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ÚVOD
Pri písaní tohto úvodníka som si spomenula na Dagmar Giersbergovú, nezávislú novinárku
z Bonnu, ktorá zozbierala názory, ako budú vyzerať knižnice budúcnosti. Vybrala som dva názory
popredných odborníkov nemeckých knižníc, ktoré by mohli byť zovšeobecnené aj
v podmienkach slovenských knižníc.
Klaus-Peter Böttger, riaditeľ Mestskej knižnice v Essene a predseda Európskej kancelárie
knižničných, informačných a dokumentačných asociácií (EBLIDA) vyjadril presvedčenie, že
knižnica bude demokratizujúcim reálnym a virtuálnym miestom, ktoré vytvorí neobmedzený
prístup k médiám a informáciám, či už o budú fyzicky prítomné, alebo budú k dispozícii na
stiahnutie, licencované alebo budú k dispozícii uložené v tzv. cloudoch. Takéto reálne miesto
môže vytvárať priestor pre kvalitný pobyt, umožňovať voľné a neviazané učenie a vzdelávanie,
nezávislé od konkrétnej knižnice a poskytovať možnosti stretávania, kde sa ľudia môžu zísť a cítiť
sa pohodlne a príjemne. Knižnica môže aj naďalej virtuálne hrať rovnakú nezastupiteľnú úlohu
informačného centra ako predtým, bez ohľadu na to, či sú jej klienti doma, alebo vonku na
cestách.
Monika Zillerová, riaditeľka Mestskej knižnice v Heilbronne a bývalá predsedníčka Nemeckej
asociácie knižníc hovorí o knižniciach ako o mieste rozhraní medzi skutočným svetom – medzi
potrebami ľudí na vzdelávanie, informácie a zábavu a digitálnym svetom. To však bude možné
len s kvalifikovanými knihovníkmi. Vie si predstaviť knižnice ako nádherne zariadené a dobre
vybavené centrá, ktoré uspokojujú tie najrôznejšie potreby ľudí. Môžu tu nájsť pokoj a pohodu,
hudbu, filmy, tlačené médiá, virtuálne médiá, môžu sa tu stretávať a porozprávať, zúčastňovať
sa akcií a školení. Knižnice by mali byť v budúcnosti miestom, ktoré bude ľudí inšpirovať, aby sa
učili a získavali vedomosti vo svete rôznych médií (Zdroj Goethe-Institute e.V., máj 2013).
Je už tradíciou, že Slovenská asociácia knižníc organizuje celoslovenské odborné konferencie,
ktoré sú venované strategickým úlohám slovenského knihovníctva a poskytujú priestor na
verejnú diskusiu aktuálnych problémov. A to aj v širšom kontexte pamäťových a fondových
inštitúcií. Predchádzajúce konferencie boli organizované v rokoch 2012 a 2015. Tohtoročná
konferencia sa uskutočnila v spolupráci s Ústrednou knižnicou Slovenskej asociácie knižníc
v dňoch 2. a 3. októbra 2018 v Slovenskej akadémii vied v Bratislave pod názvom Kultúrne
dedičstvo pre všetkých! Knižnice 2018. Záštitu nad konferenciou prebrala ministerka kultúry
Slovenskej republiky Ľubica Laššáková v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.
Na tomto vrcholnom celoslovenskom podujatí sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov, odznelo 31
príspevkov, ktoré predniesli odborníci z Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej galérie,
Slovenského technického múzea, Národného osvetového centra, SKIP-u, Slovenskej národnej
knižnice, ako aj ďalších vedeckých a verejných knižníc. A to všetko za finančnej podpory Fondu
na podporu umenia.
Konferenciu otvoril novozvolený predseda Slovenskej asociácie knižníc Ondrej Látka, ktorý
privítal vzácnych hostí. Za Slovenskú akadémiu vied podpredsedu SAV pre 3. oddelenie vied
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Miroslava Morovicsa, za Ministerstvo kultúry SR generálneho riaditeľa Sekcie kultúrneho
dedičstva Radoslava Ragača, za Ústrednú knižničnú radu jej predsedníčku Danielu Gondovú, za
Slovenskú národnú knižnicu generálnu riaditeľku Katarínu Krištofovú a hosťa z Českej republiky
Romana Giebischa, predsedu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Dvojdňový program celoslovenskej odbornej konferencie priniesol množstvo hodnotných
príspevkov, inšpirácií a podnetov do ďalších diskusií. Rôznorodosť obsahu a tém zo všetkých
typov knižníc priniesla nové poznatky, skúsenosti a informácie pre každého z účastníkov.
Prezentácie vyžiadaných príspevkov naplnili očakávania organizátorov, ktorí boli presvedčení, že
knihovníctvo sa chce a musí posúvať vpred, chce a musí riešiť výzvy, ktoré ho v blízkej či
vzdialenej budúcnosti čakajú. A to tak v slovenskom, ako aj európskom vzdelávacom
a kultúrnom priestore. S aktívnymi knihovníkmi a ďalšími kolegami, efektívnou komunikáciou
a schopnosťou spolupráce a koordinácie. Knižnice sú za otvorenosť a vytváranie prepojených
sietí. Verím, že aj konkrétne sformulované závery z konferencie pomôžu procesom strategického
rozvoja všetkých typov knižníc na Slovensku. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na jej
organizácii.
Daniela Džuganová
garant konferencie
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VÍZIE A TRENDY VS. REALITA V MÚZEÁCH NA SLOVENSKU NA
PRÍKLADE SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA
Zuzana Šullová
Slovenské technické múzeum, zuzana.sullova@stm-ke.sk
Abstrakt:
Príspevok stručne predstavuje základné odborné múzejné činnosti cielené na uchovanie, odbornú
ochranu a sprístupňovanie v múzeách sústreďovaného kultúrneho dedičstva. Aj na príklade Slovenského
technického múzea, ako fondovej inštitúcie v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR,
uvádza najčastejšie vízie, ciele, úlohy v jednotlivých múzejných činnostiach.
Abstract:
The paper deals with the basic professional activities which has been aimed to preserve, professional
protection and presentation of cultural heritage in museums. Also, as an example, the Slovak Technical
museum – Collection Fund Institution in the direct founding of the Ministry of Culture of the Slovak
Republic presents the most common visions, objectives and tasks in indivudual museum activities.
Kľúčové slová:
múzeum, múzejné odborné činnosti, zbierkový predmet, akvizícia, odborná ochrana, prezentácia
Key words:
Museum, Museum Professional Activities, Collection Object, Acquisition, Collection Care, Presentation

Vízie a od nich sa odvíjajúce ciele múzeí samozrejme súvisia so základnou misiou týchto
fondových inštitúcií. Uchovávať vybrané súčasti národného kultúrneho dedičstva, odborne ich
ochraňovať – teda ukladať, revidovať, opisovať, ošetrovať, skúmať, zhodnocovať – prezentovať
či už formami múzejných expozícií a výstav alebo inými formami múzejnej komunikácie. Aj keď
téma moderných múzeí rezonovala už na množstve odborných podujatí slovenských
múzejníkov, mať v dnešných múzeách komplexnú víziu a krok po kroku ju aj napĺňať, je skôr
výnimkou ako pravidlom. Dlhodobejšie i krátkodobé ciele sú tak, vo väčšine prípadov, len
detailnejším rozpracovaním účelu zriadenia týchto inštitúcií. Či už je to spôsobené
nedostatočnou kvalitou riadiaceho personálu, prílišnou alebo naopak slabou angažovanosťou
zriaďovateľov, či systémom finančnej podpory, nie som kompetentná zhodnocovať. Samozrejme
vo vyše stovke registrovaných múzeí na Slovensku (112, vrátane 18 špecializovaných múzeí
SNM) sa nájdu inštitúcie s výstižne formulovanou predstavou ich budúcnosti. v prípade úzko
špecializovaných múzeí, a najmä tých mladších, sú vízie orientované viac-menej na produkt
alebo zjednodušene povedané na konkrétne ciele vo vybranej oblasti múzejnej komunikácie. Čo
je vlastne aj logické, keďže táto činnosť odráža, alebo by mala odrážať, kvalitu všetkých
ostatných odborných múzejných činností.
Základ, na ktorom je v prípade inštitúcie múzea nutné budovať, je zbierkový predmet – alfa
a omega múzejnej práce, hmotný doklad zaniknutej alebo zanikajúcej skutočnosti, relevantný
prameň, ale aj zhmotnená emócia zároveň! Nevyčerpateľný zdroj poznania, príležitostí vo
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všetkých oblastiach múzejnej práce a zásadný a základný dôvod existencie múzeí. Ak si to
zhrnieme, ideálne nastavenie všetkých činností múzea sa sústreďuje na to, aby všetko úsilie bolo
vynakladané na predĺženie existencie určitých vyselektovaných hmotných dokladov či už
minulosti alebo súčasnosti, ktoré sme označili za tak výpovedné o okolnostiach určitého
časového obdobia, že je nevyhnutné snahu na ich zachovanie vynakladať.
Hmotné doklady zaniknutej/zanikajúcej skutočnosti a akvizície múzeí
V oblasti budovania zbierkových fondov sú ciele jednotlivých múzeí jasne dané ich územnou
pôsobnosťou a odborným zameraním a špecializáciou. Ako samozrejmosť sú vnímané akvizičné
politiky alebo akvizičné zámery rozpracovávané pravidelne do akvizičných plánov. Sú vlastne
jednak odrazom zhodnotenia podstaty obrazu ľudskej spoločnosti a/alebo prírodného sveta,
jednak pretavením vízie komplexu hmotných nosičov informácií o dokumentovaných
skutočnostiach. Každopádne, ako v prípade aktívnej selekcie, tak aj pri pasívnom prijímaní
prírastkov do zbierkových fondov, sa vypláca veľmi zodpovedne zvažovať nielen hodnoty
uvažovaných prírastkov, ale všetky z toho vyplývajúce ďalšie povinnosti múzea v oblasti
odbornej ochrany, od nárokov na odborné uloženie, ošetrovanie až po možnosti zhodnotenia
v prezentačnej činnosti.
Dar, nákup, vlastný výskum, prevod správy, zámena s iným múzeom alebo galériou – to sú formy
akvizície v múzeách v súčasnosti. Množstvo a finančný objem nákupov predmetov kultúrnej
hodnoty je v múzeách, takmer bez výnimky s podhodnotenými rozpočtami na hlavnú činnosť,
podmienený účelovo pridelenými financiami od zriaďovateľov, financiami získanými
z grantov a prípadnými donáciami. Zo štatistických údajov o činnosti múzeí za rok 2017,
spracovanými Slovenským národným múzeom vyplýva, že slovenské múzeá v uplynulom roku
nadobudli 83 775 kusov zbierkových predmetov, pričom najviac sa rozširovali zbierkové fondy
o predmety získané darom (33 192 ks) a kúpou (28 137 ks). Náklady na nákup zbierkových
predmetov v roku 2017 z účelových dotácií, vlastných zdrojov a z fondu reprodukcie
predstavovali 438 023,93 Eur, z kapitálových výdavkov bolo na nákup zbierkových predmetov
použitých 357 857,32 Eur. v porovnaní s celkovým rozpočtom slovenských múzeí (bežný transfer
a vlastné príjmy), čo činilo cca 50 000 000 Eur, bolo na akvizície vynaložených ani nie
1 % z celkového objemu financií, s ktorými múzea zabezpečovali svoju činnosť.
Múzeá v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR čerpajú na nákupy najmä
účelové dotácie na akvizície prideľované v rámci prioritných projektov MK SR. Napr.
v prípade Slovenského technického múzea je akvizičná činnosť kúpou podporovaná za
posledných 10 rokov ročne od 0 Eur do 30 000 Eur. Príklad inorezortného múzea – Slovenské
banské múzeum v Banskej Štiavnici, zriadené Ministerstvom životného prostredia, nemá
v prideľovaných financiách na zabezpečenie činnosti osobitne zohľadňované nároky na akvizície
kúpou. Múzeá oprávnené využívať Fond na podporu umenia, ktorý vystriedal Grantový systém
Ministerstva kultúry SR, v roku 2017 úspešne obhájili 25 projektov nadobúdania prírastkov
kúpou s podporou z FPU vo výške 146 715 Eur.
Uchovanie dokladov minulosti a odborné uloženie zbierkových predmetov
Skutočný stav odborného uloženia múzejných zbierkových predmetov sa na Slovensku zďaleka
nepribližuje všeobecným princípom pasívnej ochrany jednotlivých materiálových skupín
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zastúpených v týchto artefaktoch a prírodninách. Od roku 2007, kedy bol Zväzom múzeí na
Slovensku spracovaný materiál Ochrana hnuteľných súčastí kultúrneho dedičstva v múzeách
Slovenskej republiky sa situácia v tejto oblasti zlepšila len minimálne. Rôznorodosť materiálov
zastúpených v múzejných zbierkach od rôznych typov kovu, dreva, kože, plastov cez textil, papier
atď. podmieňuje nároky na rôzne mikroklimatické a svetelné pomery, rôzny úložný mobiliár,
rôzny obalový materiál, rôzny manipulačný prístup a i. Aj keď vízie spoločných depozitárov
slovenských múzeí sú témou diskutovanou takmer štvrťstoročie, dodnes sa na Slovensku
nepodarilo realizovať ani jeden zámer spoločných veľkokapacitných priestorov pre odborné
uloženie zbierok. Ešte stále nie sú na Slovensku výnimkou múzeá, ktorých depozitáre ani zďaleka
nevyhovujú parametrom odborného uloženia kultúrneho dedičstva. Aplikácia technológií
nezameniteľného označovania predmetov je stále pre väčšinu múzejníkov nedosiahnuteľnou
métou a technológie ako RFID, mikročipy, mikrobodky, čiarové kódy sa dostala len
zanedbateľnému množstvu múzejných zbierkových predmetov, pričom vo väčšine sú výsledkom
len zopár pilotných projektov. Predstavy "čo" a "ako na to" však v múzejníckej komunite sú.
Chýba len vyriešiť "za čo".
Situáciu dokladá aj zameranie projektov, ktorými sa v roku 2017 múzeá uchádzali o podporu
z Fondu na podporu umenia v podprograme Ochrana zbierkových fondov. Vo väčšine prípadov
išlo o zavedenie EZS a EPS, dokonca ich opravy či inštaláciu, vybavenie depozitárov úložným
mobiliárom. Podporených bolo 33 projektov múzeí čiastkou takmer 280 000 Eur.
Odborná evidencia a vedomostný systém múzeí
Databáza CEMUZ (Centrálna evidencia zbierok), ako prezentačný modul, v ktorom sa zhrávajú
údaje z rôznych katalogizačných systémov, ktoré múzeá dnes na Slovensku používajú na
odbornú evidenciu zbierkových predmetov, obsahuje t. č. záznamy k vyše 8 500 000 zbierkovým
predmetom. v porovnaní s celkovým počtom zbierkových predmetov (15 855 445 ks) je ešte
menej uspokojivý počet záznamov s dokumentačným vyobrazením zbierkových predmetov, a to
necelých 500 000. Vízia jednotného katalogizačného systému v podobe aplikácie Esez
(Elektronický systém evidencie zbierok), napriek spočiatku bezplatným konverziám z iných
systémov a finančnej podpore vývoja a prevádzkovania tejto aplikácie zo strany Ministerstva
kultúry SR, nebola múzejníkmi prijatá. Musíme však dodať, že v množstve prípadov, najmä
z dôvodu veľkých strát pri konverziách záznamov z aplikácií používaných múzeami pred rokom
2005 (najmä AMIS, Promuzeum), odôvodnene. a tak v súčasnosti múzejníci povinné údaje
chronologickej
evidencie
a katalogizácie,
ako
aj
svoje
poznatky
z výskumu zbierkových predmetov a údaje súvisiace s každou zmenou uloženia a stavu
spracúvajú v aplikáciách Esez, Promuzeum, Excel a rôznych accessovských databázach.
Každopádne, od roku 2009 povinná, odborná evidencia v elektronickej forme je aspoň
východiskom, na ktorom môžu múzeá stavať svoje predstavy jednak lepšej logistiky v odbornej
správe zbierok, jednak vízie iných než základných foriem (múzejné expozície a výstavy)
zhodnotenia odborne spracovaných zbierok.
Digitalizácia a múzeá
Národný projekt Digitálne múzeum v rámci OPIS PO 2, najmä jeho realizácia a doterajšie
výsledky len potvrdili, že transformovať staré zvyky do nového prostredia je slepá ulička. Múzeá,
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ktoré sa do digitalizácie v rámci tohto projektu zapojili, dodnes nemajú priamy prístup
k digitálnemu obsahu vytvorenému z vybraných múzejných zbierok, na druhej strane však ani
možnosti samostatne a plnohodnotne ich využiť. Finálny výstup digitalizácie múzejných zbierok
cez Slovakianu zatiaľ nenapĺňa očakávania múzejníkov. Predstavy lídrov digitalizácie múzejného
obsahu z radov dlhoročných múzejníkov sa pred spustením projektov OPIS PO II pohybovali
v úplne iných dimenziách.
Aktívna odborná ochrana múzejných zbierkových predmetov
Podľa výročných správ za rok 2017 múzeá v uplynulom roku komplexne ošetrili 30 529
zbierkových predmetov s finančnými nákladmi 702 485 Eur. Pri tejto činnosti múzeá okrem
vlastných zamestnancov (konzervátorov, reštaurátorov, preparátorov) využívajú aj dodávateľský
spôsob prác. v porovnaní s celkovým počtom zbierkových predmetov vo fondoch múzeí, ktoré
k 31. 12. 2017 predstavovalo 15 855 455 ks, je na mieste pochybnosť
o systematickom odbornom ošetrovaní múzejných zbierok. Každopádne je však nutné zdôrazniť,
že množstvo zásahov odborného ošetrenia nie je záležitosťou jedného roka
a záležitosťou jedného konzervátora alebo reštaurátora. Najvýstižnejším príkladom sú artefakty
zo zbierok dejín techniky, kde sa riešia okrem konzervovania hmoty predmetu aj otázky
zachovávania či obnovy funkčnosti, ktorá v mnohých prípadoch je sama o sebe zásadným
činiteľom predchádzania degradácii. Taktiež je nutné nezabúdať, že obsahom zbierkových
fondov sú aj ucelené výrobné technológie uchovávané in situ, kde opäť neriešime odborné
ošetrovanie v konzervátorských a reštaurátorských dielňach, ale na tvári miesta,
v špecifických podmienkach a mnohokrát bez relevantných skúseností.
Vrátime sa však k typom zbierkových predmetov v najväčšej miere zastúpených v múzeách,
v súvislosti s nimi sa nedá nepripomenúť vízie, ktoré rozvíjali služobne oveľa skúsenejší kolegovia
múzejníci – spoločné depozitáre a spoločné pracoviská pre odborné ošetrenie múzejných
zbierok. Zatiaľ jediným aspoň čiastočným naplnením týchto predstáv je konzervátorské
pracovisko v rámci Digitalizačného centra pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici (zahŕňa
technologické, konzervátorské a digitalizačné pracovisko).
Príliš štruktúrovaná sieť múzeí na Slovensku, mnoho zriaďovateľov múzeí, odlišné vnímanie
priorít a zrejme už aj rezignácia zo strany múzejníkov stojí v ceste odvážnejším zámerom priamo
súvisiacich s kvalitou a komfortom odborných múzejných činností.
Múzejná komunikácia
Základnými formami sprístupňovania múzejných zbierkových predmetov sú formy prezentácie
expozíciami a výstavami. v dnešnom rýchlom a informačnými technológiami zahltenom svete sa
procesy prípravy scenárov expozícií a výstav, nadväzujúce na dlhodobú vedeckovýskumnú
činnosť stávajú stále viac a viac náročnejšími. Priblížiť sa formou komunikácie cieľovej skupine?
Alebo odhodlane presadzovať základné zásady múzejného vystavovania z minulého storočia?
Nájsť optimálny spôsob pritiahnutia pozornosti cieľovej skupiny, priniesť najmä poučenie, no aj
zábavu, aj potešenie – to je naplnením vízie múzea, ktoré kultúru spoločnosti nielen
dokumentuje, ale svojimi produktmi ju aktívne pozitívne ovplyvňuje.
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Trendom sa stala múzejná pedagogika v oblasti práce s návštevníkmi a rôznorodé sprievodné
aktivity realizované za účelom zatraktívnenia ponuky múzeí a pritiahnutia skupín návštevníkov,
ktoré by tradičné prezentačné aktivity múzeí nikdy nenavštívili. Každopádne, kým dnešní
päťdesiatnici vnímali premietanie na sálových premietačkách v múzeu ako "high-tech",
štyridsiatnikov zaujalo video, tridsiatnici bývali očarení "hovoriacimi" vitrínami, dnešných
študentov niekedy nezaujme ani interakcia.
Ľudské zdroje
Povolanie múzejníka nie je "prestupnou stanicou". Trend častejšej zmeny zamestnania,
prejavujúci sa aj na Slovensku posledných 15 rokov, je v tomto prípade absolútne nevhodný.
Získať prehľad, skúsenosti, uchopiť a stotožniť sa s cieľmi ďaleko presahujúcimi osobné záujmy
jednotlivcov vyžaduje určitý čas. Prílišná fluktuácia zamestnancov na kurátorských pozíciách má
veľmi negatívny dopad na základné odborné múzejné činnosti. Samozrejme aj vekový priemer
"tesne pred dôchodkom" je obrovským výkričníkom a dôvodom na vážne obavy
o budúcnosť múzejných zbierkových fondov, a tiež možno sčasti dôvodom len ojedinelých
odvážnejších projektov súvisiacich s ochranou a sprístupňovaním múzejných zbierok.
Premeniť múzeá Slovenska na moderné a na klienta orientované múzeá bolo ambíciou
Slovenského národného múzea prostredníctvom projektu M3G (Múzeá tretej generácie), ktorý
bol realizovaný v období 2010 – 2013. Dlhodobý cyklus rôznych vzdelávacích aktivít pre takmer
všetky pracovné pozície zastúpené v dnešných múzeách absolvovalo množstvo kurátorov,
konzervátorov, múzejných pedagógov, lektorov, informátorov, dokonca aj vedúcich
pracovníkov. Pozitívne je, že vzdelávacie kurzy napr. pre múzejnú pedagogiku sa podarilo
dotiahnuť až do formy akreditovaných programov, že kurz katalogizácie a múzejnej
dokumentácie a kurz pre pracovníkov prvého kontaktu s návštevníkom sú rozpracované ako elearning, a dokonca, že prístup do katalogizačného modulu Esez4G je kurátorom,
dokumentátorom, konzervátorom, reštaurátorom i ostatným dokonca podmienený
absolvovaním na dokumentáciu zameranej konzultácie (školenia) v Muzeologickom kabinete
Slovenského národného múzea.
Je výsledkom posledných cca 10 rokov, že najmä VÚC si spomedzi nimi riadenými múzeami
určujú metodické pracoviská pre vybrané oblasti múzejnej práce, a sami si vzdelávacie aktivity
aj organizujú.
Zabezpečiť adekvátne pracovné podmienky a investovať do vzdelávania múzejníkov je voľbou,
ktorá sa určite oplatí. Aj to jedna z ciest, ako pretaviť všeobecnú nespokojnosť do pozitívnej
energie dvoch tisícok zamestnancov múzeí na Slovensku...
Slovenské technické múzeum v 71. roku svojej existencie
Slovenské technické múzeum zriadené Ministerstvom kultúry SR je celoslovenským múzeom so
špecializáciou na komplexnú dokumentáciu dejín vedy, výroby, techniky, priemyslu a dopravy
v Slovenskej republike. Vo svojej špecializácii dokumentuje aj osobnosti pôvodom zo Slovenska,
ktoré sa významnou mierou o rozvoj vedy a techniky zaslúžili. Do kompetencie múzea spadá aj
starostlivosť o vybrané technické nehnuteľné pamiatky in situ. v súčasnosti múzeum svoju
činnosť realizuje prostredníctvom sídla v Košiciach, špecializovaných múzeí STM-Múzeum
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letectva v Košiciach, STM-Múzeum dopravy v Bratislave, STM-Múzeum Solivar
v Prešove a vysunutých prezentačných pobočiek v kaštieli Budimír, Múzeu J. M. Petzvala
v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve a vysunutej expozície
Dejiny baníctva na Spiši v Spišskej Novej Vsi. Okrem unikátneho komplexu technických objektov
s technológiami ťažby soľanky, varenia, výroby a skladovania soli zo 17. storočia
v NKP Solivar v Prešove, spravuje aj nehnuteľné pamiatky Huta Karol vo Vlachove a Hámor
v Medzeve. Značne štruktúrovaný zbierkový fond sa za 71 rokov existencie múzea rozrástol na
35 653 ks zbierkových predmetov so zastúpením materiálov od kovu, dreva, papiera, skla,
kameňa, textilu až po plasty a s parametrami rozmerov od niekoľkých mm do desiatok metrov.
o chod celého múzea sa spoločne usiluje 89 stálych zamestnancov, z toho necelých 30 %
v pozíciách kurátor, kustód, konzervátor, dokumentátor, fotograf, knihovník (v rozpočte je
zohľadnených 83 zamestnancov). Éru expanzie Slovenského technického múzea z 90. rokov
minulého storočia vystriedali v poslednom období, zatiaľ tiché, diskusie o ďalšom smerovaní
múzea. Účel a ciele technického múzea sú dané, predstavy o budúcnosti národného technického
múzea Slovenska však musia zohľadňovať aj súčasný, a najmä neprikrášlený skutočný stav
v organizácii. Ak sme v predošlých kapitolách veľmi stručne spomenuli najpálčivejšie negatíva
v základných odborných múzejných činnostiach v slovenských múzeách, musíme priznať, že
nelichotivý stav, či už v odbornej správe, či odbornom ošetrovaní, či materiálovo-technickom
vybavení, či "stimulácii ľudských zdrojov" nie je ani pre Slovenské technické múzeum neznámou.
Napriek pozitívnym ukazovateľom ako návštevnosť a tržby múzea, počet sprístupňovaných
expozícií, počet riešených vedeckovýskumných úloh atď., ako aj výsledkom zopár väčších
projektov posledného obdobia napr. vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti
a mládež v rámci Košice – EHMK 2013, rekonštrukcia objektu NKP Sklad soli v Solivare (r. 2015)
podporených z EFRR, či projektov účelovo dotovaných Ministerstvom kultúry ako napr.
reštaurovanie remorkéru Šturec (prebieha od r. 2014), reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf109
(2014
–
2016
–
2017),
nemožno
hovoriť
o všeobecne pozitívnom progrese. Ako bumerang sa múzeu cyklicky vracajú najmä nedoriešený
problém
priestorov
pre
trvalé
odborné
uloženie
zbierkových
predmetov
a dlhoročne podceňovaná otázka prístupu k odbornému ošetrovaniu zbierok.
Namieste je preto zvažovať víziu múzea, ktoré buduje a zhodnocuje svoj kapitál – zbierkové
predmety a vedomosti o nich. Vzhľadom na skutočnú úroveň ich ochrany, resp. predpokladov
pre ich uchovanie, by sa preto priority mali jednoznačne sústrediť na radikálne zvýšenie kvality
ich odborného uloženia, odbornej evidencie a odborného ošetrovania. Mať viac ako tri priority,
znamená nemať žiadne priority. a preto nateraz z našich priorít skúsime nové prezentačné
aktivity vypustiť...
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DIGITÁLNÍ SLUŽBY KNIHOVEN V ČR
Roman Giebisch
Národní knihovna ČR, roman.giebisch@nkp.cz
Abstrakt:
Novela autorského zákona č. 121/2000 z března roku 2017 otevírá možnost uzavírání kolektivních
licenčních smluv pro zpřístupnění digitálních dokumentů chráněných autorským právem. v budoucnu
bude možno uzavřít licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci na zpřístupnění
děl nedostupných na trhu prostřednictvím knihoven. Jedná se především o zpřístupnění výsledků
digitalizace knihovních fondů.
Abstract:
The amendment to Copyright Act 121/2000 of March 2017 opens up the possibility of concluding
collective license agreements to make digital copyrighted documents accessible. In the future, it will be
possible to conclude license agreements between the National Library of the Czech Republic and collective
administrators to make out-of-commerce works accessible through libraries. This is mostly to make the
results of the digitization of library collections accessible.
Kľúčové slová:
Autorský zákon, licenční smlouva, digitalizace
Key words:
Copyright, license agreement, digitization

