!, putovnú 
výstavu Osmijankovo veľké literárne stopovanie, pripravili aj interaktívne kreatívne programy na rozvoj 
čitateľskej gramotnosti. 

Celé Slovensko číta deťom podľa podobných projektov v ČR, Poľsku...vzniklo občianske združenie CELÉ 
SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, založené v roku 2009. Od roku 2011 realizuje čítania pre zdravé a choré deti 
po celom Slovensku. Zapájajú sa knižnice, školy, škôlky, materské centrá, sociálne zariadenia pre deti, 
nemocnice. Hlavnými čítajúcimi hosťami sú významné osobnosti daného mesta, regiónu, umelci, 
spisovatelia, herci, športovci, jednoducho všetci, ktorí sú ochotní prečítať cca 4-5 minút z ich milovanej 
detskej knihy, pričom dramaturgický výber majú úplne vo svojich rukách zapojené organizácie. 

Čítajme si... čitateľský maratón, hlavný organizátor je Linka detskej istoty snahou je zapojiť čo najväčší 
počet detí do čítania súčasne vo viacerých mestách Slovenska. Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi 
s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. 
Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest 
Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. Cieľom je  v spolupráci s knižnicami 
a školami po celom Slovensku ako aj partnermi projektu Panta Rhei a Slovart motivovať deti k čítaniu 
kníh a k pravidelným návštevám knižníc. 

Do knižnice bola celoslovenská kampaň na podporu propagácie čítania a knižníc organizovaná 
Slovensku národnou knižnicou.  Zatiaľ sa uskutočnili dva ročníky tejto kampane.  Formou súťaží 
a zaujímavých informácií chceli organizátori  upriamiť pozornosť detí a mládeže na čítanie ako na 
zmysluplnú a stále obľúbenú voľno časovú činnosť a tiež na knižnice ako informačno-vzdelávacie 
a komunitné centrá.   

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice pravidelne organizuje 
niekoľko projektov na podporu čítania detí a mládeže. Cieľom týchto projektov je predovšetkým 
pozitívne motivovať žiakov k čítaniu, ukázať im zábavu spojenú s čítaním alebo len so samotným 
pozeraním kníh, napríklad encyklopédií, systematicky u nich  podporovať ich záľuby, nenápadne 
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posilňovať ich čitateľské návyky aj počas vyučovania, efektívne rozvíjať ich komunikatívne zručnosti. 
Rovnako je cieľom týchto projektov aj zapojenie žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov 
pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí sa stretávajú s malou 
podporou čítania v rodine, v ich domácom prostredí. a k nemalo dôležitým cieľom patrí 
aj nadväzovanie nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami, vzájomne poznávanie 
českých a slovenských spisovateľov prostredníctvom odporúčaných obľúbených kníh samotnými 
žiakmi a ich motivácia prečítať si práve tie kamarátove.  

Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice organizuje metodické centrum 
Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice od roku 2005, a to pri 
príležitosti  Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý každý rok pripadá na štvrtý októbrový 
pondelok. Tému Medzinárodného dňa školských knižníc každoročne vyhlasuje Medzinárodná 
asociácia školského knihovníctva (International Association of School Librarianship). Osobnú záštitu 
nad celoslovenským projektom preberá minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.  

Cieľom uvedeného projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý 
vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. 

V rokoch 2005 až 2014 sa do celoslovenského projektu zapojilo 2 784 školských knižníc. z uvedeného 
počtu bolo 73 školských knižníc odmenených knižnými darmi v celkovej hodnote 37 454 eur. Pritom 
ocenené školské knižnice mali možnosť výberu knižných titulov do ich knižničných fondov. 