Již od konce 90. let digitalizují české knihovny své fondy. Digitalizace se pochopitelně primárně
zaměřila na historické fondy a na fondy, které jsou ohrožené degradací papíru – staré noviny
a periodika. v poslední době se ovšem rozšiřuje i masová digitalizace a jejím cílem je produkce
20. století. Nejdůležitějším projektem v Česku je projekt Národní digitální knihovna, který
realizuje Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna v Brně. Podobný charakter má
digitalizace v krajských knihovnách a v řadě specializovaných knihoven. Roční přírůstek
digitalizace je odhadnut na 6 000 000 stran. Pouze 15% z celkového objemu masové digitalizace
tvoří historické fondy, které jsou uživatelům přístupné a na které se již nevztahuje autorský
zákon a jsou zpřístupněny díky digitálním knihovnám Manuscriptorium a Kramerius. v Česku
existuje cca 35 digitálních knihoven pro novodobé dokumenty, které vytvářejí různé organizace.
Do konce roku 2017 bylo digitalizováno 146 401 397 stran a v projektu Manuscriptorium pro
historické dokumenty bylo digitalizováno 15 100 000 stran. v oblasti novodobých dokumentů
jsou digitalizována především periodika 19. století. Národní digitální knihovna do konce roku
2017 zdigitalizovala 30 000 000 stran, dalších 11 000 000 stran připravily projekty krajských
digitalizací. Nesmíme opomenout vynikající spolupráci Národní knihovny ČR a firmy Google, díky
které bylo zdigitalizováno 11 000 000 stran dokumentů. Dále nesmíme vynechat individuální
projekty dalších významných knihoven jako je Knihovna Akademie věd, Městská knihovna
v Praze, Národní lékařská knihovna atd.
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U většiny novodobých dokumentů je ovšem problém s jejich zpřístupněním v digitalizované
formě, kterému brání autorský zákon, protože musíme respektovat časovou hranici pro volná
díla, která je 70 let od úmrtí autora. Knihovny dosud mohou zdigitalizovat jakýkoliv tištěný
dokument ze svého fondu a zpřístupnit jej uživateli na počítačích v objektu knihovny. Mohou
také pro své uživatele zhotovit tiskovou kopii, ale další možné využití je vázáno na uzavření
licence s nositelem autorských práv podle platného autorského zákona č. 121/2000 Sb.
v souvislosti s přípravou novely autorského zákona vznikla v českém prostředí v roce 2012
dohoda mezi zástupci knihoven, nakladatelů, autorů a kolektivních správců o využití principů
iniciativy Evropské komise z roku 2011, kdy bylo podepsáno společné Memorandum
o porozumění stran evropských zástupců autorů a nakladatelů o využití rozšířené kolektivní
správy pro zpřístupnění autorsky chráněných děl nedostupných na trhu. Logická je ochrana práv
autorů u novodobé produkce z ekonomického hlediska, ale u starších dokumentů je ekonomické
hledisko již velmi sporné. Důležitým doplněním české autorskoprávní úpravy bude tzv. rozšířená
kolektivní správa usnadňující licencování užitých děl paměťovými a vzdělávacími organizacemi.
Smlouvy za všechny knihovny bude uzavírat Národní knihovna ČR a na základě této smlouvy
budou moci knihovny digitalizovaná díla zpřístupnit na počítačích umístěných v prostorách
knihoven.
V Národní knihovně ČR jsou budovány 3 digitální knihovny – Kramerius 4 /163 454 knih/ +
Kramerius 3 /11 412 knih/, dále Manuscriptorium /84 374 knih/ a Google Books /145 176 knih/.
Národní knihovnu ČR čeká v oblasti digitalizace stále velký kus práce. Od roku 1800 vyšlo cca
265 000 českých knih a dosud je zdigitalizováno cca 65%, v oblasti starých tisků má NK ČR
z 200 000 dokumentů digitalizováno cca 60% a z 23 000 rukopisů je to pouze 15%. Národní
digitální knihovna je součástí konceptu eCulture, kterým sektor kultury naplňuje cíle Smart
Administration. Hlavním cílem projektu je ochrana národního kulturního dědictví
prostřednictvím masové digitalizace dokumentů. Digitalizační pracoviště v Národní knihovně ČR
i v Moravské zemské knihovně jsou vybavena vysoce výkonnými skenery. Kramerius je digitální
knihovna, která je pojmenována po významné rodině nakladatelů a spisovatelů Krameriových.
Projekt navazoval na již proběhlé programy jako Národní program ochrany knihovních fondů či
Digitalizace mikromédií. Na vývoji tohoto programu se podílela Národní knihovna ČR, Knihovna
Akademie věd, Moravská zemská knihovna a Vědecká knihovna v Olomouci. v současné době
existuje v Česku cca 40 instalací Krameria a pro potřeby koordinace při digitalizaci byla vyvinuta
webová aplikace Registr digitalizace, který uvádí publikace, u nichž byla digitalizace již
provedena nebo se plánuje. Velký počet instalací Krameria vedl k potřebě tvorby agregátora
digitálních knihoven Česká digitální knihovna.
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Obrázek č.1: Logo projektu Kramerius

Digitální knihovna Manuscriptorium je knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních
nástrojů umožňuje snadný přístup k informacím o historických fondech. Manuscriptorium
agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské unie. Využívají ji
badatelé v kulturních a historických institucích, studenti a učitelé, ale i široká veřejnost.
Uživatelé i přispěvatelé obsahu si mohou vytvořit vlastní digitální knihovnu z agregovaného
obsahu a sdílet výsledky své práce s ostatními uživateli. Manuscriptorium vytváří virtuální
badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním historickým dokumentům
– rukopisy, prvotisky, raně novověké tisky, mapy a ostatní druhy dokumentů. Tyto dokumenty
jsou rozptýlené v mnoha digitálních knihovnách po celém webu a díky projektu
Manuscriptorium jsou dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba
poskytuje přístup k cca 444 000 popisných záznamů a cca 20 000 000 digitalizovaných stran tj.
cca 67 000 digitalizovaných dokumentů z asi 120 institucí domácích i zahraničních.
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Obrázek č.2: Logo projektu Manuscriptorium

Společný projekt Národní knihovny ČR a společnosti Google byl zahájen v roce 2011 a výsledkem
bude digitalizace cca 200 000 starých tisků a tisků 19. století. Ze sbírek Slovanské knihovny byly
do programu vybrány především dokumenty vydané mezi roky 1800-1870 a jde zejména
o ucelené a historicky cenné sbírky ruské, polské a jihoslovanské provenience. Předpokládá se
zpřístupnění podstatné části knihovny Alexandra F. Smirdina, většiny dokumentů ze sbírky
Milana Rešetara zaměřené na tematiku Dubrovníku, rozsáhlých celků polské provenience ze
sbírek Tomasze Ruskiewicze, Eugeniusze Barwinského a mnoha dalších. Všechny dokumenty
zařazené do této digitální knihovny jsou z hlediska autorského práva volná díla a jejich kopie
budou tedy volně přístupné na internetu. v Google Books je zařazeno více než 20 000 000 knih
ve více než 400 jazycích z cca 100 zemí. Google v tomto projektu spolupracuje s cca 48 000
partnery a 40 světovými knihovnami. Službu tvoří obsah poskytnutý na základě dohody či
partnerství, který pochází ze dvou zdrojů – partnerského programu a Projektu Knihovna. Projekt
Knihovna je založený na spolupráci s významnými knihovnami a Národní knihovna ČR byla
čtvrtou národní knihovnou, s níž společnost Google uzavřela smlouvu. v rámci Partnerského
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programu pak dostávají digitalizovaný obsah knih samotní partneři – nakladatelé, autoři,
nositelé autorských práv. Jejich cílem je knihy zviditelnit a usnadnit uživatelům jejich nalezení
a koupi. Partneři povolují do knih nahlížet a určitá část obsahu je k dispozici online.

Obrázek č.3: Logo projektu Google Books

Dlouhodobým cílem je digitalizovat vše, co bylo vydáno na území České republiky. Otázkou
ovšem stále zůstává zpřístupnění takto digitalizovaných dokumentů uživatelům. Licenční
smlouvy budou uzavírány postupně na různé druhy služeb, které budou knihovny poskytovat
v digitálním prostředí. v rámci těchto smluv bude nutné řešit složité otázky související s výší
autorského poplatku, způsobem vypořádání odměny a je také nutno vyřešit, kdo bude autorské
poplatky hradit. Je nutno rozhodnout co bude hrazeno ze státního rozpočtu, kolik bude platit
knihovna poskytující služby a jak se na tom budou podílet uživatelé. Důležité je také vybudovat
potřebnou infrastrukturu v Národní knihovně ČR a připravit knihovny na nové digitální služby.
Tyto služby by měla poskytovat Národní digitální knihovna, která musí zajistit ochranu před
nelegálním kopírováním, bude evidovat využití autorských děl a provozovat platební systém.
Celý systém nepředpokládá, že by autorská díla byla volně k dispozici na internetu ke stahování
a kopírování. Autorsky chráněná díla budou poskytována různými formami služeb v režimu
dočasného zpřístupnění, nebo zhotovením tištěné či digitální kopie omezené části díla. Tato
forma služeb zajistí, aby jednotlivá autorská díla byla stažena z nabídky, pokud se držitel práv
rozhodne od kolektivní licence odstoupit. Vytvoření Seznamu a zahájení odpovídajícího provozu
NDK je vázáno na rozpočtové možnosti Národní knihovny. Předpokládá se, že Seznam děl
nedostupných na trhu bude zprovozněn v roce 2018 a nové služby NDK bude možno spustit
nejdříve v roce 2019.
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PODARILO SA? ZÁVERY KONFERENCIE KNIŽNICE 2015 A ICH
PLNENIE
Daniela Džuganová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, daniela.dzuganova@upjs.sk
Abstrakt:
V príspevku sú predstavené závery účastníkov celoslovenskej konferencie Knižnice 2015 a ich aktuálne
plnenie po 3 rokoch.
Abstract:
The paper presents the conclusions of participants of the 2015 Library of Congress and their actual
performance after 3 years.
Kľúčové slová:
Knihovníctvo – Slovensko – konferencia – závery
Key words:
Librarianship – Slovakia – congress – conclusions

Úvod
Konferencia Knižnice 2015, organizovaná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky sa
konala v dňoch 29. – 30.9.2015 v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne. Hlavným organizátorom
konferencie bolo profesijné združenie Slovenská asociácia knižníc.
Príprave konferencie bola venovaná mimoriadna pozornosť a podarilo sa tak zorganizovať
vrcholné celoslovenské knihovnícke podujatie, prednášateľmi ktorého boli poprední odborníci
zo Slovenskej národnej knižnice, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Národného osvetového
centra v Bratislave, ako aj ďalších vedeckých a verejných knižníc. a to všetko za finančnej
podpory Ministerstva kultúry SR.
Celoslovenská konferencia Knižnice 2015 mala za cieľ oboznámiť účastníkov konferencie
s aktuálnym dianím v oblasti knihovníctva: strategickým dokumentom Stratégia rozvoja
slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, aktuálnou situáciou v oblasti legislatívy – novým
knižničným zákonom a autorským zákonom. Zámerom bolo vyvolať odbornú diskusiu, stanoviť
priority, zohľadňujúc pritom zmeny, ktoré sprevádzajú súčasné dianie v knihovníctve. Tak
v oblasti knižnično-informačných zdrojov a fondov, ich správe, rozvoji komunikačných
a informačných technológií a ich vplyvu na digitalizáciu, kultúrneho dedičstva; v oblasti
zavádzania nových služieb, komunitných aktivitách a pod.
Hlavným cieľom programového a organizačného výboru konferencie Knižnice 2015 bolo na
základe vyžiadaných a prezentovaných odborných príspevkov, zameraných na konkrétne témy
a oblasti slovenského knihovníctva a po širokej diskusii účastníkov počas dvoch dňoch, predložiť
účastníkom konferencie návrh konkrétnych úloh vo forme záverov a odporúčaní, ktoré by mali
viesť k postupnému naplneniu priorít a opatrení Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na
roky 2015 – 2020.
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Na konferencii sa zúčastnilo 230 účastníkov, odznelo 25 príspevkov, celkom bolo 31
prednášateľov, v rámci bohatej diskusie odznelo množstvo podnetných príspevkov, poznámok
či otázok. Účastníci konferencie prijali Závery..., s ktorými listom oboznámili ministra kultúry
SR.
Na webovej stránke Slovenskej
http://www.sakba.sk/?page=publikacie

asociácie

knižníc

bol

zverejnený

e-zborník:

A taktiež boli zverejnené jednotlivé prezentácie, ktoré odzneli počas konferencie:
http://www.sakba.sk/kniznice2015/?page=program
A čo nám podarilo spoločnými silami za 3 roky od konania konferencie splniť?
S uspokojením konštatujeme, že bola prijatá Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky
2015-2020, ktorá určuje zásadné ciele a priority smerovania slovenského knihovníctva (2015)
Napĺňaním úloh zadefinovaných v Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 20152020 sa bude zaoberať Daniela Gondová v príspevku Stratégia rozvoja slovenského
knihovníctva z pohľadu knižníc.
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 (2015)
Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky svojou činnosťou nahrádza Fond na
podporu umenia. Ten ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečuje podporu umeleckých
aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu formou poskytovania finančných prostriedkov najmä na
tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel vrátane akvizície knižníc; podporu medzinárodnej
spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na
štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.
Musíme konštatovať, že napriek počiatočným obavám, knižnice sa rýchlo zorientovali a svojimi
projektami sa aktívne uchádzali o podporu v zodpovedajúcich podprogramoch Fondu na
podporu umenia.
Pozornosť však chceme upriamiť na problém zloženia odbornej komisie, kde každoročne
„bojujeme“ s nahlásením mien členov komisie. Vari na Slovensku nemáme dosť odborníkov?
Nesúhlasíme so začlenením pamäťových a fondových inštitúcií do Fondu na podporu umenia,
ktoré je nesystémové a neposkytuje dostatočné záruky financovania rozvojových aktivít
knižníc (2015)
Výklad bude rozpracovaný v príspevku PhDr. D. Gondovej Stratégia rozvoja slovenského
knihovníctva z pohľadu 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 (2015)
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Výklad bude rozpracovaný v príspevku PhDr. D. Gondovej Stratégia rozvoja slovenského
knihovníctva z pohľadu knižníc.
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 (2015)
01.07.2016 vstúpila do platnosti Vyhláška č. 201/2016 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných
dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v 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 (2015)
Zástupcovia ÚKR sa zúčastnili v roku 2016 na MK SR na spoločnom rokovaní s LITA, SNK a MK SR,
kde bola dohodnutá výška úhrady a podmienky jej prípadnej zmeny; na ďalších rokovania ch sa
ÚKR nezúčastňovala, ale dala opakovane podnet na doplnenie licenčnej zmluvy.
Je potrebné spomenúť, že pri rokovaní o novom autorskom zákone, keď knižniciam nebolo
vyhovené, aby vypožičiavanie dokumentov v knižniciach malo zákonnú výnimku (teda aby
vypožičiavanie bolo možné zo zákona, pričom štát – MK SR – by naďalej platil odmeny
ochranným zväzom), ochranné zväzy sľubovali, že budú dohodnuté aj iné licenčné podmienky,
nielen licencia na vypožičiavanie rozmnožením diel v knižniciach. Mali sa – dokonca
bezodplatnou licenciou – riešiť obálky a obsahy, malo sa riešiť verejné vykonanie diel na
podujatiach v knižnici, a tiež vypožičiavanie iných, ako len literárnych diel. Podľa zákona
knižniciach je SNK kompetentná aj na uzatváranie iných licenčných zmlúv, teda nie iba na
vypožičiavanie .
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 (2015)
Sekcia kultúrneho dedičstva SR v spolupráci s ÚKR pripravila Komentovaný výklad zákona
o knižniciach
(
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo/kniznicny-system/dokumenty-f1.htm).
Žiadosť 3 špecializovaných vedeckých knižníc (SlPK v Nitre, SEK v Bratislave a SLDK vo Zvolene)
o komentovaný výklad Zákona č. 126/2015 Z.z. (adresovaný Sekcii kultúrneho dedičstva MK SR
dňa 2.11.2015) vo vzťahu k akademickým knižniciam, ktoré plnia úlohy špecializovaných
vedeckých knižníc.
Žiadame Ministerstvo kultúry SR o spracovanie usmernenia k praktickým otázkam autorského
zákona vo vzťahu ku knižniciam (2015)
ÚKR požiadala listom Sekciu médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR
o výklad nového Autorského zákona vo vzťahu k činnosti knižníc. Na základe Stanoviska SMAAP
MK SR Mgr. Andrea Doktorová (riaditeľka Ústrednej knižnice SAV, členka Ústrednej knižničnej
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rady) pripravila a v Bulletine Slovenskej asociácie knižníc (2016, č. 3) publikovala rozsiahly
príspevok pod názvom Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a jeho aplikácia v knižniciach.
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 (2015)
Tento záver a jeho výsledok bude podrobnejšie rozpracovaný v príspevku Mgr. A. Doktorovej
Novelizácia Katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce a očakávané zmeny
v odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý je na programe konferencie v stredu
3.10.2018.
Vítame zámer projektu Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti budovania
databázy elektronických informačných zdrojov dostupných na Slovensku (2015)
Tento zámer bude podrobnejšie rozpracovaný v príspevku Mgr. M. Sliackeho Elektronické
informačné zdroje – ďalšie smerovanie dňa 3.10.2018.
Podporujeme harmonogram implementácie nových katalogizačných pravidiel RDA
s dodržaním stanovených termínov a spustením v januári 2017 vrátane tvorby metodík (2015)
Národná bibliografia zverejnila prvé verzie metodík spracovania monografií a článkov podľa RDA
v prvej polovici roka 2016.
Slovenský preklad RDA bol ukončený a vydaný v roku 2017. Počas celého roka 2017 prebiehali
prípravné metodické semináre a školenia RDA v 4 cykloch v každom kraji Slovenska. NB SNK
realizovala v roku 2017 skúšobné testovanie implementácie RDA do spracovania článkov
a monografií v prostredí KIS3G. Oficiálny prechod na pravidlá RDA sa uskutočnil v rámci
konzorcia KIS3G 1. februára 2018.
Požadujeme vytvoriť elektronickú konferenciu pre katalogizátorov (2015)
Elektronický portál pre spracovateľov sa z technických dôvodov nepodarilo vytvoriť; nachádza
sa v štádiu projekcie, reálny časový horizont jeho vytvorenia je v prvom štvrťroku 2019.
Národná bibliografia SNK supluje jeho absenciu vytvoreným konzultačným emailom, ktorým
sa snaží promptne odpovedať na otázky súvisiace so spracovaním všetkým typov dokumentov.
Odporúčame Slovenskej asociácii knižníc spolupracovať s expertnou skupinou zriadenou pri
MŠVVaŠ SR na vytvorení Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvoja
čitateľskej gramotnosti (2015)
December 2015 – Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport odovzdaná Národná
stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti z dielne MŠVVaŠ
SR, na príprave ktorej v expertnej skupine pracovali aj zástupcovia školských a akademických
knižníc nominovaní Slovenskou pedagogickou knižnicou.
Rok 2016 – aktualizácia materiálu, ktorá však neprešla medzi materiály zaradené na rokovanie
výboru NR SR.
Plánované aktivity a odporúčania národnej stratégie:
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•

•
•
•

•
•

do konca roka 2020 pripraviť a zabezpečiť realizáciu systému celoživotného
vzdelávania knihovníkov a informačných profesionálov pre oblasť zvyšovania
čitateľskej gramotnosti;
vytvoriť informačný portál a programy na podporu čítania s dôrazom na šírenie
povedomia o národnom literárnom dedičstve;
podporovať projekty rodinnej čitateľskej gramotnosti a rodinného čítania v rámci
komunitných aktivít knižníc;
vyhlásiť školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti ako rok začiatku
realizácie národnej stratégie, ktorý bude sprevádzať intenzívna medializácia
prostredníctvom opakovanej kampane na zvýšenie povedomia rodičov a verejnosti
o čitateľskej gramotnosti a národnej stratégii;
vyčleniť každý rok finančné prostriedky pre školy na obnovu knižničných fondov
v školských knižniciach, ktoré sú zriadené v súlade s platnou legislatívou;
realizovať rozvojové projekty zamerané na podporu elektronizácie a revitalizácie
knižničného fondu aj školských knižníc.

Viaceré z navrhovaných aktivít boli realizované bez ohľadu na neukončený stav spracovanej
národnej stratégie.
Záverom môžeme teda konštatovať, že mnohé konkrétne úlohy boli splnené na očakávanej
úrovni, za čo patrí vďaka predovšetkým aktívnym členom Ústrednej knižničnej rady a Slovenskej
asociácie knižníc.
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STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA
Z POHĽADU KNIŽNÍC
Daniela Gondová
Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave, daniela.gondova@uniba.sk
Abstrakt:
V príspevku je stručne predstavená Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020,
definujú sa tri základné strategické oblasti, vybrané priority a opatrenia, súčasne sa uvádza pôvodný
zámer finančného zabezpečenia plnenia úloh stratégie; podstatná časť príspevku je venovaná výsledkom
dotazníkového prieskumu zameraného na zistenie názorov knižníc na význam strategických dokumentov.
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 and to results of survey aimed to finding out
the views of libraries on importance of the strategic documents.
Kľúčové slová:
Knihovníctvo – Slovensko – stratégia rozvoja – dotazníkový prieskum
Key words:
Librarianship – Slovakia – strategy of development – survey

Úvod
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 (ďalej stratégia) bola schválená
vládou Slovenskej republiky v decembri 2014. Návrh stratégie pripravila Ústredná knižničná
rada 1, ktorá ho predložila na dopracovanie a sfinalizovanie Odboru múzeí, galérií a knižníc Sekcie
kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Stratégia na roky 2015 – 2020 je v poradí tretím knižničným strategickým dokumentom.
z fondových a pamäťových inštitúcií práve knižnice boli prvé, ktoré už v roku 2001 pripravili
zásadný strategický rozvojový dokument.
Prvá stratégia – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 – vymedzila základné
strategické ciele pre knižnice knižničného systému Slovenskej republiky na strednodobé
obdobie, čím sa jasne deklarovala štátna knižničná politika. Ďalšia stratégia, druhá v poradí na
obdobie 2008 – 2013, bola zameraná na zdôraznenie významu a aktívnej úlohy knižničného
systému Slovenskej republiky pri poskytovaní informácií a sprostredkúvaní poznatkov. Obe

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.

1
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stratégie boli pomerne široko koncipované, obsahovali 8 strategických úloh (informatizácia
a internetizácia knižníc; zabezpečovanie informačných zdrojov pre knižnice; knižničnoinformačné 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 úloh bolo pravidelne sledované a hodnotené zo strany
Ministerstva kultúry SR. Časť zámerov bola splnená, všetky sa nepodarilo uskutočniť. Treba však
spomenúť, že napríklad v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity
v oblasti pamäťových inštitúcií– Knižnice a knižničná činnosť a Akvizícia knižníc sa za roky 20082013 podporilo 1.453 projektov v objeme viac 3 milióny EUR (Knižničný, s. 136), uskutočnili 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.
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020
Pri príprave stratégie na roky 2015 – 2020 sa zúročili jednak skúsenosti z realizácie
predchádzajúcich stratégií, ako aj správa Informácia o stave realizácie Stratégie rozvoja
slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, ktorá bola predložená vláde SR. Konštatuje sa,
že napriek poklesu počtu knižníc, knižnice sú najviac navštevované kultúrne inštitúcie. Úloha
knižníc sa určitým spôsobom mení, popri poskytovaní absenčných a prezenčných výpožičiek
klasických dokumentov sa čoraz viac orientujú na sprístupňovanie e-dokumentov v úplných
textoch, významne sa zvyšuje počet kultúrnych, vzdelávacích podujatí, rozširujú sa voľnočasové
aktivity, knižnice sa postupne transformujú na komunitné centrá, uvedomujú si, že musia
poskytovať kvalitné služby komukoľvek, kedykoľvek a odkiaľkoľvek a presne v čase, keď ich
používateľ požaduje. Veľkým pozitívom knižníc je skutočnosť, že knižnice – v porovnaní s voľne
dostupnými informáciami na sociálnych sieťach, na internete – poskytujú overené, pravdivé
informácie, možno povedať informácie s pridanou hodnotou. Súčasne však knižnice majú ďalšiu
dôležitú povinnosť a to uchovanie písomného kultúrneho dedičstva.
Pre splnenie týchto úloh sú v stratégii tri kľúčové 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 má päť
základných priorít:
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•

•
•
•

•

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.

Strategická oblasť FONDY, resp. Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižničnoinformačných fondov 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.

Strategická oblasť SLUŽBY, resp. Optimalizácia a rozvoj knižnično-informačných služieb a metód
správy informácií a znalostí má nasledovné 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
rozšírenie, skvalitnenie a optimalizácia stavebno-technických kapacít na poskytovanie
knižnično-informačných služieb a sprístupňovanie knižničných fondov.

V rámci každej strategickej oblasti sú jednotlivé priority a ciele doplnené konkrétnymi
opatreniami.
V závere stratégie sa uvádza – citujem „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky kompetenčne
určené za ústredný orgán štátnej správy pre kultúrne dedičstvo a knihovníctvo bude úlohy
napĺňania stratégie koordinovať, najmä v úzkej súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Prostredníctvom knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky môže saturovať plnenie vybraných opatrení a cieľov s dosahom a
s pozitívnym vplyvom na celý knižničný systém Slovenskej republiky. Pre orgány územnej
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samosprávy a iné právnické osoby ako zriaďovateľov knižníc umožní implementácia stratégie
plánovať a podporovať odborné činnosti knižníc v ich pôsobnosti v súlade so strednodobým
vládnym strategickým nastavením rozvoja knižničného systému, a tým eliminovať solitérne
a nekoordinované výstupy a zastaviť tak prípadnú stagnáciu knižníc.“
V čase predkladania návrhu stratégie na rokovanie vlády SR, t. j. v decembri 2014, sa
predpokladalo, že plnenie stratégie z hľadiska finančných zdrojov je viac-menej zabezpečené –
opätovne citát zo záverov „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.“

Avšak už v prvom roku stratégie z hľadiska jej financovania dochádza k závažnej legislatívnej
úprave. v dotačnom systéme ministerstva sa ruší program 2 Kultúrne aktivity v oblasti
pamäťových inštitúcií a prechádzajú do Fondu na podporu umenia 2 . Knihovnícka obec
prostredníctvom svojich zástupcov vyslovila zásadný nesúhlas s uvedenou úpravou. Po viacerých
rokovaniach na Ministerstve kultúry SR i s predstaviteľmi Fondu na podporu umenia, sa podarilo
dosiahnuť, že v prvom roku sa poskytovanie finančnej podpory (rok 2016) pre múzeá, galérie
a knižnice dostalo medzi priority fondu. v rámci programu Pamäťové a fondové inštitúcie vznikol
podprogram Knižnice, ktorý bol zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc,
predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít
a doplňovania knižničných fondov. Zástupcovia knižníc pre rok 2016 s vedením Fondu na
podporu umenia dohodli, že sa medzi priority podprogramu Knižnice dostala podpora
komunitných aktivít, informačnej gramotnosti a akvizície náučnej pôvodnej a umeleckej
literatúry. v roku 2016 bolo schválených 386 žiadostí knižníc v celkovom finančnom objeme
1.100.000 EUR. Treba uviesť, že táto finančná čiastka bola podstatne vyššia, ako dovtedajšia
podpora v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR (v roku 2013 – 545.340 EUR, 2014
– 997.363 EUR, 2015 – 691.921 EUR) 3. v ďalšom roku bola dotácia pre knižnice mierne znížená,
v roku 2018 sa opäť zvýšila – podrobnejšie pozri tabuľku č. 1.

Fond na podporu umenia vznikol zákonom č. 284/2014 Z. z ako verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca
efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Novela zákona č. 284/2014 Z. z.
a zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR vylúčili z dotačného
systému celú oblasť ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva uchovávaného v pamäťových
a fondových inštitúciách typu knižnica, múzeum, galéria.

2

Uvedené
informácie
boli
prístupné
v novembri
2015
na
webovej
stránke
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/grantovy-system-2008-17a.html

3
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Ako už bolo uvedené, v prvom roku poskytovania dotácie bolo obsahové zameranie podpory
konzultované so zástupcami knihovníckej obce a boli vyšpecifikované priority, pre obdobie 2017
a 2018 podprogram Knižnice nemal vyšpecifikované konkrétne priority. z tohto dôvodu je
mimoriadne pozitívne, že v nedávno zverejnenej Štruktúre finančnej podpory na rok 2019 sa
stratégia konkrétne spomína. Podprogram 5.1 Knižnice napĺňa Stratégiu rozvoja slovenského
knihovníctva na roky 2015 – 2020, ktorej úloha č. 2. je smerovaná na budovanie, trvalé
uchovávanie, rozvoj a ochranu knižničných fondov (Štruktúra, s. 154). Podprogram je
orientovaný najmä na verejné knižnice, keďže viaceré typy knižníc nepatria medzi oprávnené
subjekty. Ďalším obmedzením v rámci Fondu na podporu umenia je skutočnosť, že jednému
žiadateľovi (právnickej osobe) môže byť poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR
za tri roky, ak ide o prostriedky, ktoré sú poskytnuté ako minimálna pomoc. v prípade
akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vysokých škôl, bude možnosť uchádzať sa o projekty
Fondu na podporu umenia postupne eliminovaná.

Rok

počet žiadostí

žiadané v EUR

podporené

suma

nepodporené

2016

486

2.211.750

386

1.100.000

98

2017

521

2.548.722

410

995.000

110

2018

395

2.835.930

311

1.372.593

84

Tabuľka č. 1 Prehľad žiadostí knižníc v rámci Fondu na podporu umenia (Výročná 2016, 2017, s. 23)

Stratégia a knižnice
Príprava stratégie nebola jednoduchá, autori sa snažili pripraviť zmysluplný dokument, ktorý má
knihovníctvu, knižniciam, knihovníkom, zriaďovateľom ukázať ďalšie smerovanie, priority.
Plnenie stratégie bude síce hodnotené až v roku 2020, ale práve teraz „v polčase“ jej realizácie
bolo zaujímavé dozvedieť sa od knižníc, čo si myslia o stratégii, ako je užitočná a či im pomáha.
Pre tento účel bol realizovaný stručný dotazníkový prieskum, v rámci ktorého bolo oslovených
95 knižníc – národná knižnica, 8 vedeckých knižníc, 46 verejných knižníc, 35 akademických
knižníc, 5 špeciálnych knižníc. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 58 knižníc, t. j. 55 %
oslovených respondentov – národná knižnica, 7 vedeckých knižníc, 30 verejných knižníc, 18
akademických knižníc a 2 špeciálne knižnice. Vďaka metodickému pracovisku pre školské
knižnice – Slovenskej pedagogickej knižnice – boli získané aj informácie za tento typ knižníc.
Na otázku, či sa stratégia premietla do riadiacich plánov knižníc súhlasne odpovedalo 25 knižníc,
čiastočne 29 knižníc, 4 knižnice sa stratégii v tejto súvislosti nevenovali.
45 knižníc sa domnieva, že stratégia pokrýva všetky oblasti, kde sú najväčšie problémy, zvyšné
knižnice sa domnievajú, že stratégia sa dostatočne nevenuje finančnému a personálnemu
zabezpečeniu knižníc, katalógu pracovných knižníc, ďalšiemu vzdelávaniu.
Knižnice mali v rámci dotazníka odpovedať aj na otázku, či využili stratégiu ako argument na
zdôvodnenie úlohy, resp. projektu. v rámci odpovede bolo možné uviesť aj príslušnú strategickú
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oblasť a opatrenie, ktorými sa projekt zdôvodňoval. Pozitívna je skutočnosť, že 44 knižníc
stratégiu pri príprave projektov využilo:
•

•

•

V rámci strategickej oblasti 1 – pracovne nazvanej ĽUDIA, resp. Formovanie
informačných potrieb, podpora informačnej gramotnosti, riadenie a rozvoj ľudských
zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj knižníc – sa najviac argumentovalo
opatreniami, ktoré majú prispieť k zlepšeniu informačnej gramotnosti všetkých vrstiev
obyvateľstva, podpore vzdelávania zamestnancov knižníc pri rozvíjaní digitálnej
gramotnosti, podpore sociálnych funkcií a služieb verejných knižníc, dobrovoľníctvu,
podpore aktivít rozvíjajúcich čítanie detí a mládeže, čítanie s porozumením,
komunitným aktivitám zameraným na rodinné čítanie, podpore projektov zameraných
na zlepšenie služieb pre znevýhodnených občanov, inovácii katalógu pracovných
činností pre knihovníkov, inovácii opisov činností pre platové triedy.
Strategická oblasť 2 FONDY je orientovaná na budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj
a ochranu knižnično-informačných fondov. Knižnice pri zdôvodnení projektov najviac
využili opatrenie, ktorým sa sleduje zabezpečenie zdrojov a podpora akvizičnej činnosti
knižníc, ale aj opatrenie na presadzovanie nástrojov racionalizácie vstupného
spracovania, štandardizácie, spomína sa i opatrenie zamerané na zintenzívnenie
opatrenia aktívnej ochrany zbierok prostredníctvom konzervátorských
a reštaurátorských zásahov.
V strategickej oblasti 3 SLUŽBY knižnice pri príprave projektov využili opatrenie
orientované na sprístupnenie katalógov so sofistikovaným obsahom, rozvoj
elektronických služieb zvyšujúcich komfort používateľa, propagáciu služieb knižníc
prostredníctvom marketingovej komunikácie a prostredníctvom sociálnych sietí;
argumentovalo sa i opatrením zameraným na podporu rekonštrukcie s dôrazom na
debarierizáciu a modernizáciu interiérového vybavenia s ohľadom na skvalitnenie
a rozšírenie možností poskytovania knižnično-informačných služieb.