Všetky zúčastnené školské knižnice v rámci svojich súťažných podujatí realizovali množstvo 
rôznorodých aktivít s cieľom podporiť rozvoj čitateľských, komunikačných, prezentačných i sociálnych 
zručností svojich používateľov a návštevníkov. Medzi najčastejšie aktivity patrili dramatizácie 
a spoločné čítanie rozprávok, povestí a bájok, čitateľské maratóny, literárne pásma o živote a diele 
slovenských spisovateľov, vedomostné kvízy a súťaže, školské rozhlasové relácie, projektové 
vyučovacie dni, žiacke besedy o prečítaných knihách, lampiónové sprievody, čítanie rozprávok 
v obecných rozhlasoch, literárne karnevaly a tvorivé dielne. Niektoré školské knižnice zorganizovali aj 
besedy so spisovateľmi alebo s inými celoslovenskými a regionálnymi osobnosťami. Viaceré školské 
knižnice zorganizovali svoje podujatia aj v spolupráci s verejnými knižnicami. Na väčšinu podujatí boli 
pozvaní aj rodičia žiakov, starí rodičia, zástupcovia zriaďovateľov škôl, zástupcovia dedinských farností, 
obecní a mestskí poslanci, knihovníci z verejných knižníc, predstavitelia regionálnych či 
celoslovenských médií. Na podujatiach vystupovali často buď v úlohe vzácnych hostí, alebo v úlohe 
účinkujúcich, ktorí žiakom čítali zo svojich obľúbených kníh a rozprávali im o nich. 

Vyhodnotenie celoslovenského projektu je každoročne sprístupnené na webovom sídle Slovenskej 
pedagogickej knižnice www.spgk.sk, a to v časti Školské knižnice, link Celoslovenský projekt 
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. 

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy 

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy organizuje metodické centrum Slovenskej 
pedagogickej knižnice pre školské knižnice v spolupráci s Centrom pre školské knižnice, ktoré je 
súčasťou Národného múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe. Uvedený projekt bol po prvýkrát 
zorganizovaný v októbri v roku 2009, a to pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. 

Cieľom česko-slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými 
základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek 
do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vopred vyhlásenú tému. 
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Do piatich ročníkov česko-slovenského projektu sa zapojilo 2 916 škôl s celkovým počtom 
340 827 žiakov, a to konkrétne 729 českých škôl s celkovým počtom 78 072 žiakov a 2 187 slovenských 
škôl s celkovým počtom 262 755 žiakov.  

Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov s motívmi svojich obľúbených literárnych, respektíve 
rozprávkových, dobrodružných či iných knižných hrdinov na vyhlásené témy (napr. Namaľuj mi svojho 
obľúbeného hrdinu, Moja obľúbená kniha). Vyrábali ich  prevažne počas vyučovacích hodín, v školskom 
klube detí, v rámci krúžkovej činnosti alebo doma s pomocou starších súrodencov. Doplňujúcim 
programom výroby záložiek boli často napríklad prezentácie obľúbených kníh, čitateľské kvízy, žiacke 
besedy o prečítaných knihách alebo besedy so slovenskými spisovateľmi, čítanie rozprávok alebo 
dobrodružných príbehov žiakmi alebo učiteľmi pri spoločnom stretnutí, príprava powerpointových 
prezentácií alebo cédečiek s informáciami a fotografiami o svojich obciach, mestách alebo školách 
určená pre partnerské školy. Výmenu záložiek slovenské školy využívali nielen k nadviazaniu priateľskej 
spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z Českej republiky, ale aj pri zábavných formách 
práce s literatúrou a taktiež aj ako prierezovú tému v rámci Školského vzdelávacieho programu alebo 
ako súčasť školských projektov. 

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu býva pravidelne sprístupňované koncom novembra na 
webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk, a to v časti Školské knižnice, link Česko-
slovenský projekt pre základné škola a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy. 

Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy 

Od roku 2012 organizuje metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice 
celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy, a to v mesiaci október pri príležitosti 
Medzinárodného mesiaca školských knižníc.  

Cieľom celoslovenského projektu je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh 
a nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávanie života žiakov stredných škôl 
z rôznych kútoch Slovenska.  

Do troch ročníkov celoslovenského projektu sa zapojilo 746 stredných škôl s celkovým počtom 71 661 
žiakov.  