Väčšina knižníc (55) sa domnieva, že má význam, aby sa po vyhodnotení stratégie za roky 2015
– 2020 pokračovalo v spracovaní ďalšieho strategického dokumentu.
Samostatná otázka dotazníka bola venovaná financovaniu. Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva majú v súlade so zámerom stratégie vytvorený osobitný prvok programovej
štruktúry rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry určený na krytie nákladov spojených
s plnením jednotlivých strategických oblastí a opatrení a formou rozvojových prioritných
projektov sa môžu uchádzať o finančné prostriedky, ale tieto projekty nie sú podporované tak,
ako by to bolo potrebné. Ako už bolo spomenuté, pre finančné zabezpečenie úloh stratégie
ostatných knižníc, bol dotačný systém Ministerstva kultúry SR nahradený Fondom na podporu
umenia. Väčšina verejných knižníc je s podporou spokojná a považuje ju za adekvátnu náhradu.
Akademické knižnice sa obávajú, že vzhľadom na už spomínaný dôvod finančného limitu v rámci
tzv. podpory de minimis, sa nebudú môcť uchádzať o dotáciu.
Školské knižnice majú možnosť uchádzať o finančné prostriedky v rámci dvoch výziev, ktorých
cieľom je naplniť obsah stratégie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky v júli 2018 pripravilo výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách;
v prvom kole boli schválené finančné prostriedky pre 131 školských knižníc. Súčasne beží ďalšia
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Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameraná na
Čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť v základnej škole.
Záver
Mnohé knižnice využili možnosť, aby sa v závere dotazníka vyjadrili k obsahu stratégie, resp. k jej
uplatňovaniu v praxi. Po sumarizácii týchto názorov, pripomienok možno konštatovať
nasledovné:
•

Je dobré, že slovenské knihovníctvo má Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na
roky 2015 – 2020, keďže stratégia stanovila progresívne ciele, nasmerovala koncepčné
a rozvojové zámery knižníc, mohla by sa premietnuť do rozvojových materiálov
zriaďovateľov, pomáha pri v odbornej komunikácii a argumentácii so zriaďovateľom, je
východiskom pri príprave projektov, pomáha uplatňovať niektoré opatrenia v praxi;

ALE STRATÉGIA
•
•
•
•

bez adekvátnej podpory zo strany štátnych orgánov sa stáva len teoretickým zámerom,
zbierkou želaní,
nemá vypracovaný akčný plán s konkrétnou zodpovednosťou a financovaním,
je málo akceptovaná, keďže je určitým spôsobom „abstraktná“, jej neplnenie je
nepostihnuteľné,
rozsah a záber úloh je značný a zložitý, keďže má ambíciu obsiahnuť všetky problémy
všetkých typov knižníc;

AVŠAK aj napriek tomu sa postupne napĺňajú jednotlivé priority a opatrenia a je paradoxné, že
k ich plneniu značnou mierou prispievajú aj tie knižnice, ktoré uviedli, že sa stratégia nepremietla
do ich zámerov. k pripomenutiu úloh zo stratégie určite prispeje aj plánované vytvorenie
pracovnej skupiny pod gesciou Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, ktorá má za
úlohu sledovať stav plnenia úloh v rámci jednotlivých strategických oblastí. 4
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SLOVAKIANA – KULTÚRNE DEDIČSTVO SLOVENSKA
Karolína Havlíčková
Národné osvetové centrum, karolina.havlickova@nocka.sk
Abstrakt:
Cieľom príspevku je predstavenie webového portálu Slovakiana, ktorý od svojho spustenia v roku 2015
sprístupňuje digitalizované zbierky kultúrnych objektov slovenských múzeí, galérií, knižníc a ďalších
pamäťových a fondových inštitúcií zapojených do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska. Naším
zámerom je predstavenie portálu Slovakiana z pohľadu jeho digitálneho obsahu a možností, ktoré
návštevníkom ponúka.
Abstract:
The main aim of this article is to present cultural heritage web portal Slovakiana which since its launch in
2015 has made available digital collections of cultural objects of Slovak museums, galleries, libraries, and
other institutions involved in the digitization of cultural heritage of Slovakia. Our intention is to introduce
the web portal Slovakiana in terms of its digital content and possibilities it offers to its users.
Kľúčové slová:
Digitalizácia, kultúrne dedičstvo, Slovakiana, virtuálne výstavy, webový portál
Key words:
Cultural heritage, digitization, Slovakiana, virtual exhibitions, web portal

Slovakiana.sk je prezentačný webový portál, ktorý verejnosti sprístupňuje digitalizované zbierky
kultúrnych objektov slovenských múzeí, galérií, knižníc a ďalších pamäťových a fondových
inštitúcií (PFI), zapojených do projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska,
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových
a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ (OPIS2).

Obrázok 1: Logo webového portálu Slovakiana

Vznik
Hlavnou myšlienkou digitalizácie kultúrneho dedičstva je jeho ochrana a zachovanie pre budúce
generácie, ako aj zabezpečenie jeho dostupnosti širokej verejnosti. Národné osvetové centrum
bolo prijímateľom národných projektov Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR)
a Harmonizácia informačných systémov (HIS), ktoré sa od ostatných projektov líšili tým, že
nerealizovali samotnú digitalizáciu kultúrneho dedičstva, ale vytvorili vhodné prostredie na
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spracovanie, evidenciu a sprístupnenie kultúrnych a digitálnych objektov na centrálnej úrovni
pre PFI a verejnosť.
Projekt CAIR vybudoval informačný systém pre všetky PFI v rezorte kultúry, v rámci ktorého
vznikol národný portál, národné registre – databázy údajov o objektoch kultúrneho dedičstva
a systém na prezentovanie kultúrnych a digitálnych objektov pre odbornú aj laickú verejnosť.
Projekt HIS zabezpečil softvérovú a hardvérovú úroveň zapojených PFI tak, aby sa mohli napojiť
na informačný systém vybudovaný v projekte CAIR, pracovať s dátami a zasielať ich na
archiváciu.
Integráciou informačných systémov PFI do národných registrov, ktoré sú vzájomne previazané
sa vytvorila najrozsiahlejšia centrálna infraštruktúra v rezorte MK SR.
Národné registre
Národné registre zastrešujú evidenciu kultúrnych a digitálnych objektov, autorských práv
kultúrnych objektov a proces spracovania digitálnych objektov na celoslovenskej úrovni pre
všetky zapojené PFI. Predstavujú databázu, v ktorej sú uchovávané údaje o digitalizácii
kultúrneho dedičstva v jednotnej podobe – prehľadné, vyčistené, dopĺňané. Vzhľadom na to, že
dáta v takejto forme a množstve nie sú pre laickú verejnosť „užívateľsky prijateľné“, vznikol
portál kultúrneho dedičstva Slovakiana, ktorý prezentuje digitálny obsah z národných registrov
v takej podobe, aby bol zrozumiteľný pre bežného používateľa.
Portál kultúrneho dedičstva Slovakiana
Portál Slovakiana je vzdelávací, prezentačný a reprezentatívny systém, ktorý má za cieľ
sprístupňovať výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska širokej verejnosti, ako aj
zapojiť samotnú verejnosť do tohto procesu. Slovakiana umožňuje vyhľadávať, prezerať,
sťahovať a zdieľať voľne dostupné digitálne reprezentácie objektov.
Od spustenia portálu v roku 2015 sa verejnosti sprístupnili zdigitalizované zbierky objektov vo
vysokom rozlíšení. Objekty sú rozdelené do kategórií podľa typu objektov, ktoré zhlukujú, akými
sú napríklad výtvarné umenie, muzeálny objekt, text, film, tanec, odev, architektúra
a urbanizmus a najnovšie aj tradičná ľudová kultúra. Okrem zbierok sa na Slovakiane nachádzajú
tzv. virtuálne exkurzie (virtuálne múzeum, virtuálna galéria, virtuálne pamiatky) obsahujúce
animácie a populárno-náučné videá týkajúce sa slovenskej kultúry a tematické virtuálne výstavy.
Možnosť vytvárať virtuálne výstavy z voľných digitálnych objektov na portáli Slovakiana má
každý registrovaný užívateľ. Na vytvorenie takejto výstavy je nevyhnutné prihlásiť sa do svojho
konta na portáli, pridať si zvolené objekty medzi „obľúbené“ , prejsť do sekcie „Vytvoriť virtuálnu
výstavu“ a vyplniť potrebné údaje k výstave (názov, popis, šablóna). Po jej uverejnení je virtuálna
výstava viditeľná pre všetkých návštevníkov portálu, pričom možnosť upravovať ju má jej autor.
Okrem tejto funkcionality sa registrovaným užívateľom ponúka aj možnosť založiť si vlastný
blog, pridávať doň príspevky či ukladať si obľúbené zbierky.
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Obrázok 2: Domovská stránka portálu Slovakiana

Obsahové napĺňanie
Slovakiana spolupracuje s PFI zapojenými do digitalizácie svojich zbierok, ktorými sú (do
dnešného dňa): Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Slovenská národná
knižnica, Slovenský národný archív, Slovenský filmový ústav, Pamiatkový úrad SR, Národné
osvetové centrum, SĽUK a Štátna vedecká knižnica v Prešove. Každá inštitúcia má svoj vlastný
digitalizačný plán a je zodpovedná za napĺňanie národných registrov a Slovakiany.
Autorské práva
Na zobrazenie digitálneho obsahu na portáli Slovakiana je nevyhnutné, aby mala spravujúca PFI
vysporiadané autorské práva ku kultúrnym objektom. Na portáli sa nachádzajú objekty, ktoré sú
autorskoprávne voľné (doba ochrany majetkových práv už uplynula), objekty, ktoré nie sú
z hľadiska Autorského zákona autorským dielom a objekty, ktoré sú síce chránené, ale PFI
uzatvorila s autorom licenčnú zmluvu, ktorá umožňuje sprístupniť dielo na portáli Slovakiana.
V rámci Národných registrov je vytvorený aj Národný register autorských práv (NRAP), kde sa
zhromažďujú informácie o právnej ochrane kultúrnych objektov z lokálnych systémov
jednotlivých inštitúcií. Pokiaľ sa do NRAP dostane informácia, že kultúrny objekt je
autorskoprávne voľný, spravujúca inštitúcia potvrdí v NRAP sprístupnenie objektu, a ten sa
následne zobrazí na portáli aj s popisnými údajmi k príslušnému objektu. Tzn., že zobrazenie
digitálnych reprezentácií kultúrnych objektov na portáli Slovakiana závisí od právneho stavu
konkrétneho objektu, ktorý nastavuje PFI, ako jeho správca.
Súvisiacim výstupom projektu CAIR bolo založenie Centra pre autorské práva, ktoré plní poradnú
funkciu pri posudzovaní autorskoprávnej ochrany kultúrnych objektov.
Záver
Slovakiana vznikla ako moderný portál, ktorý pomocou rôznych funkcionalít umožňuje digitálny
obsah ďalej využívať v kreatívnom priemysle, vzdelávaní či výskume. Aktualizáciou
a zlepšovaním funkcionalít je portál zdrojom informácií a platformou na spoluprácu
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a propagáciu kultúrneho dedičstva Slovenska a jednotlivých PFI. Keďže digitalizácia kultúrneho
dedičstva stále trvá, obsah portálu je živý a neustále dopĺňaný o nové objekty.
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MEDZI KNIŽNICAMI. ZÁSADY MVS, VIEME ICH VYUŽIŤ?
Alžbeta Martinická
*Slovenská národná knižnica v Martine, alzbeta.martinicka@snk.sk
Abstrakt:
Jednou z hlavných služieb, ktoré knižnice poskytujú svojim používateľom je vypožičiavanie dokumentov
tzv. výpožičné služby. Vzhľadom k tomu, že žiadna z knižníc nie je v tomto ohľade úplne sebestačná,
využívajú knižnice na celom svete medziknižničnú výpožičnú službu (MVS). Na Slovensku patrí tento druh
služby medzi knižnično-informačné služby a ich poslanie definuje platný Zákon o knižniciach č. 126/2015
Z.z.. Aby však knižnice mohli chrániť aj samé seba, je potrebné mať zásady pre poskytovanie tejto služby.
Úlohou zásad je napomôcť knižniciam pri výpožičnom procese medzi knižnicami chrániť svoje záujmy.
Zásady by mali byť jasné a zrozumiteľné nielen pre samotných knihovníkov ale aj pre používateľov,
nakoľko je to služba určená hlavne pre nich.
Kľúčové slová:
Knižnično-informačná služba, medziknižničná výpožičná služba, odporúčania IFLA, požiadaná knižnica,
Slovenská národná knižnica, výpožičná služba, zásady MVS, žiadajúca knižnica.
Abstract:
One of the major services that libraries provide to their users is borrowing of documents i.e. "loan
services“. Taking into account that none of the libraries are completely self-sufficient in this respect
libraries use around the world Interlibrary Loan Service (ILS). In Slovakia this kind of service is part of
library-information services and their mission is defined by the valid Libraries Act no. 126/2015. In order
for libraries to be able to protect themselves, it is necessary to have guidelines for providing of this service.
The main task of these guidlines is to help libraries going through the library process to protect their
interests. The guidlines should be clear and understandable not only for librarians themselves but also for
users, since the service is designed primarily for them.
Keywords:
Library and Information Service, Interlibrary Loan Service, IFLA Recommendations, Requested Library,
Slovak National Library, Loan Service, ILS Policy, Requesting Library.

V súčasnosti sa knižnice čoraz viac snažia priblížiť používateľom, a to nielen vytvorením
príjemného prostredia v knižnici, ale aj rozširovaním alebo skvalitňovaním služieb, ktoré
v knižniciach poskytujú. Poučení z minulosti, by sme s novými vecami nemali zatracovať tie
staršie a hlavne tie fungujúce. Spolu s novými technológiami, s novými prístupmi a postojmi,
posúvame tradičné služby zavedené v knižniciach do nového „dizajnu“. Robíme služby pre
používateľov rýchlejšie a jednoduchšie dostupné, prístupné z pohodlia domova, snažíme sa o čo
najväčší komfort používateľa, ale nezabúdame tak trochu na seba? Nekomplikujeme si svoju
knihovnícku prácu tak trochu sami? Dodržiavame zákony, smernice, vyhlášky, predpisy, ale
vieme si z nich vybrať to podstatné, to čo nám prácu zjednoduší a spríjemní?
Prvé stretnutie so Zásadami MVS je aj pre bežného pracovníka knižnice, tak trochu nejasné
a nezrozumiteľné. Oveľa ťažšie to majú tí, ktorí prídu do knižnice pracovať bez knihovníckeho
vzdelania. Je to všeobecne známy fakt, že v súčasnosti pracujú v knižniciach knihovníci
s vzdelaním z rôznych spoločenských alebo vedných oblastí. Aj preto by mali byť zásady jasné
a zrozumiteľné aj napriek tomu, že musia vychádzať z určitých noriem a predpisov a používať
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odbornú terminológiu pri popise činností. Avšak aj tu je možné, držať sa známeho „menej je
niekedy viac“.
Do roku 2000 sa poskytovanie MVS riadilo vyhláškou Vyhláškou Ministerstva školstva a kultúry
o evidencii knižníc jednotnej sústavy, o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom
práve knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov č. 51/1963 Zb..
Prijatím zákona o knižniciach č. 183/2000, bola vyhláška zrušená, nakoľko už nezohľadňovala
vtedajšie trendy v knihovníctve. Po zrušení tejto vyhlášky nastalo obdobie, v ktorom neboli pre
poskytovanie MVS platné žiadne legislatívne predpisy alebo nariadenia.
V roku 2005 iniciovala Slovenská národná knižnica v Martine prípravu návrhu vyhlášky, ktorú
predložila Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Návrh vyhlášky vychádzal z platných
odporúčaní schválených výborom IFLA z roku 1978, upravených v rokoch 1987 a 1999 a bol
v súlade so Zákonom z 12. mája 2000 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. Cieľom vyhlášky bolo upraviť právne vzťahy tak, aby bol zabezpečený súlad
ako s odporúčaniami IFLA tak aj so Zákonom o knižniciach č. 183/2000 Z.z. o knižniciach.
Vyhláška nebola schválená.
O rok neskôr členovia sekcie IFLA pre doručovanie dokumentov a zdieľanie zdrojov (IFLA
Document Delivery and Resource Sharing Section) prijali smernicu, vychádzajúcu z osvedčených
postupov definovaných v nasledovných dokumentoch: Poskytovanie medziknižničných
výpožičných služieb v severských akademických knižniciach: Správa pre výbor NORDINFO (Nordic
Council for Scientific Information) Pentti Vattulainen, 2003; Meranie výkonnosti operácií
medziknižničných výpožičných služieb v severoamerických vedeckých a akademických
knižniciach. Mary E. Jackson. Washingthon: Associatin of Research Libraries, 1998; Porovnávacia
štúdia v medziknižničnej výpožičnej službe a doručovaní dokumentov.
Obsahovo je Smernica rozdelená do niekoľkých častí. Vo všeobecných odporúčaniach radí ako
je možné zefektívniť samotný proces výpožičky medzi knižnicami. Od stanovenia si postupov,
cez sledovanie štatistických ukazovateľov až po ich vyhodnotenie a zabezpečenie potrebných
zmien, ako je napríklad zredukovanie počtu pracovníkov. Nemenej dôležitá je personálna
politika a využitie potenciálu pracovníkov, ich neustále vzdelávanie a zdieľanie skúseností medzi
knižnicami. Nemenej dôležité je technické zabezpečenie a jeho úplné a dostatočné využitie.
v častiach pre žiadajúcu aj pre požiadanú knižnicu sú všeobecné odporúčania, ktoré sú vo veľkej
miere zakomponované aj v platných Zásadách MVS alebo MMVS v Slovenskej republike.
Medziknižničná výpožičná služba by sa mala stať súčasťou výpožičných služieb každej knižnice.
v Slovenskej národnej knižnici bola medziknižničná výpožičná služba presunutá k výpožičnému
pultu a to za účelom zjednodušenia vybavovania požiadavky a zlepšenie spolupráce
s používateľom. Presun je s odstupom času vyhodnotený ako správne riešenie. Pri žiadaní
o výpožičku z inej knižnice je dôležité akceptovať výpožičnú politiku alebo poplatky výpožičných
služieb knižnice, ktorá je požiadaná o výpožičku. Všetky odporúčania sú v prvom rade
orientované na používateľa a pokiaľ je to možné, na čo najrýchlejšie vybavenie požiadavky.
Oproti minulosti je vybavovanie požiadaviek medziknižničnej výpožičnej služby oveľa rýchlejšie
a jednoduchšie. Nielen pre pracovníkov knižníc, ale aj pre samotných používateľov. Jednoduché
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objednávanie dokumentov uľahčujú online formuláre, elektronická komunikácia alebo priame
objednanie dokumentu z online katalógov. Žiadanky na objednanie dokumentu alebo kópie
z dokumentu klasickou poštou sú už skôr raritou. Avšak je potrebné povedať, že sa stále
objavujú. Online formuláre by mali byť koncipované zrozumiteľne a jasne.
Po prijatí Zákona o knižniciach č. 126/2015 Z.z. bolo nevyhnutné zosúladiť vtedy platné Zásady
MVS s novým platným zákonom. Medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná
služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument
alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky 5.
Návrh nových Zásad MVS, platných od roku 2017 sa začal pripravovať v Slovenskej národnej
knižnici viac ako rok a pol pred ich schválením a prijatím. Pri jeho tvorbe bolo potrebné
vychádzať z platnej Smernice IFLA pre osvedčené postupy pri poskytovaní medziknižničných
výpožičných služieb a doručovaní dokumentov z roku 2006, platného Zákona o knižniciach č.
126/2015 Z.z. a z praxe knihovníkov, ktorí túto službu poskytujú používateľom.
Zákon o knižniciach z roku 2015 definuje medziknižničnú výpožičnú službu v § 17 v šiestich
bodoch. v bode č. 3 zákon hovorí o tom, že knižnice v Slovenskej republike sú povinné dodržiavať
podmienky poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby. z ďalšieho bodu zákona vyplýva
knižniciam povinnosť vypožičať v rámci MVS knižničný dokument, jeho časť alebo poskytnúť
informáciu o jeho dostupnosti, pokiaľ takouto informáciou disponujú. Poskytovanie výpožičných
služieb je však v súlade s knižničným poriadkom knižníc, v ktorom majú knižnice definované, aké
typy dokumentov vypožičiavajú a za akých podmienok.
Na návrhu začali pracovať pracovníci oddelenia medziknižničnej výpožičnej služby v Slovenskej
národnej knižnici v Martine. Slovenská národná knižnica je podľa platného zákona o knižniciach
národným centrom pre MVS a má povinnosť metodicky usmerňovať knižnice pri poskytovaní
tejto služby používateľom. Cieľom nových zásad bolo pripraviť ich tak, aby boli vhodné pre všetky
typy knižníc, od mestských knižníc až po akademické. Dovtedy platné zásady odrážali knižničnú
a výpožičnú politiku Slovenskej národnej knižnice. Aj z tohto dôvodu boli zásady pred schválením
a prijatím rozposlané členom Národnej komisie pre služby na pripomienkovanie. Na 19.
zasadnutí Národnej komisie pre služby v roku 2017 členovia komisie odsúhlasili po zapracovaní
pripomienok nové zásady pre MVS.
Zásady MVS sú rozdelené do troch častí – všeobecná časť, časť pre žiadajúcu knižnicu a časť pre
požiadanú knižnicu. Vo všeobecnej časti je zadefinované, čo je úlohou samotných zásad MVS.
Zásady by mali chrániť záujmy knižníc a stanoviť odporúčania pre poskytovanie MVS. Žiadna
z knižníc nie je sebestačná pri poskytovaní výpožičných služieb používateľom. Práve
poskytovanie výpožičných služieb a dodávanie kópií z knižničných dokumentov je základná
činnosť medziknižničnej výpožičnej služby. Každá knižnica má svoju vlastnú výpožičnú politiku,
ktorú by mala mať zadefinovanú v knižničnom poriadku. Knižnice by si mali medziknižničnú
výpožičnú službu poskytovať recipročne a poplatky vyberať len za poskytnuté kópie
z dokumentov. Výšku poplatkov za MVS by mali používatelia nájsť v platnom cenníku knižnice.
Knižniciam je odporučené využívať moderné technológie vo všetkých procesoch poskytovania
5

Zbierka zákonov č. 126/2015, s. 1496.
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MVS. Každá knižnica si vedie evidenciu žiadaniek ako aj štatistiku poskytnutých služieb. Často,
práve evidencia pomôže dať do poriadku nezrovnalosti pri stratených alebo nedoručených
výpožičkách. Štatistika by mala nielen poukázať na počet vybavených alebo nevybavených
žiadaniek, ale mala by slúžiť aj ako ukazovateľ zmeny, ktorú by bolo možné za účelom
zefektívnenia služby vykonať.
Druhá časť je venovaná zásadám pre žiadajúcu knižnicu. Knižnica žiada o výpožičku z inej
knižnice zvyčajne vtedy, ak dokument, ktorý si chce vypožičať používateľ nemá vo svojom fonde,
alebo tento dokument nie je určený na vypožičanie, napríklad ak ho knižnica má len v jednom
prevedení. Ale nemusí to byť len v týchto prípadoch. Môže dôjsť k situácii, keď je o dokument
v knižnici veľký záujem. Ak knihovník zistí, že daný dokument má iná knižnica v niekoľkých
exemplároch, môže knižnicu osloviť a požiadať o jeho vypožičanie. Tu už záleží na kolegialite
a ochote knihovníkov. Knižnica žiada o vypožičanie dokumentu inú knižnicu prostredníctvom
žiadanky, ktorá je v tomto prípade záväzným dokumentom. v súčasnosti knižnice uprednostňujú
online žiadanku alebo žiadanku zaslanú elektronickou poštou. Aj keď knižnica žiada
o vypožičanie niekoľkých dokumentov naraz, vyžaduje sa, vystaviť žiadanku pre každý dokument
alebo kópiu z dokumentu samostatne. Každá knižnica si svoje žiadanky pripravuje sama, ale
odporúča sa, aby žiadanka obsahovala nasledovné údaje: meno a priezvisko používateľa,
kontaktné údaje používateľa, úplné bibliografické údaje dokumentu, dátum aktuálnosti
požiadavky, číslo žiadanky. Ak hovoríme o úplnom bibliografickom zázname výpožičky alebo
kópie časti dokumentu (v tomto prípade knihy) máme na mysli meno a priezvisko autora, názov
dokumentu, miesto a rok vydania publikácie, ISBN (ak publikácia tento údaj má). Ak žiada
používateľ o kópiu článku, bibliografické údaje by mali obsahovať: meno a priezvisko autora
článku, názov článku, názov časopisu, v ktorom je článok publikovaný, ročník a číslo časopisu,
strany na ktorých sa článok nachádza a číslo ISSN. Pre potreby fakturácie, žiadajúca knižnica
uvádza IČO, DIČ, bankové údaje (IBAN) a fakturačnú adresu. Prax ukázala, že pred odoslaním
žiadanky z knižnice je potrebné, aby pracovník MVS všetky údaje na žiadanke overil
a skontroloval. v prípade nezrovnalostí, je potrebná komunikácia s používateľom, ktorý by mal
údaje opraviť alebo doplniť. Žiaľ, v mnohých prípadoch tieto údaje dopĺňajú knihovníci, nakoľko
používatelia nemajú správne informácie o dokumente. Knihovník prezisťuje dostupnosť
dokumentu a na základe výpožičnej politiky alebo vlastných skúseností, sa sám rozhoduje, do
ktorej knižnice žiadanku odošle.
V tretej časti sú zásady venované požiadanej knižnici, teda knižnici, do ktorej je žiadanka
o výpožičku alebo kópiu z dokumentu, alebo jeho časti odoslaná. Požiadaná knižnica následne
vybavuje žiadanku. v prípade, že nie je možné z rôznych dôvodov žiadanku vybaviť, oznámi tieto
dôvody čo najrýchlejšie knižnici, ktorá tak môže preposlať žiadanku do inej knižnice. Akým
spôsobom knižnica vybavuje žiadanky, je výlučne v jej kompetencii, či už sa rozhodne poslať
originál dokumentu alebo jeho kópiu. Avšak rozhodne by mala brať do úvahy technické možnosti
žiadateľa, predovšetkým pri sprístupňovaní dokumentov. Knižnice si medzi sebou môžu posielať
elektronické kópie dokumentov chránených autorským zákonom, ale používateľovi musia tento
dokument vytlačiť a dať mu ho v tlačenej podobe. Pri posielaní zásielok, by si mali knižnice
uvedomiť nutnosť vhodne dokumenty (hlavne knihy) zabaliť, aby sa cestou nemohli poškodiť.
Súčasťou zásielky by mal byť dodací list, aby bolo zrejmé, koľko dokumentov zásielka obsahuje.
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Jednou zo zásad pre posielanie je, aby boli zásielky poistené a posielané doporučene. Ak nie je
zásielka doručená, je možné ju ľahšie dohľadať. Za zásielku zodpovedá vždy knižnica, ktorá
zásielku posiela a to až dovtedy, kým nie je zásielka prebratá knižnicou, do ktorej bola zásielka
poslaná. Ak dôjde k strate alebo poškodeniu dokumentu, postupuje sa v zmysle knižničného
poriadku knižnice, z ktorej bol dokument vypožičaný. Rovnako ako pri žiadankách žiadajúcej
knižnice (knižnica, ktorá žiada o výpožičku inú knižnicu), aj požiadaná knižnica (knižnica, ktorá
dokument vypožičiava) si eviduje žiadanky a vedie štatistiku. Pri tvorbe zásad bola snaha
pripraviť zásady zrozumiteľne, jasne a prehľadne, čo sa aj vďaka členom Národnej komisie pre
služby aj pracovníkom oddelenia medziknižničnej výpožičnej služby v Slovenskej národnej
knižnici podarilo.
Práca s používateľom patrí v knižniciach k tým „dynamickejším“ činnostiam. Každý deň prináša
so sebou iné situácie, iné riešenia problémov, ale na druhej strane aj radosť zo spokojnosti
používateľov. Ich poďakovanie je príjemnou pridanou hodnotou našej práce. Žiadny zákon,
žiadna vyhláška ani žiadna smernica by bez ľudského faktoru a profesionálneho prístupu
knihovníkov nemala význam. Zásady MVS pomáhajú ochraňovať záujmy knižníc, avšak chuť
pristupovať k používateľom s úctou, by mal mať každý knihovník vo svojom vnútri.
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Abstrakt:
Príspevok je venovaný zásadám medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby – definícii,
podmienkam poskytovania, legislatíve, všeobecne záväzným predpisom, genéze vývoja tejto služby vo
svete a v našej krajine, prehľadu činností a zdrojov pre prácu MMVS. Prezentuje štatistické údaje
o vypožičaných dokumentoch v rámci MMVS v Univerzitnej knižnici v Bratislave za obdobie 2013-2017
a naznačuje súčasné a budúce trendy smerovania MMVS.
Abstract:
The paper is devoted to the principles of international interlibrary loan services (IILS) – definition,
conditions for their provision, legislation, generally binding regulations, the genesis of the development
of this service in the world and in our country, a survey of activities and resources for the work of the IILS.
It presents statistical data on loaned documents within IILS at the University Library in Bratislava for the
period 2013-2017 and indicates current and future trends of IILS.
Kľúčové slová:
genéza MMVS , medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS), nové trendy v MMVS,
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Úvod
V súčasnom období nie je v možnostiach žiadnej knižnice zabezpečiť všetky potrebné zdroje pre
svojich používateľov, preto je systém medziknižničnej výpožičnej služby významnou a veľmi
žiadanou službou, ktorá umožňuje široký prístup k univerzu dokumentov.
Medzinárodná výpožičná medziknižničná služba (MMVS) plní uvedenú úlohu medzi jednotlivými
krajinami v celosvetovom meradle. Informácie by mali byť prístupné každému a hranice štátov
by nemali byť pre ne prekážkou. Úlohou MMVS je zabezpečenie rovnoprávneho prístupu
k zahraničným dokumentom.
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) v anglickom jazyku International
Interlibrary Loan (ILL) je typ služby, ktorý umožňuje používateľom požičať si dokumenty, ktoré
nemá žiadna knižnica na území štátu vo svojom fonde a zároveň tiež umožňuje vypožičať
dokumenty zahraničným knižniciam z vlastného fondu knižnice.(1)
MMVS sa v Slovenskej republike riadi všeobecne záväznými predpismi:
•

Zákonom 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
SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona
č.38/2014 Z.z.
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•
•
•

Smernicou IFLA – osvedčené postupy pri poskytovaní MVS a dodávaní dokumentov
(1954) revízia 1978,1987,2001,2009
Zásadami medziknižničných výpožičných služieb MVS a MMVS SR
Knižničným poriadkom žiadajúcej i požiadanej knižnice

Zásady poskytovania MMVS
Podmienky a podrobnosti poskytovania služieb MVS/MMVS v súlade s § 17 zákona
č.126/2015 Z. z. o knižniciach :
Definícia MMVS
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba,
prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho
časť z knižničného fondu inej knižnice mimo územia Slovenskej republiky. Pri výpožičke sa
postupuje podľa právneho poriadku dodávajúcej krajiny. Národným ústredím medzinárodnej
medziknižničnej výpožičnej služby je Univerzitná knižnica v Bratislave
V zmysle uvedeného zákona sú knižnice povinné :
•
•
•

•
•

dodržiavať podmienky poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby ( MVS)
a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS)
vypožičať požadovaný knižničný dokument alebo jeho časť alebo poskytnúť informácie,
kde sa požadovaný knižničný dokument nachádza
poskytnutie knižničného dokumentu môže knižnica obmedziť pri knižničnom
dokumente, ktorý je súčasťou konzervačného fondu, alebo je jeho požičiavanie mimo
priestoru knižnice obmedzené knižničným a výpožičným poriadkom
žiadajúca knižnica preberá zodpovednosť za vypožičané dokumenty od času, keď
knižničný dokument opustí požiadanú knižnicu, až po moment vrátenia
podrobnosti o poskytovaní medziknižničnej výpožičnej služby určí Slovenská národná
knižnica na svojom webovom sídle a podrobnosti o poskytovaní medzinárodnej
medziknižničnej výpožičnej služby určí Univerzitná knižnica v Bratislave na svojom
webovom sídle. (2)

IFLA zásady a odporúčania pre MMVS
Medzinárodné zdieľanie zdrojov a dodávanie dokumentov: Princípy a postupové smernice
odhlasované v IFLA v roku 1954, revidované v roku 1978, 1987,2001, 2009
Vybrané časti zo zásad IFLA :
•

•
•
•

národná zodpovednosť – žiadna krajina, ani knižnica nie je povinná poskytnúť
požadovanú publikáciu, ale mala by byť vyvinutá primeraná snaha uspokojiť
medzinárodné požiadavky
zdieľanie zdrojov – každá krajina by mala vytvoriť účinný a účelný národný
medziknižničný systém zdieľania zdrojov
národné pravidlá pre medzinárodný systém zdieľania zdrojov – jednotný postup pri
vybavovaní zahraničných požiadaviek
zasielanie požiadaviek – v súčasnej dobe je už nevyhnutné využívanie elektronických
žiadaniek
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•

•
•

•
•
•

dodávanie dokumentov – čo najrýchlejšie, efektívne, veľkorysá výpožičná lehota
(zohľadnená doba presunu), podrobné zdôvodnenie nedodania (ILL Response
Codes/IFLA kódy odpovedí)
autorské právo – rešpektovanie autorského práva dodávajúcej krajiny, dodržiavanie
dohodnutých pravidiel kopírovania, rešpektovanie licenčných obmedzení
zodpovednosť za vypožičaný dokument – žiadajúca knižnica preberá zodpovednosť za
vypožičané dokumenty od momentu, keď opustia knižnicu až po vrátenie, rešpektovať
podmienky zabalenia, označenia, poistenia, colné predpisy, náhrada pri strate, včasná
žiadosť o predĺženie výpožičnej doby
platby a poplatky – dohoda medzi knižnicami, paušálne poplatky, depozitné účty,
faktúry, IFLA vouchery (IFLA Voucher Scheme)
IFLA voucher – cenina v hodnote 4.00€ (half voucher), v hodnote 8.00 € (full voucher)
je pre knižnice veľmi výhodným a najpoužívanejším spôsobom platby za služby
International Coupon Réponse (ICR) – Medzinárodné „odpoveďové“ kupóny sa
používajú čoraz menej. (3)

Poskytovanie MMVS na Slovensku
MMVS na Slovensku v súčasnosti poskytujú najmä:
•
•
•
•

Slovenská národná knižnica v Martine
Univerzitná knižnica v Bratislave
Centrum VTI SR v Bratislave
Ústredná knižnica SAV

Zásady a podmienky poskytovania MVS a MMVS v Univerzitnej knižnici v Bratislave
•
•
•

•
•
•

•
•

MMVS je k dispozícii všetkým registrovaným používateľom UKB (okrem používateľov,
ktorí majú vystavenú dočasnú identifikačnú kartu)
Pokiaľ používateľ nemá platnú registráciu v UKB, nemôže využívať služby MVS/MMVS
Ak má o službu záujem inštitúcia a nemá pridelené prihlasovacie údaje, musí požiadať
o ich pridelenie zaslaním e-mailu na adresu mvs@ulib.sk, v ktorom je potrebné uviesť
názov inštitúcie, úplnú adresu, e-mail, telefón, meno kontaktnej osoby
MMVS je spoplatnená podľa Cenníka UKB
Používateľ je povinný pri zadávaní žiadanky prostredníctvom systému (Portál UKB)
vyplniť úplné bibliografické údaje týkajúce sa žiadaného dokumentu
Výpožičná lehota dokumentu je záväzná. Sedem dní pred ukončením výpožičnej lehoty
(v deň zaslania upozornenia) môže používateľ požiadať o predĺženie (mailom –
telefonicky). Ak používateľ nedostane potvrdenie o predĺžení dokumentu najneskôr
dva dni pred jej uplynutím, je potrebné rešpektovať platnú výpožičnú lehotu, ktorú si
môže overiť na svojom používateľskom konte, inak budú účtované poplatky za
prekročenie výpožičnej lehoty podľa platného Cenníka UKB
Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty sú účtované na základe platného Cenníka
UKB
Pokiaľ si používateľ objednaný dokument nevyzdvihne do 14 dní od doručenia
informačného mailu, budú mu pozastavené ďalšie služby poskytované oddelením MVS,
v prípade služby MMVS bude používateľovi zaúčtovaných 50 percent z poplatku za
službu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Všetky kópie / výpožičky MVS a MMVS sú určené pre osobnú potrebu používateľa
(žiadateľa dokumentu), oddelenie MVS a MMVS je len sprostredkovateľom tejto služby
V odôvodnených prípadoch, v súlade s platným Knižničným poriadkom, môže
pracovník oddelenia MVS a MMVS vyžiadaný dokument neposkytnúť
Vyplnená a odoslaná žiadanka je pre používateľa záväzná. Žiadanku je možné
stornovať do 24 hodín od jej zadania
Žiadosť o storno je možné zaslať e-mailom na: mvs@ulib.sk alebo kontaktovať
oddelenie MVS telefonicky 02/20466 360-365
Žiadanky sú vybavované priebežne. v prípade, že je žiadanka na konte používateľa
v kategórii ŽIADANKA, dokument je pripravený na vyzdvihnutie
Objednané dokumenty si používateľ vyzdvihne na 2. poschodí v oddelení MVS/MMVS
po výzve, ktorá bude zasielaná elektronickou formou (mailom)
Inštitúciám bude doručené poštou
Celé čísla periodík nie je možné vypožičať
Nie je možné žiadať o kópiu celého čísla periodika
Výpožičkou dokumentu sa používateľ zaväzuje rešpektovať podmienky a pravidlá,
s ktorými je oboznámený pri vypožičiavaní dokumentu
Používateľ svojím podpisom na potvrdenke o výpožičke preberá zodpovednosť za
vypožičaný dokument MVS a MMVS, za jeho stratu, poškodenie a pod. Náklady
spojené s poškodením (náhradou) dokumentu, je používateľ povinný uhradiť
Formu a výšku náhrady stanoví požiadaná knižnica. (5)