Stredoškoláci vyrábali záložky rôznych tvarov a s využitím ľubovoľnej techniky na predpísanú tému 
(napr. Moja škola, môj študijný odbor) najčastejšie počas vyučovacích hodín a niekedy aj v školskej 
knižnici. Na zadnú stranu záložiek často písali svoje emailové adresy a kontakty na sociálne siete. 
Doplňujúcim programom výroby záložiek boli prevažne rozhovory žiakov o prečítaných knihách, 
prípadne aj medzitriedne súťaže alebo oslava Medzinárodného dňa školských knižníc. Skoro všetci žiaci 
vyrábali záložky nielen pre svojich kamarátov z pridelenej partnerskej školy, ale aj pre svoju školskú 
knižnicu a na propagáciu školy. 

Takmer všetky zúčastnené školy svoje alebo priateľské záložky vystavili na výstavkách alebo 
nástenkách v priestoroch školy. Na webových sídlach svojich škôl uverejňovali najkrajšie záložky alebo 
zorganizovali súťaže o najkrajšiu záložku buď v triede, alebo na svojom oficiálnom facebooku. Viaceré 
školy sa so svojou partnerskou školou dohodli, že zostanú v priateľskom kontakte a budú hľadať nové 
spôsoby spolupráce. 

Prínosom tohto projektu je predovšetkým nadviazanie nových priateľských kontaktov medzi 
partnerskými školami a propagácia samotných škôl a taktiež oživenie vyučovacieho procesu 
a prebudenie záujmu o čítanie kníh z rôznych vedných odborov. 

Vyhodnotenie celoslovenského projektu je uverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej 
knižnice www.spgk.sk, a to v časti Školské knižnice, link Celoslovenský projekt pre stredné školy Záložka 
do knihy spája slovenské školy. 
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MALÉ AJ VEĽKÉ, HLAVNE KVALITNE. KAMPANE A AKTIVITY NA PODPORU ČÍTANIA DETÍ A  MLÁDEŽE VEREJNÝCH  
A ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 
Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl 

Ako nepriamu podporu aktivít zameraných na zvyšovanie čitateľskej kultúry detí a mládeže je vhodné 
spomenúť aj medzinárodnú konferenciu Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 
Pretože jej cieľom je nielen charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, ale 
predovšetkým odovzdať si praxou overené dobré skúsenosti pri podpore čítania a rozvoji 
informačných schopností, zručností a návykov žiakov základných a stredných škôl, vzájomne sa 
obohatiť o nové informácie a rozvinúť užšiu spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi 
z pedagogickej a knihovníckej oblasti. Uvedenú konferenciu od roku 2007 každoročne organizuje 
Slovenská pedagogická knižnica. 

Prednášky, ktoré odzneli na desiatich ročníkoch medzinárodnej konferencie, sú spracované 
v elektronických zborníkoch, ktoré sú voľne prístupné na webovom sídle Slovenskej pedagogickej 
knižnice www.spgk.sk, a to v časti Školské knižnice, link Medzinárodná konferencia „Školské knižnice 
ako informačné a kultúrne centrá škôl“. 

Rozvojový projekt Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 

Na záver je potrebné spomenúť aj rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Základnou prioritou podpory 
v oblasti revitalizácie školských knižníc boli totiž práve aktivity zamerané na podporu a rozvoj 
čitateľskej gramotnosti. Napríklad v rámci podpory a rozvoja čitateľskej gramotnosti 602 školských 
knižníc zorganizovalo čitateľské dielne, týždeň hlasného čítania, literárne a vedomostné súťaže, tvorivé 
písanie, besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, prekladateľmi, poprípade s regionálnymi alebo 
celoslovenskými významnými osobnosťami, vianočné akadémie pre školskú komunitu alebo aj rodičov 
žiakov. Do šiestich rozvojových projektov, ktoré sa realizovali v rokoch 2006 – 2009, 2011 a 2013 a na 
ktorých aktívne spolupracovalo metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské 
knižnice, sa prihlásilo 2 317 základných a stredných škôl. z uvedeného počtu bolo podporených už 
spomínaných 602 školských knižníc, ktoré boli súčasťou základných alebo stredných škôl. Uvedené 
školské knižnice časť z celkovej sumy 1 899 277,35 € použili aj na nákup kníh do svojich knižničných 
fondov. 
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ZÁVERY KONFERENCIE 
 