Genéza služby ILL/MMVS
História MVS siaha do 8. storočia – prvá zmienka o medziknižničnej výpožičke bola zaznamenaná
v Nemecku medzi knižnicami kláštorov sv.Kiliana a sv.Fuldu. Prvá medzinárodná výpožička sa
uskutočnila medzi španielskou Cordobou (Španielsko bolo v tom čase súčasťou Maurského
kráľovstva) a Bagdadom v 13.storočí. Prvý pokus o prípravu výpožičných pravidiel pre tento typ
služby vytvoril francúzsky šľachtic Nicolas Claude Fabri de Peiresc v 17.storočí, medzi Kráľovskou
knižnicou v Paríži a Vatikánom – knižnicou rodiny Barberini v Ríme, zaujímavý postreh – systém
zlyhal, nie však vinou knihovníkov, ale nedostatkom politickej vôle, umožniť transport rukopisov
medzi krajinami (embargo francúzskej vlády), ďalej pokračovali len individuálne výmeny
dokumentov Až po 200 rokoch v roku 1851 knihovník Jewett (Smithsonian Institution) navrhol
„súborný katalóg pre verejné knižnice USA“ v roku 1876 – Samuel Green riaditeľ knižnice
Worcester Library (Massachusetts) obhájil a zaviedol tento systém pre verejné knižnice. v roku
1883 umožnila Rakúsko-uhorská vláda vypožičiavať dokumenty do zahraničia bez špeciálneho
povolenia vlády, nie diplomatickou cestou, len bežnou poštou. Pred rokom 1900 bolo do
medzinárodnej výpožičnej siete zapojených už tucet európskych štátov.
Po 1.svetovej vojne boli na čele v budovaní systému ILL(MMVS) 2 inštitúcie – nemecký
International Institute of Bibliography a britský Institute for Intellectual Cooperation, obidve
krajiny mali vytvorený tzv. národný „clearinghouse“ (zúčtovacie stredisko) so súborným
katalógom, cez ktorý vybavovali všetky požiadavky na výpožičky britská National Central Library
a nemecké Auskunfstbureau of the Prussian State Library v Berlíne.
V roku 1934 už knižnice 30 krajín požičali 11 450 dokumentov knižniciam v 38 krajinách.
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V roku 1935 vznikol návrh, aby dohľad nad medzinárodnými výpožičnými službami
zabezpečovala medzinárodná inštitúcia International Federation of Library Association (IFLA)
a prvé základné pravidlá boli stanovené hneď v ďalšom roku (1935).
Druhá svetová vojna narušila rozvíjajúcu sa MMVS, nastali obavy zo straty dokumentov pri
presune, ALA (American Library Association) navrhla v období vojny nahradiť dokumenty
fotografickými reprodukciami.
Nové medzinárodné pravidlá (IFLA) pre MMVS boli ustanovené 1.októbra 1954.(6)
Začiatky MMVS v Československu a v Univerzitnej knižnici v Bratislave
MMVS bola najskôr poskytovaná len pre vysokoškolských a stredoškolských učiteľov, vedcov,
pre verejnosť len so súhlasom riaditeľstva knižnice
V 30.rokoch bolo možné využívať MMVS len prostredníctvom verejných ústavov a knižníc
Partnermi MMVS pre Československo sa stali Rakúsko, Nemecko, Maďarsko a Holandsko. Zákon
o jednotnej sústave knižníc č.53/1959 Zb. sa stal základnou normou pre knihovníctvo v ČSSR –
kodifikuje MVS ako povinnosť knižníc „požičať a sprostredkovať výpožičku“
V období 1950-1960 už UKB plní niektoré ústredné úlohy – sprostredkuje výpožičky zo
zahraničných knižníc knižniciam na Slovensku
Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č.51/63 o MVS – metodické pokyny vznikajú nové
platné normy, ktoré umožňujú posunúť MVS a MMVS na vyššiu úroveň spolupráce knižníc doma
i v zahraničí.
V januári 1967 bola stanovená jednotná forma žiadanky MVS
V rokoch 1962-1972 vybavili v UKB ročne v priemere 2000 požiadaviek MMVS.(8)
Súčasnosť MMVS
V roku 2000 sa stáva SNK v Martine národným ústredím pre MVS a Univerzitná knižnica
v Bratislave – národným ústredím pre MMVS. v období 2002-2005 sa na sprostredkovanie
dokumentov zo zahraničia využíval systém JASON (konzorcium Nemecko, Francúzsko,
Švajčiarsko). Významná zmena nastala v roku 2010, keď sa pri správe elektronických žiadaniek
MVS/MMVS v UKB začalo testovacie obdobie modulu ILL.
V roku 2010 sa v UKB uskutočnila celoštátna konferencia zameraná na služby „document
delivery“ (dodávanie dokumentov) za účasti zástupcov OCLC (Online Computer Library Center)
z USA a začiatok spolupráce. OCLC je pre používateľov UKB nenahraditeľným zdrojom
dokumentov z celého sveta.
Od roku 2011 systém ARL (Advanced Rapid Library) slúži v UKB na správu všetkých požiadaviek
MVS/MMVS, podľa aktuálnych požiadaviek, v určitých časových obdobiach prebieha upgrade
systému.
V roku 2013 prebehla sľubná komunikácia so zástupcami OCLC o využívaní platformy – výpožičky
e-books v MyiLibrary (OCLC), platforma bola však onedlho v OCLC zrušená.
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V UKB je dnes zaregistrovaných 714 knižníc, ktoré využívajú služby MVS a MMVS.
Prehľad činností MMVS
Služba MMVS v súčasnosti predstavuje:
•
•
•

•
•
•
•

výpožičky kníh z celého sveta
dodávanie dokumentov (document delivery) – články, state dokumentov, zborníky,
notové partitúry, špeciálne dokumenty
v prípade špeciálnych dokumentov, ktoré knižnice požičiavajú len vo veľmi
obmedzenom režime je nevyhnutná osobná komunikácia s pracovníkmi požiadanej
knižnice – príklad : historické patenty a vynálezy z British Library (osobná komunikácia
pri upresňovaní údajov a podmienok poskytnutia), dizertačná práca (mikrofiše)
z Massachusetts Library (MIT) a pod.
asistencia pri dohľadaní úplnej bibliografickej informácie
komunikácia s knižnicami – upresňovanie výpožičných podmienok, poplatkov
metodické poradenstvo pre knižnice
poskytovanie informácií pre používateľov
Štatistika MMVS za obdobie 2013-2017

Požiadavky MMVS za obdobie 2013-2017
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Knihy z fondu UKB do zahraničia

34

58

69

44

39

Knihy objednané zo zahraničia

990

1046

1045

932

990

Články z fondu UKB do zahraničia

28

27

25

25

30

Články objednané zo zahraničia

1329

1148

1023

1288

823

Pozoruhodné je štatistické porovnanie požiadaviek v UKB MMVS z obdobia 1962-1972 (ako
uvádza
Ľ. Jakubeková : Medziknižničná výpožičná služba, UKB, Bratislava, 1974) a obdobia 2013-2017 –
je to veľmi podobný počet požiadaviek na služby MMVS, približne 2000 ročne.
Dôležité zdroje pre prácu MMVS
•
•

katalógy : Slovenská knižnica, InfoGate, JIB, knihovny.cz, WorldCat, Karlsruhe Virtual
katalog, British Library Cat., SUDOC, Oria,
dodávanie dokumentov (document delivery services) : OCLC (Online Computer Library
Center), SUBITO, VPK, RéRo,
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•

zdieľanie zdrojov : EZB, EBSCO (e-books collection), licencované databázy na stránke
UKB

Súčasné trendy a budúcnosť MMVS
Dôležité kroky v súčasnom i budúcom smerovaní MMVS môžeme pomenovať aj ako „staronové“
výzvy – je to najmä :
•
•
•
•
•
•
•

•

Spolupráca knižníc na celosvetovej úrovni
Zdieľanie elektronických zdrojov
Budovanie kompatibilných systémov a formátov
Využívanie elektronických služieb cez cloudové prostredie
Zjednotenie zdrojov – vyhľadávanie cez jedno rozhranie
Hľadanie riešení s vydavateľmi – licenčné poplatky, autorské práva – riešiť
prostredníctvom národných knižníc a IFLA
Masová digitalizácia spôsobila nepreprehľadnosť v zdrojoch, čo vyústilo do potreby
hľadať legislatívne a spravodlivé riešenie na prístup ku zdigitalizovanému obsahu
v jednotlivých knižniciach
Platby za služby – najprijateľnejšou formou pre knižnice je reciprocita, zaujímavý
spôsob bezplatnej výmeny vznikol v roku 1993 vytvorením skupiny knižníc na
stredozápade USA – LVIS – Libraries very interested in sharing – na podporu
bezplatného zdieľania zdrojov, má už vyše 3000 členov na celom svete.

Záver
Zásady MMVS sú veľmi dôležité pri spolupráci knižníc naprieč celým svetom, stanovujú základné
princípy a pravidlá, ktoré usmerňujú a tým aj zjednodušujú administratívne procesy systému
MMVS. Prispievajú k tomu, že zdieľanie dokumentov je efektívnejšie, pružnejšie a časovo
prístupnejšie. v oddelení MVS a MMVS v Univerzitnej knižnici v Bratislave sa stretávame
s veľkým záujmom o túto službu. Zároveň sa tešíme z mimoriadne priateľskej spolupráce
s kolegami z iných slovenských, českých a zahraničných knižníc. Neustále sa presviedčame
o ústretovosti, ochote a veľmi srdečnej snahe knihovníkov vyhovieť aj pri neštandardných
požiadavkách zo strany našich používateľov.
Otázky o smerovaní MMVS sú súčasťou diskusie o celosvetovej vízii, ktorú v tomto období
predstavuje IFLA agendou IFLA Global Vision (Celosvetová vízia IFLA) – program celosvetovej
spolupráce knižníc a knihovníkov vytvára databanku nápadov, ktorá bude slúžiť ako zdroj
inšpirácie pre všetkých knihovníkov – workshopy, aktivity, stratégie, akčné plány – výsledkom
bude vytvorenie silnej celosvetovej siete knižníc a knihovníkov ako základ gramotnej,
informovanej a aktívnej spoločnosti.
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SOCIÁLNY DOSAH VEREJNÝCH KNŽNÍC (NA PRÍKLADE
SPROSTREDKOVANIA BELETRISTICKÝCH FONDOV)
Ľudmila Hrdináková, Pavol Rankov
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ludmila.hrdinakova@uniba.sk,
pavel.rankov@uniba.sk
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zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Abstrakt:
V príspevku sa uvažuje o spoločenskej užitočnosti knižníc v širších súvislostiach. Vychádza sa z premysy,
že recepcia beletristickej literatúry má na osobnosť čitateľa pozitívny vplyv z hľadiska schopností empatie,
prosociálnych zručnosti, komunikačných schopností i abstraktného myslenia. v druhej časti sú
prezentované výsledky výskumu čítania mládeže vo veku 13 až 18 rokov, spolu 1654 respondentov.
Výskum ukázal znížený záujem o beletriu. Vynára sa obraz znalostnej spoločnosti štvrtej industriálnej
revolúcie ako spoločnosti menej humanistickej a kreatívnej, viac technokratickej na pomedzí
jednostranne vzdelaných špecialistov a umelej inteligencie.
Abstract:
The paper deals with social utility of libraries. The basic postulate is that perception of fiction literature
results in positive influence on the reader supporting his/her abilities for empathy, pro-social
competences, communication competency and abstract thinking. The second part of the paper deals with
reading research of Slovak youth between 13 and 18, total of 1654 respondents. The research showed
low interest in fiction reading. It gives the picturte of emerging knowledge society as society less human
and creative, but more technocratic and depending on unilateral specialists and artificial inteligence.
Kľúčové slová:
Beletria, čítanie mládeže, verejné knižnice, výskum čítania.
Key words:
Fiction, public libraries, reading of youth, reading research.

Úvod
V názve nášho príspevku sú slová „potenciálna“ a „možný“, a to preto, lebo príspevok
predkladáme len ako jedno z východísk, jeden z návrhov, a nie jediné riešenie. Verejné knižnice
sa od roku 1989 takmer nepretržite zaoberajú svojim zmyslom, poslaním a funkciami, to je
vzhľadom na inštitúcie financované z verejných zdrojov pozitívne. Keď sa po nástupe trhovej
ekonomiky zjavili prví živnostníci a podnikatelia, verejné knižnice – vtedy možno ešte pod
názvom ľudové knižnice – sa okamžite snažili uľahčovať im prístup k dramaticky sa meniacej
finančno-ekonomickej legislatíve. Po pár mesiacoch boli na Slovensku už aj prví nezamestnaní
a knižnice znovu prichádzali s iniciatívami a službami zameranými na informovanie o ponukách
práce, prípadne aj rekvalifikačné kurzy, ktoré by azda mohli ponúkať aj úrady práce a sociálnych
vecí. Potom sa rozširoval internet a knižnice si na určitý čas vytýčili úlohu byť verejnými
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prístupovými bodmi pre širokú verejnosť. To sa ale o pár krátkych rokov zúžilo najmä na sociálne
odkázané vrstvy obyvateľstva. v rámci tohto balíka nie tak dávno prišli do verejných knižníc
napríklad aj kurzy informačnej gramotnosti pre seniorov.
Slovenské verejné knižnice nepretržite chceli prinášať spoločensky užitočné služby, čo sa potom
trochu redefinovalo a modifikovalo v koncepte komunitnej knižnice, ktorý dáva jednotlivým
knižniciam relatívne voľné ruky, aby prispôsobovali svoje služby štruktúre konkrétnej komunity
v mieste pôsobenia. Vždy teda išlo o spoločenskú užitočnosť. Ak verejná knižnica informačnými
službami a zvyšovaním informačnej gramotnosti pomohla konkrétnemu nezamestnanému
naštartovať jeho podnikanie, tak celospoločenský význam je dokonca finančne vyčísliteľný –
tento človek už od štátu neberie sociálne dávky, ale naopak, prispieva do rozpočtu svojimi
daňami – a to nie je málo. Ale najväčší ekonomický zisk z tejto zmeny zostáva v rukách
konkrétneho jednotlivca, a štátu z neho zaplatí len pätinu či štvrtinu.
Sociálne kontexty spoločenskej užitočnosti knižníc
O spoločenskej užitočnosti je však možné uvažovať aj v širších a mimoekonomických
súvislostiach. Človek v demokratickej spoločnosti totiž nie je iba ekonomický subjekt, ale je aj
občan či volič. Čo máme z úspešného a bohatého podnikateľa, ktorý značnými čiastkami zo
svojho osobného účtu pravidelne prispieva na konto extrémistickej strany? Síce platí dane, ale
v súlade so zákonom dve percentá z nich posúva pochybnému občianskemu združeniu
zameranému na polovojenské aktivity a branný výcvik pochybných jednotlivcov.
V roku 2008 zasiahla celý západný svet ekonomická kríza. Od roku 2012 sme sa z nej celkom
úspešne spamätávali. Odvtedy rastie hospodárska produkcia. a na Slovensku sa konečne znížila
aj nezamestnanosť. Všetko by teda malo byť v najlepšom poriadku. Opak je však pravdou. Na
Slovensku, ale aj v okolitých krajinách Višegradskej štvorky, ba takmer v celej Európe, no i
v Spojených štátoch amerických sa výrazne posilňujú najrôznejšie nedemokratické
a antisystémové politické strany a hnutia. Pred desiatimi rokmi by sme ani nevedeli, aký je
význam slova antisystémový. Dnes už štandardne používame aj pojmy postpravdivá spoločnosť
alebo alternatívne fakty. Lenže fakty nemôžu byť alternatívne. To druhé je lož. a možno si ani
neuvedomujeme, že toto všetko je o informáciách, o kľúčovom slove nášho odboru a samotnej
podstate našej práce.
Desivý vývoj, a to nielen politický, ale aj spoločenský, by nás mal upriamiť, aby sme sa začali
zaoberať tým, čo by sme si trúfli označiť ako filozofia knihovníctva. v druhej polovici dvadsiateho
storočia najvýznamnejším pilierom filozofie západného knihovníctva bol boj proti cenzúre. a to
vždy a všade. Obávame sa, že dnes sme v trochu inej situácii. Vedľajším efektom zmasovenia
sociálnych médií je to, o čo sa snažila propaganda totalitných štátov – nahradiť pravdivosť
informácií umením zaujať, upútať, šokovať. v našom odbore sme na tento nový trend
samozrejme zareagovali pomerne rýchlo. Oveľa viac hovoríme na strane informácie
o hodnovernosti zdroja, kredibilite, validite, a na strane používateľa o kritickom čítaní
a posudzovaní informačných zdrojov. Všetkými týmito aktivitami informačnej výchovy sa
obraciame na racionálnu stránku psychiky používateľa, apelujeme na jeho logiku a zdravý
rozum. Hlavný problém súčasnej krízy však možno netkvie v logike, ale kdesi uprostred
trojuholníka, ktorý vytyčujú 3E: vybičované emócie, nedostatok etiky a estetika šoku.
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Jazyk fikcie a spoločenstvo
Keď historik Yuval Noah Harari vysvetľuje, ako je možné, že spomedzi najmenej
šiestich intelektuálne približne rovnocenných ľudských druhov rodu homo súčasne žijúcich pred
50 tisíc rokmi, sme celú zem ovládli iba my – homo sapiensis, domnieva sa, že za prevratnou
zmenou kognitívnych schopností našich predkov sa stal spôsob komunikácie, teda tvárny jazyk
umožňujúci odovzdávať nielen užitočné informácie o potrave či nebezpečenstve (to umožňujú
aj komunikačné systémy zvierat), ale aj schopnosť „hovoriť o veciach, ktoré vôbec neexistujú“
(Harari 2013, s. 36). Tento – nazvime ho – jazyk fikcie je nutný, aby človek mohol mať predstavy
nielen vlastné, ale aj spoločné v rámci skupiny. a takéto predstavy umožňujú, aby početná
spoločnosť spolupracovala.
Obsah vyrozprávanej fikcie sa stáva informáciou, ktorú príjemcu vyhodnocuje a premieňa na
poznatky. Takýmto spôsobom je čítanie príbehov zvláštnym spôsobom nadindividuálneho
poznávania reality. Vstup čitateľov do beletristického deja je zároveň vstupom do myšlienok
a citov iných ľudí. Čítanie, to je metóda pestovania schopnosti empatie, pretože beletria
jedinečným spôsobom verbalizuje a popisuje ľudské pocity. Raymond Mar (2006) s kolektívom
výskumníkov skúmal, ako na schopnosť empatie vplýva mnohoročné čítanie beletrie
a vecných/náučných textov. Zistili, že prítomnosť príbehovej literárnej fikcie v živote človeka
pozitívne ovplyvňuje prosociálne zručnosti. Schopnosti porozumieť a chápať iných ľudí – hoci to
sú len postavy fikcie – v rôznych životných situáciách spoluvytvárajú prosociálne a morálne
správanie, tvrdí Vera Nünningová (Nünning 2015).
Jazyk fikcie a kauzálne myslenie
Dávno sú prekonané názory, že beletria poskytuje príjemcovi iba možnosť sentimentálneho
úniku od životných problémov. Je to dokonca práve naopak, lebo obzvlášť mladý čitateľ (s
obmedzenejšími životnými skúsenosťami) vo fikcii objavuje modely riešenia problémových
situácií neskôr aplikovateľné v jeho životnej realite. Aj Katherine Nelsonová vyzdvihuje, že
príbehy dávajú zmysel osobným skúsenostiam, poskytujú kontexty, vďaka ktorým sa čitateľ učí
myslieť v kauzálnych súvislostiach (Nelson 2012). a práve kauzalita je základnou podmienkou
a funkciou naratívneho príbehu. Jeho pochopenie od čitateľa vyžaduje odhaliť príčiny
a následky, logicky chápať súvislosti, ako vraví Meredith Roweová (Rowe 2013). a ďalej: kauzálne
myslenie je kľúčové pre rozvoj abstraktného myslenia. Literárny text núti čitateľa konštruovať
konzistentnú mentálnu reprezentáciu informácií z textu, teda uplatňovať stratégie mentálneho
modelovania, ako konštatuje aj Teun van Dijk (van Dijk 2000).
Jazyk fikcie a vizuálne myslenie
Väčšina beletristických diel je vytvorená tak, aby viedla čitateľa k vnútornému vizualizovaniu
textu. Táto psychická aktivita tvorby obrazových reprezentácií odlišuje čítanie od sledovania
filmov či multimediálnych hier. Audiovizuálne obsahy totiž neumožňujú príjemcovi vnútorne
vizualizovať, veď ony samé sú už a priori vizuálne.
Jazyk beletristickej literatúry disponuje širokou slovnou zásobou, je podstatne náročnejší než
hovorená reč a spravidla aj ako jazyk publicistiky či odbornej literatúry. Človek, ktorý vie
sofistikovane uplatňovať jazyk, jednoduchšie dosahuje svoje komunikačné zámery (porovnaj
47

Petrová a Valášková 2007). To platí aj pre využívanie jazyka v interakcii s umelou inteligenciou, ale aj
pre formulovanie informačných potrieb pri využívaní databázy či „obyčajného“ internetového
vyhľadávača.
Ak by sme vyššie uvedené chceli zhrnúť, môžeme tvrdiť, že recepcia beletristickej literatúry má
na osobnosť čitateľa pozitívny vplyv z hľadiska schopností empatie, prosociálnych zručnosti,
komunikačných schopností i abstraktného myslenia. Čítanie umeleckej literatúry teda
považujeme za „kráľovskú disciplínu“ čitateľstva, keďže môže napomôcť rovnomernému rozvoju
emocionálnej a racionálnej zložky osobnosti človeka, a to platí pre obdobie detstva,
pubescencie, adolescencie aj dospelosti. Skrátka, čítanie beletrie je svojim spôsobom v živote
človeka nezastupiteľné, takže ten, kto sa tejto aktivite nevenuje, zostáva ochudobnený. Nebol
by to spoločenský problém, ak by išlo výhradne o jednotlivca, domnievame sa však, že toto
„ochudobnenie“ môže mať aj sociálno-civilizačné dôsledky.
Výskum čítania SAK
Slovenské knižnice vždy prejavovali záujem o čítanie mládeže. Aj v minulom roku sme realizovali
dotazníkový výskum, ktorého gestorom bola Slovenská asociácia knižníc. Cieľom bolo skúmať
mladých ľudí vo fáze prechodu zo základnej na strednú školu. Respondentmi boli žiaci 8. a 9.
tried základných škôl, respektíve 2. ročníkov stredných škôl, spolu 1654 respondentov. v rámci
tejto vekovej skupiny poskytuje výskum reprezentatívne údaje.
Jedna z otázok dotazníka sa respondentov pýtala, či čítajú beletriu, „teda romány, poviedky,
poéziu“, ako bolo pri otázke vysvetlené. Ponúkli sme 3 odpovede: áno, výnimočne, nie.
Jednoznačnú odpoveď „áno“ si zvolilo 31,8 % respondentov, opačnú jednoznačnú odpoveď „nie“
si zvolilo 38,9 %, prechodnú odpoveď „výnimočne“ si vybralo 29,3 % a neodpovedalo 1 %.
Zjednodušene môžeme povedať, že za čitateľov beletrie sa považuje len necelá tretina mladých
ľudí.
Rodové rozdiely v čítaní beletrie
Zásadné rozdiely sú medzi chlapcami a dievčatami. Odpoveď „áno“ (čítam beletriu) si zvolilo 16,3
% chlapcov, no trojnásobne viac – 47,1 % dievčat. Opačnú odpoveď „nie“ (nečítam beletriu) si
zvolilo 55,2 % chlapcov a dvaapolnásobne menej – 22,8 % dievčat. Pritom upozorňujeme, že
naša otázka sa pýtala na „vágny“ subjektívny dojem, zisťovanie frekvencie alebo časového
objemu venovaného čítaniu beletrie by mohlo ukázať aj tristnejšie výsledky.
Na (ne)čítanie beletrie má vplyv, ako je mládež stratifikovaná podľa typu školy. Na základnej
škole si odpoveď „áno“ (čítam beletriu) zvolilo 30,4 % (ôsmakov a deviatakov), no s prechodom
na stredné školy sa táto skupina dosť radikálne rozčlenila – na gymnáziách číta beletriu 49,2 %,
no na odborných školách len 22,4 %. Odpoveď „nie“ (nečítam beletriu) si vybralo 40,6 % žiakov
základných škôl, 23,9 % gymnazistov, no až 46,4 % žiakov odborných škôl. Ale práve naše zistenie
o štvrtine gymnazistov, ktorí vôbec nečítajú beletriu je alarmujúce.
Sociálne rozdiely v čítaní beletrie
Už Pierre Bourdiue (1998) poukázal, ako sa v rodinách dedí kultúrny kapitál. a tento kultúrny
kapitál sa v priebehu života mení na sociálny (Bourdieu 1986). Na otázku, či čítajú beletriu, si
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jednoznačnú odpoveď „áno“ zvolilo 41,8 % respondentov, ktorých matka má vysokoškolské
vzdelanie, a 43,0 % respondentov, ktorých otec má vysokoškolské vzdelanie (31,8 % v celej
populácii), opačnú odpoveď „nie“ si vybralo 28,8 % respondentov, ktorých matka má
vysokoškolské vzdelanie, a 27,7 % respondentov, ktorých otec má vysokoškolské vzdelanie (38,9
% v celej populácii). Dosah vysokoškolského vzdelania matky či otca na čítanie beletrie je takmer
identický, zásadne zvyšuje pravdepodobnosť, že dieťa bude čítať beletriu.
Čitateľov beletrie treba hľadať medzi používateľmi knižníc. Medzi tými, ktorí chodia do mestskej
či obecnej knižnice, číta beletriu 51,5 % (nečíta 18,3 %), medzi tými, ktorí chodia do školskej
knižnice, číta beletriu 51,8 % (nečíta 22,1 %). Samozrejme, tu sa niekedy a niekde príčina stáva
následkom a naopak. Čitateľ beletrie hľadá miesto, kde má prístup ku knihám, ale aj naopak,
knižnica formuje čitateľov. v kontexte nášho príspevku však zdôrazňujeme opačnú skutočnosť –
v sledovanej demografickej skupine mládeže až pätina návštevníkov knižníc nečíta beletriu.
Záver
Na základe tých niekoľkých kvantitatívnych údajov z nášho výskumu čítania sa celkom reálne
vynára obraz znalostnej spoločnosti štvrtej industriálnej revolúcie ako spoločnosti menej
humanistickej, menej kreatívnej, menej senzibilnej, a naopak, viac technokratickej, spoliehajúcej
sa na krátkodobé pragmatické riešenia generované na pomedzí jednostranne vzdelaných
špecialistov a umelej inteligencie. No a to už zasa vravíme o sprístupňovaní kultúrneho dedičstva
ako filozofickom probléme, ktorým sme našu úvahu začali.
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DILEMY KVANTITY A KVALITY
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Abstrakt:
Otázky čitateľstva a problematika čítania sa v knihovníckej praxi spájajú výrazne aj s pojmami kvantita
a kvalita. Čo prevažuje? Kvantita predstavuje v súčasnosti významný pojem. Metódy hodnotenia
úspešnosti a dosahu prác knižníc sa totiž prevažne odvíjajú z kvantifikovania. V súčasnej tzv. vedomostnej
či informatizovanej spoločnosti majú pojmy ako rozsah, objem, množstvo v súvislosti so získavaním
a sprístupňovaním informácií dominantný význam. Majú prevahu aj nad kvalitou. Žeby sa kultúrne
hodnoty čitateľstva postupne vytrácali?
Kľúčové slová:
kvantita, kvalita, vedomostná spoločnosť, čitateľstvo, čítanie
Abstract:
The concept of, who a reader is, or what reading is, practically applied in libraries, concern quite strongly
an issue of quantity and quality. What prevails? Quantity in itself has a strong meaning in nowadays
society. Methods applied in assessment of libraries are usually based on quantification. In contemporary
so called knowledge-based society or information-based society, such terms as extension, range, quantity,
capacity, volume, etc. have a prevailing meaning in terms of accessibility of information and data
processing capacity. They even dominant quality. Does it also mean that cultural values in the concept of
reader and in the concept of reading are gradually on their way to disappear?
Key Words:
quantity, quality knowledge-based society, concept of reader, concept of reading

Ako odborníčka v oblasti literatúry a teórii čítania sa s otázkami kvality a kvantity zaoberám ako
s faktormi, ktoré ovplyvňujú kultúru čítania.
Žijeme v spoločnosti, ktorá sa označuje prívlastkami informatizovaná a vedomostná. v súvislosti
s tým sa teda zdôrazňuje význam slobodného prístupu k informáciám. v našej spoločnosti
prebiehajú procesy na rôznych úrovniach koordinácie a riadenia nášho života, ktoré majú
zabezpečovať, aby sa táto prístupnosť zlepšovala. Narastajú možnosti získavať stále väčší objem
informácií. z nášho bežného „slovníka“ sa však popritom postupne vytrácajú také dôležité
pojmy ako poznatok, poznanie, či vedomosť. Najmä ich skutočný obsah. Boli obsahovo
nahradené tým, čo pre nás znamenajú informácie a dáta. Chýba hlbšie reflektovanie toho, čo
prijímame ,a toho akú kvalitu dosiahol náš proces poznávania.
Prečo sa vôbec nad tým zamýšľať? Jedným zo spôsobov nadobúdania poznatkov i vedomostí je
čítanie. Čítanie je však proces, ktorý má tiež svoje kvalitatívne spektrum. Na jednej strane sa
spája aj so získavaním informácií a dát. No na strane druhej nás však môže viesť k vedomostiam,
či hlbokému poznaniu. a človek pre vnútorné zdravie a vedomie naplnenia života potrebuje
zažívať poznávanie aj v tom hlbšom slova zmysle .
Na verejnosti sa v posledných rokoch otázka čítania objavuje často práve v súvislosti so
vzdelávaním. Najmä s tým, že úspešnosť našich školákov pri testovaní čitateľskej gramotnosti
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v testoch PISA nie je dostatočne uspokojivá. Pri tejto príležitosti sa zväčša sťažujeme na školský
systém, na nedostatočnú prácu učiteľov. Zo skúsenosti viem, o obrovskom úsilí knižníc spojiť
sily so školami a podporiť vzdelávací proces prostredníctvom aktivít zameraných na podporu
čítania. Na prvý pohľad to vyzerá, ako zmysluplná kooperácia. Knihovníci sa pritom usilujú
podporiť najmä motiváciu detí a prehĺbiť ich vzťah ku knihe a k čítaniu. Argument je tu jasný.
Tým, že deti budú čítať, môže sa kvalitatívne ovplyvniť proces ich poznávania. Čítanie kvalitnej
literatúry môže pozitívne stimulovať hodnotový systém detí, a v neposlednej miere ich psychický
a emocionálny vývin. Napriek týmto pozitívnym cieľom , je však v mnohých prípadoch odozva
škôl nižšia než by sme očakávali. a tak sa vynára otázka, nakoľko majú záujem učitelia o to, aby
sa stav s čítaním v dorastajúcej generácii zmenil? s rozporuplnou odozvou sa však stretávame
aj u rodičov. Mnohí považujú čítanie za kompetenciu, ktorú majú deti získať v školách, a celú
zodpovednosť presúvajú na vzdelávací systém. a keďže problémy s čítaním sa zvyknú aj
v médiách objavovať ako jedna „z tém“ v súvislosti s detskou populáciou, prichádzajú aj reakcie
na to, že ide o skreslený pohľad, neprimerané zveličovanie problému. Pri verejných diskusiách
sa často stretávam aj s názorom, že sa to s tým čítaním preháňa. Veď kto kedy v minulosti
vymýšľal toľko aktivít deťom na to, aby sa naučili tú elementárnu vec – čítať. v čom sa teda naše
úsilie „horliť“ za čítanie míňa? Alebo sa míňame v pohľade na vec? Všímame si inú časť v spektre
kvality?
Diskusie ukazujú rozdiel v tom, čo sa medzi laickou a odbornou verejnosťou považuje za tzv.
čitateľské kompetencie, na aký cieľ, na aké zručnosti sa pri vysvetľovaní tohto pojmu vlastne
kladie dôraz. v mnohých názoroch prevláda predstava, že čítanie by malo deti formovať
a pomáhať im k tomu, aby sa z nich stali nielen vzdelaní, ale aj hodnotovo kultivovaní dospelí
jedinci. Tento názor teda jednoznačne zastupuje ten kvalitatívny pól, v ktorom sa dôraz kladie
na kultivovanie ľudského vnútra, na rozvoj osobnostných kvalít jedinca. Táto predstava súvisí
teda nielen so získavaním informácií, ale aj s takými vnútornými procesmi, ako je hĺbavé čítanie,
prežívanie, uvažovanie, kontemplácia či vnímanie estetických hodnôt. Cieľ v hodnotovo
zameranej predstave o čítaní sa orientuje aj na rozvoj emocionálnych kvalít a kritického
myslenia jedinca. Iné názory sú však naopak benevolentnejšie v tom, či dieťa potrebuje k svojmu
životu takéto čítanie. Ľudia z tejto názorovej skupiny sa opierajú o predstavu, že dôležitejšia pre
život je schopnosť vyhľadať informáciu – a podľa nich kniha k tomu nie je nevyhnutne potrebná.
Zjavne tu teda máme veľmi rôznorodé pohľady na to, aký má byť profil čitateľa. a hoci hovoríme
o čítaní, nehovoríme celkom o tom istom pojme. Napokon, túto rôznorodosť nám umožňuje
pluralita v spoločnosti. Treba si však ozrejmiť, čo všetko v súčasnosti pojem čítanie vlastne
zahŕňa a zvážiť, čo potrebujeme k tomu, aby sme dosiahli v každej oblasti optimálny stav,
a podporili rozvoj jedinca tak, že jeho spôsob poznávania bude nielen extenzívny z hľadiska
informácií, no vytvorí si priestor aj na to, aby bol aspoň v niečom dostatočne kvalitný. Prečo?
Podpora čítania by mala deťom i dospelým pomôcť k vyváženému komplexnému rozvoju
osobnosti. Zdôrazňovanie prijímania „poznatkov“ na úrovní informácií a dát totiž v istom zmysle
deformuje a značne redukuje poznávací proces človeka, kvalitatívnu stránku prijímania. To sa
však prenáša ako model aj do iných oblastí života, redukuje sa hĺbka a intenzita prijímania,
prežívania. Vedie to k vnútorným „disbalansom“, ktoré sa napokon podpíšu aj na to, ako sa
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človek vnútorne cíti, nakoľko je spokojný so svojím životom, nakoľko sa vie funkčne do života
zapojiť a či je šťastný.
Na akú predstavu čitateľa či čitateľstva sa teda chceme zamerať v podpore čítania?
Ak sa sústredíme na spoluprácu so školami, je dobré uvedomiť si, že súčasný vzdelávací systém
či už u nás alebo aj globálne v zahraničí nie je prednostne zameraný na vytváranie kultúry
čítania. To znamená, že vo vzdelávacom systéme prestávame uvažovať o čítaní ako o procese,
ktorý v nás prehlbuje vnímanie kvalitatívnych stránok života, napríklad vnímanie hodnôt. Vízia
čitateľa sa teda prednostne nespája s profilom tzv. kultivovaného čitateľa, teda človeka nielen
vzdelaného ale aj citlivého, empatického, ktorý vidí význam v tom, že koná mravne a prináša
dobro.6
Kde sa vo vzdelávaní podela tradícia čitateľstva, ktorá sa v Európe i u nás pestovala po stáročia?
Nuž, vzdelávací systém je zameraný na uspokojovanie nárokov tzv. vedomostnej spoločnosti.
Jeho úlohou je rozvíjať deti a mládež v tzv. čitateľskej a digitálnej gramotnosti tak, aby boli
pripravení zvládnuť nároky, ktoré súvisia s informatizovanou spoločnosťou. Tá totiž na jednej
strane kladie zvýšené požiadavky na oblasť čitateľských kompetencií. Na druhej strane však
značne podporuje typ extenzívneho „zbierania“ informácií a dát a ich vyhodnocovania. Aj
z pragmatických dôvodov. Človek v tzv. vedomostnej a informatizovanej spoločnosti prichádza
do kontaktu s množstvom rôznorodých informácií a dát, ktoré by mal vedieť získať, roztriediť,
zhodnotiť, a interpretovať . Nároky na čitateľskú a digitálnu gramotnosť stúpli takmer v každej
oblasti spoločenského života.
Výrazne narástli v pracovnej oblasti. Aj pri pracovných miestach najnižších kvalifikačných
stupňov. Množstvo pracovných procesov sa totiž v súčasnosti riadi zadávaním písomných
inštrukcií a prostredníctvom písomných manuálov. Tento trend sa ešte zrejme bude stupňovať.
Nedávno sa v Bruseli na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ konala medzinárodná
konferencia Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii. Všimnime si niekoľko dôležitých
myšlienok z konferencie: „Vďaka umelej inteligencii a pokročilej robotizácii v priemysle síce
vznikne veľa nových profesií, no v budúcnosti mnoho z nich aj zanikne, resp. budú plne
automatizované strojmi. Slovensko je podľa OECD v týchto ukazovateľoch azda jedna
z najohrozenejších členských krajín v celej EÚ, kde v nasledujúcich rokoch môže prísť
k automatizácii až 33% profesií, čo nie sú práve tie najpozitívnejšie vyhliadky. Najrizikovejšie sú
práve nízko profilové povolania, ktoré sú v súčasnosti aj najmenej platené. Aby Európa vedela
zabezpečiť požiadavky pracovného trhu, bude potrebná veľká zmena v myslení, vo vzdelávaní
a pracovnej flexibilite. Sami ešte nevieme, aké turbulencie umelá inteligencia prinesie, no treba
sa pripraviť na všetky možné scenáre. Bude nevyhnutné nadobudnúť digitálne znalosti, zručnosti
a kompetencie, no kľúčovými sa v budúcnosti stane “4K“ – kooperácia, komunikácia, kreativita
a kritické myslenie. Práve tieto vlastnosti nám dajú komparatívnu výhodu pri porovnávaní sa