ZÁVERY KONFERENCIE 
 

My, účastníci celoslovenskej konferencie Knižnice 2015, 
- s uspokojením konštatujeme, že bola prijatá Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na 

roky 2015-2020, ktorá určuje zásadné ciele a priority smerovania slovenského knihovníctva; 
 

- vyslovujeme však vážne znepokojenie z ohrozenia jej plnenia z dôvodu zmeny dotačného 
systému MK SR, ktorý bol jedným zo základných zdrojov financovania jednotlivých činností 
vyplývajúcich zo strategických úloh; 
 

- nesúhlasíme so začlenením pamäťových a fondových inštitúcií do Fondu na podporu 
umenia, ktoré je nesystémové a neposkytuje dostatočné záruky financovania rozvojových 
aktivít knižníc; 
 

- poverujeme predsedníčku Ústrednej knižničnej rady tlmočiť ministrovi kultúry Slovenskej 
republiky obavy a nespokojnosť účastníkov konferencie a trváme na zachovaní štátnej 
podpory knižníc prostredníctvom dotačného systému MK SR; 
 

- navrhujeme vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom spolupráce pri príprave vyhlášky 
o odbornej evidencii všetkých typov dokumentov ako vykonávacieho predpisu k zákonu č. 
126/2015 Z. z. o knižniciach...; 
 

- požadujeme zapojiť aspoň Ústrednú knižničnú radu do rokovaní Slovenskej národnej 
knižnice a organizácií kolektívnej správy predmetov ochrany podľa autorského zákona 
k hromadným licenčným zmluvám podľa zákona o knižniciach; 
 

- žiadame Ministerstvo kultúry SR o komentovaný výklad k praktickým otázkam zákona 
o knižniciach s dôrazom na postavenie akademických knižníc, ktoré plnia úlohu 
špecializovanej vedeckej knižnice; 
 

- žiadame Ministerstvo kultúry SR o spracovanie usmernenia k praktickým 
otázkam autorského zákona vo vzťahu ku knižniciam; 
 

- odporúčame profesijným združeniam Slovenskej asociácii knižníc a Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc v spolupráci s odborovými organizáciami vyvíjať tlak na kompetentné 
orgány s cieľom zlepšiť finančné ohodnotenie zamestnancov knižníc; 
 

- vítame zámer projektu Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti budovania 
databázy elektronických informačných zdrojov dostupných na Slovensku; 
 

- podporujeme harmonogram implementácie nových katalogizačných pravidiel RDA 
s dodržaním stanovených termínov a spustením v januári 2017 vrátane tvorby metodík; 
 

- požadujeme vytvoriť elektronickú konferenciu pre katalogizátorov; 
 

- odporúčame Slovenskej asociácii knižníc spolupracovať s expertnou skupinou zriadenou pri 
MŠVVaŠ SR na vytvorení Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvoja 
čitateľskej gramotnosti;  
 

Liptovský Ján 30.9.2015 

232 
 


	obalka
	zbornik kniznice 2015
	3. KNIHOVNÍK ŠPECIALISTA
	4. KNIHOVNÍK
	5. KNIŽNIČNÝ MANIPULANT
	6. VÝSKUMNO-METODICKÝ PRACOVNÍK v KNIHOVNÍCTVE
	7. KURÁTOR DIGITÁLNEHO OBSAHU
	8. RIADITEĽ KNIŽNICE
	9. VEDÚCI ORGANIZAČNÉHO ÚTVARU KNIŽNICE
	Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ), prístupné na stránke www.crepc.sk predstavujú bibliografické databázy, ktoré sú dôležitým zdrojom informácií. Cieľom registrov je komp...
	Centrálne registre vznikli ako rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2008, riešitelia projektu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Žilinská univerzita a spoločnosť SVOP, spol. s r.o.