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čítame, počúvame, vnímame v priestore kniyh. Vydalo: BIBIANA, medzinárodný
dom umenia pre det _ Centrum detskej literatúry, čítania a Sk IBBY a OZ Fanfáry. Bratislava 2017.
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s robotmi či inou formou umelej inteligencie. “7 z tejto správy teda jasne vyplýva, že nároky na
jedinca čítať a čítať s porozumením budú aj v budúcnosti narastať. So zvyšovaním robotizácie
a zavádzaním umelej inteligencie bude klesať počet miest, kde sa vyžaduje najmä manuálna
zručnosť. Naopak, úlohou pracovníkov bude takéto procesy a ich výstupy kontrolovať a riadiť. a
k tomu je potrebná čitateľská a digitálna gramotnosť. v súčasnej spoločnosti sa tiež v rastúcej
miere presúva na občana sociálna a právna sociálna a právna zodpovednosť. To od neho
vyžaduje schopnosť orientovať sa v rozličných textových materiáloch. Čítanie s dostatočným
porozumením je v tomto prípade existenčnou podmienkou. Týmto požiadavkám sa
prispôsobuje aj vzdelávací systém. Profil čitateľa podľa súčasného vzdelávacieho systému teda
vychádza najmä z pragmatického cieľa: čitateľ má rozumieť písanému textu, dokázať ho
používať, má vedieť zamýšľať sa nad textom, zaoberať sa ním, a tým rozvíjať vzdelanie a svoju
osobnosť tak, aby sa dosiahlo zvyšovanie osobného potenciálu na spoločenskom dianí. 8
Pragmatický model zjavne zameriava človeka na rozsah, extenziu informácií a dát, na rýchle
dekódovanie kontextov, z ktorých informácie pochádzajú a na ich myšlienkové prepájanie .
Vidíme to aj z toho, ako frekventovane sa v našom jazyku požívajú pojmy kľúčové slovo
a informácia. Najmä v jazyku vedy a vzdelávania. Vzdelávací systém je vo väčšej miere
nastavený kvantitatívne, než kvalitatívne. Aj v „knihovníckom svete“ sa tento spoločenský trend
prejavil. v informačnom systéme knižníc je pri vyhodnocovaní výsledkov dôraz na kvantitu väčší
ako dôraz na kvalitu. Kniha má svoju „výpožičnú hodnotu“, ktorá však nevyhnutne nemusí
zodpovedať jej kvalitatívnemu potenciálu. a v mnohých prípadoch ani nezodpovedá. To
znamená, že na nízku výpožičnú hodnotu „zomierajú“ aj kvalitné knihy, lebo na základe
pragmatických kritérií sú neužitočné. Je to dôkaz, že pragmatické hľadisko nás na viacerých
úrovniach života vedie k zameraniu sa na kvantitu, na sledovanie kvantitatívnych ukazovateľov ,
a tie dokonca významne určujú, čo považujeme za užitočné alebo hodnotné. a toto je napokon
aj jeden z dôvodov, prečo narážajú či knižnice či aktivisti na problém náročnej spolupráce so
školami pri projektoch propagácii čítania. Svojimi aktivitami totiž väčšinou podporujú a rozvíjajú
najmä kvalitatívne aspekty čítania, na ktoré nie je zameraný pragmaticky orientovaný systém.
Ak teda uvažujeme o čítaní a kvalite čítania, ale i o tom, ako prostredníctvom práce v knižniciach
ovplyvniť to, aby sa v súčasnej populácii detí i dospelých čítalo, rozlišovanie týchto pojmov
kultivovaný verzus pragmatický čitateľ je zásadné, strategicky dôležité pre nastavenie vhodných
cieľov a tiež metód práce. Akú stratégiu si stanovujeme pri propagácii čítania v knižnici?
Uvažujeme v prvom rade o rozšírení čitateľskej základne a možnosti prístupu k informáciám?
o tom, aby viac a viac ľudí z komunity navštevovalo knižnicu a využívalo jej služby? Alebo nám
ide o to, aby sme v komunite pôsobili tak, že budeme budovať kultúru čítania a že sa teda
zameriame na stimulovanie jednotlivcov k tomu, aby sa prehĺbilo ich vnímanie pri čítaní, aby sa
zaujímali i literárnu kultúru a aby sa knižnica pre nich stala priestorom, v ktorom budú okrem

http://slord.sk/sk/aktuality/tlacova-sprava-vysehradska-konferencia-k-umelejinteligencii.html?page_id=3601
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Uvádzam na základe toho, ako je charakterizovaný výchovnovzdelávací cieľ zameraný na pestovanie
čitateľských kompetencií v testoch PISA.
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informačných zdrojov hľadať kultúrny priestor, v ktorom majú príležitosť potvrdzovať a rozvíjať
vnímanie kvality a hodnôt?
Samozrejme, každý z naznačených cieľov je pre knižnicu dôležitý. Stojíme však aj pred dilemou,
kde chceme stáť v tomto „kolose“ my. Zameriame svoje úsilie na to, aby sme vytvorili čitateľom
„oázu“, v ktorej ich budeme ovplyvňovať v tom, že si začnú uvedomovať potrebu hlbšieho
poznávania? Kultivované čítanie má totiž pre náš život i spoločnosť nesmierny význam. Čítanie
sa podieľa na budovaní nášho osobného vnútorného obrazu sveta. Človek, ktorý pri čítaní hľadá
to hlbšie, kvalitatívne hodnotnejšie, obohacuje aj svoj vnútorný obraz sveta. To tzv. “4K“ –
kooperácia, komunikácia, kreativita a kritické myslenie s tým napokon výrazne súvisia.
O podpore čítania by sme mali uvažovať strategicky a proaktívne. Nie v obrane voči určitému
stavu. Ak by mala stáť výchova k čitateľstvu len na vzdelávacom systéme, deťom bude chýbať
práve čítanie z kvalitatívnej, kultúrnej stránky. v súčasnom nastavení spoločnosti nie je možné
výrazne meniť vzdelávací systém v súvislosti s tým, ako sa chápe čítanie alebo profil čitateľa. Pre
budovanie kultúry čítania je však vhodným miestom práve oblasť kultúry a umenia. Preto
Uznesením vlády SR č. 554/2017 z 29. 11. 2017 vzniklo Centrum detskej literatúry, čítania
a Slovenskej sekcie IBBY. Sleduje a analyzuje stav čítania detskej populácie a nevyhnutné
potreby v tejto oblasti. Podľa nich strategicky zameriava vzdelávaciu a metodickú činnosť
a vytvára primerané umelecké formy a programy, ktoré budú stimulovať kultivované čítanie
detí.
Zameriava sa na rozšírenie doterajšieho spôsobu podpory čítania, no najmä na vývoj nových
foriem a inovatívnych metód práce, ktoré budú zodpovedať novým potrebám a krízovému
stavu. Vytvára metódy podpory čítania, spája rôzne iniciatívy a organizácie v tejto oblasti,
vytvára metodické materiály, poskytuje odbornú, konzultačnú pomoc a školí. Metodická pomoc
vychádza z podmienok rezortu kultúry a je zameraná na formovanie kultúry čítania. Súčasťou
Centra je IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA, prostredníctvom ktorého sa rozvíja spolupráca
s odborníkmi združenými v Medzinárodnej únii pre detskú knihu (IBBY) a ďalších príbuzných
organizácií. Jeho úlohou je rozširovať poznatky z domáceho a zahraničného výskumu
o problematike čítania.
Pri redukovaní obsahu poznávania na získavanie informácií sa do popredia tlačia iné kritériá.
Dôležitý je objem, aktuálnosť, rýchla prístupnosť a dosiahnuteľnosť. Istú relevanciu má aj kvalita
ponúkaných informácií, no viaže sa na iné recepčné priority: napríklad na kvalitu v zmysle toho,
aké objemné alebo relevantné sú informácie k problému, ktorému sa venujeme. Vo väčšej miere
pritom vnímame to, ako rozširovať alebo triediť náš vonkajší alebo i vnútorný „databázový
systém“. Ide o výrazné oklieštenie predstáv spojených s poznávaním a tiež redukciu jeho
hodnoty. Nehovoriac o tom, že ako sa s tým deformuje predstava o vnútornom svete človeka,
ochudobňuje sa o mnohé typy skúsenosti spojené s prežívaním a opätovným vlastným
prehlbovaním významu toho, čo poznáva, a o prácu s intuíciou a tvorivosťou, ktoré nám
v poznávacom procese pomáhajú . Nie bez dôsledkov. Negatívny dopad sa potom prejavuje
nielen v tom, nakoľko sú hlboké naše vedomosti o živote, ale aj v tom, aký je náš hodnotový
systém, vedomie spojenia s priestorom nášho života (s pocitom zodpovednosti zaň). Redukuje
sa kvalita života, emocionálne prežívanie a neposlednej miere to okliešťuje aj našu tvorivosť.
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MESTSKÉ KNIŽNICE NA SLOVENSKU
Katarína Šušoliaková
Krajská knižnica v Žiline, susoliakova@krajskakniznicazilina.sk
Abstrakt:
Mestské knižnice sú významnou kategóriou knižníc knižničného systému SR, ktorá si zaslúži osobitnú
pozornosť. Článok prináša analýzu vývoja mestských knižníc podľa základných štatistických údajov za roky
2005 – 2017, výsledky dotazníkové prieskumu súčasného stavu mestských knižníc v oblasti architektúry,
vybavenia a finančného zabezpečenia. Článok na príklade mestských knižníc v Žilinskom kraji
demonštruje veľké rozdiely medzi slovenskými mestskými knižnicami.
Abstract:
City public libraries are an important category of libraries within the library system of SR, which deserves
special attention. The article provides an analysis of the city public libraries development by the basic
statistical data for the years 2005-2017, the results of questionnaire survey of the current status of city
public libraries in the field of architecture, facilities and financial provision. Using the example of city public
libraries in the Region of Žilina, the article demonstrates the great differences between Slovak city public
libraries.
Kľúčové slová:
mestské knižnice SR, súčasný stav mestských knižníc, vývoj mestských knižníc 2005 – 2017.
Key words:
city public libraries in the Slovak Republic, the current status of city public libraries, development of city
public libraries within 2005-2017.

Knižničný systém SR v roku 2017 evidoval 102 fungujúcich mestských knižníc s 53 pobočkami.
Pre porovnanie, v roku 2005 to bolo 107 knižníc so 67 pobočkami (knižnice v Čiernej nad Tisou a
v Dudinciach boli zrušené, Mestská knižnica v Sobranciach a v Modrom Kameni stagnuje
a Mestská knižnica Bratislava-Dúbravka bola preradená medzi obecné knižnice). Mestské
knižnice na Slovensku predstavujú teda početnú kategóriu knižníc, i keď z počtu 1 525
fungujúcich verejných knižníc predstavujú len 6,7 % (údaje poskytnuté Odd. pre rozvoj
knižničného systému SR SNK v Martine).
Počty mestských knižníc v jednotlivých krajoch SR:
Bratislavský kraj

9

Žilinský kraj

13

Trnavský kraj

12

Banskobystrický kraj

16

Nitriansky kraj

10

Prešovský kraj

16

Trenčiansky kraj

16

Košický kraj

10

Mestské knižnice sú významnou kategóriou knižníc jednak z pohľadu veľkosti používateľskej
základne, ako aj poskytovaných knižnično-informačných služieb.
Aký je ich podiel na činnosti verejných knižníc SR i aký je ich vývoj za ostatných 13 rokov
zachytáva Analýza vývoja mestských knižníc podľa základných štatistických údajov za roky 2005
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– 2017, spracovaná PhDr. Ivetou Kilárovou z Oddelenia pre rozvoj knižničného systému SR SNK
v Martine (výber).
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Vo všeobecnosti možno za všetky slovenské mestské knižnice konštatovať: negatíva – nízky
prírastok knižničných jednotiek kúpou, nízky počet titulov odoberaných periodík, nízky počet
študijných miest, malá plocha pre používateľov, málo zamestnancov, nízke mzdy, pozitíva –
vysoký podiel používateľov do 15 rokov, nárast počtu zamestnancov s vysokoškolským
vzdelaním, nárast počtu vypracovaných rešerší, realizovaných podujatí, počtu účastníkov
podujatí.
Z analýzy vidieť, že mestské knižnice sa na celkovej činnosti verejných knižníc SR podieľajú
významnou mierou. Tejto kategórii knižníc by sa v rámci slovenskej knihovníckej obce mala
venovať osobitná pozornosť.
Odborné knihovnícke podujatia, zamerané výlučne na mestské knižnice a ich problémy a táto
kategória knižníc si to jednak zaslúži a jednak nutne potrebuje, sa na Slovensku neorganizujú.
Vieme, aké je dôležité stretávať sa navzájom, vymieňať si skúsenosti, vzájomne sa motivovať,
deliť sa s kolegami s problémami i úspechmi...to všetko ľudí i knižnice posúva vpred.
So snahou zaplniť túto medzeru, vyjsť v ústrety požiadavkám mestských knižníc na spoločné
stretnutie sa a monitorovať súčasný stav mestských knižníc, Slovenská asociácia knižníc, sekcia
verejných knižníc, zorganizovala v roku 2017 na pôde Krajskej knižnice v Žiline celoslovenský
seminár Mestské knižnice – kam kráčate? Jeho zámerom bolo dať mestským knižniciam priestor
spoločne sa stretnúť, spoznať sa navzájom, vymeniť kontakty... a cieľom zhodnotiť
činnosť, aktivity, podmienky slovenských mestských knižníc, naznačiť ich budúce smerovanie,
zamyslieť sa nad osobnosťou knihovníka mestskej knižnice.
Seminára sa zúčastnilo 50 knihovníkov mestských knižníc zo všetkých kútov Slovenska,
zástupcovia Ministerstva kultúry SR i výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.
Na zmapovanie súčasného stavu mestských knižníc SR v oblasti architektúry a zariadenia, ako aj
ich finančného zabezpečenia a využívania možností získavania mimorozpočtových finančných
zdrojov sekcia verejných knižníc SAK v spolupráci s PhDr. Vítom Richterom (Knihovnický institut,
Národní knihovna ČR, Praha) spracovala otázky dotazníkového prieskumu, ktorý bol elektronicky
zaslaný 101 knižniciam. Odpovede vypracovalo 86 knižníc, teda 85 %. Následne Mgr. Helena
Mlejová z Mestskej knižnice v Bratislave dotazník vyhodnotila. Získali sme tak základné
informácie o mestských knižniciach.
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Vyhodnotenie dotazníka (podrobnejšie vyhodnotenie dotazníka: Bulletin SAK, ročník 25, číslo
3/2017, s. 31-34).
Otázka č. 1: Bola vo vašej knižnici za ostatných 15 rokov realizovaná významnejšia
rekonštrukcia priestorov? Možno označiť viac odpovedí a zároveň doplniť možnosť Iné.
21 (24,4%) – Žiadna investičná akcia
20 (23,3%) – Rekonštrukcia existujúcej knižnice alebo jej podstatnej časti
18 (20,9 %) – Prestavba inej existujúcej budovy, resp. priestorov pre knižnicu
17 (19,8%) – Zásadná revitalizácia interiéru (osvetlenie, podlahy atď.)
14 (16,3 %) – Celková obmena knižničného vybavenia / mobiliára / nábytku
4 (4,7%) – Rozšírenie existujúcich priestorov knižnice o ďalšie priestory, napr. o ďalšie poschodie
2 (2,3 %) – Rozšírenie existujúcich priestorov knižnice formou prístavby
0 (0% )– Stavba novej budovy
V možnosti Iné k najčastejším odpovediam patrili: výmena políc na oddelení, obnova fasády,
vymaľovanie priestoru knižnice, rozšírenie knižnice o jednu miestnosť, výmena okien, zriadenie
detského oddelenia, nový knižnično-výpožičný pult.
Otázka č. 2: nepovinná, nadväzovala na prechádzajúcu – Ak áno, využili ste odbornú pomoc
architekta?
69 odpovedí (z 86)
46 knižníc (66,7 %) nevyužilo odbornú pomoc architekta,
23 knižníc (33,3 %) áno.
Otázka č. 3: Pripravuje sa v najbližšom období (5 rokov) významnejšia rekonštrukcia priestorov
alebo novostavba vašej knižnice? Možno označiť viac odpovedí.
45 (52,3%) – Žiadna väčšia investičná akcia sa nepripravuje
19 (22,1 %) – Vybavenie knižnice novým interiérovým vybavením
10 (11,6%) – Rekonštrukcia existujúcej knižnice alebo jej podstatnej časti.
4 (4,7 %) – Prestavba inej existujúcej budovy na knižnicu
1 (1,2%) – Rozšírenie existujúcich priestorov knižnice o ďalšie priestory, napr. o ďalšie poschodie
0 (0%) – Rozšírenie existujúcich priestorov knižnice formou prístavby
0 (0%) – Stavba novej budovy
Otázka č. 4: Ako hodnotíte priestory, v ktorých vaša knižnica poskytuje služby používateľom?
37 (43%) – Dostačujúce, umožňujúce väčšinu aktivít
32 (37,2%) – Čiastočne obmedzujúce
10 (11,6%) – Vynikajúce
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7 (8,1%) – Nevyhovujúce
0 (0%) – Havarijný stav
Otázka č. 5: Konkretizujte, čo je potrebné vo vašej knižnici zmeniť v jej priestorovom vybavení?
Možno označiť viac odpovedí a zároveň doplniť možnosť Iné.
49 (57%) – Zariadenie
42 (48,8%) – Potreba debarierizácie
26 (30,2%) – Osvetlenie
13 (15,1%) – Umiestnenie knižnice v rámci mesta, v rámci objektu
4 knižnice uviedli nič. v odpovedi iné sa vyskytlo kúrenie, siete, podlahy, rozšírenie kapacity
súčasných regálov, orientačný systém v priestore knižnice, vybudovanie, resp. rekonštrukcia
priestoru na podujatia.
Otázka č. 6: Ako hodnotíte finančné zabezpečenie knižnice zo strany zriaďovateľa?
41 (47,7%) – Finančné zabezpečenie umožňuje realizovať väčšinu aktivít
32 (37,2%) – Finančné zabezpečenie činností knižnice je čiastočne obmedzujúce
7 (8,1%) – Knižnica je vo všetkých oblastiach dobre finančne zabezpečená
6 (7%) – Finančné zabezpečenie je nevyhovujúce, obmedzuje plnenie základných funkcií knižnice
Otázka č. 7: v ktorej oblasti je financovanie nedostatočné? Možno označiť viac odpovedí
a zároveň doplniť možnosť Iné.
55 (64%) – Vnútorné vybavenie knižnice
46 (53,5%) – Nákup fondu
26 (30,2%) – Mzdové prostriedky
17 (19,8%) – Aktivity a podujatia knižnice
Iné: budova knižnice, personálne zabezpečenie, opravy, rekonštrukcia.
7 knižníc vyjadrilo so svojím financovaním spokojnosť.
Otázka č. 8: Využívate možnosti získavania mimorozpočtových zdrojov? Ktorých? Možno
označiť viac odpovedí a zároveň doplniť možnosť Iné.
71 (87,7%) – Fond na podporu umenia
33 (40,7%) – Ministerstvo kultúry SR
17 (21%) – Dotačný systém samosprávneho kraja (ak v danom kraji existuje)
Okrem troch ponúknutých možností sa knižnice zapájajú aj do grantov z ďalších zdrojov, ku
ktorým patria: Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, Úrad vlády SR, Grant Slovenskej
sporiteľne, SPP, granty a dotácie súkromných firiem.
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Otázka č. 9: Čo podľa vás najviac ovplyvní činnosť knižnice v budúcnosti? Označte tri
najdôležitejšie oblasti.
75 (87,2%) – Kvalita knižničného fondu
45 (52,3%) – Technické vybavenie
36 (41,9%) – Personálne zabezpečenie
34 (39,5%) – Priestorové vybavenie
26 (30,2%) – Sprístupnenie elektronických zdrojov
Obsah seminára bol rozšírený aj o prezentácie kolegov z Českej republiky. PhDr. Vít Richter
svojím príspevkom Veřejné knihovny a jejich prostor oboznámil účastníkov s výsledkami
prieskumu v knižniciach ČR v mestách od 5 000 do 20 000 obyvateľov (zúčastnilo sa ho 2 027
knižníc) a PhDr. Helena Gajdušková (Masarykova veřejná knihovna, Vsetín) radila knihovníkom,
na čo si dávať pozor pri zariaďovaní knižnice.
Podľa reakcií zúčastnených knihovníkov bol seminár mestských knižníc pre nich prínosom.
Privítali by pravidelné stretávanie sa na spoločných podujatiach so zameraním na mestské
knižnice. Ich činnosti a podmienkam by bolo potrebné sa venovať hlbšie, detailnejšie.
Pri všetkých typoch knižníc, mestské knižnice nevynímajúc, priestorové vybavenie a úroveň
poskytovania knižnično-informačných služieb závisí jednak od podpory zriaďovateľa i od
osobnosti knihovníka. Ak zriaďovateľ knižnicu dostatočne finančne nepodporuje a knihovník sa
s týmto stavom uspokojí, knižnica len „prežíva“. Úlohou knihovníkov je upozorňovať svojich
zriaďovateľov na všetky nedostatky, tak v oblasti priestorového vybavenia, ako aj interiérového
či technického vybavenia, nedostatočný nákup knižničných fondov. v mnohých prípadoch práve
nízka atraktivita knižníc, zastarané priestory, nedostatočné vybavenie či nízky nákup fondov
znižujú návštevnosť knižníc.
Rozdiely medzi mestskými knižnicami sú veľké, až priepastné. Sú mestské knižnice, ktoré možno
prirovnať k „prežívajúcej“ obecnej knižnici s neprofesionalizovaným knihovníkom a naopak, sú
knižnice, ktoré vybavením, úrovňou poskytovaných služieb a aktivitami dosahujú a možno aj
prevyšujú regionálnu knižnicu. Regionálne knižnice ponúkajú mestským knižniciam vo svojom
regióne svoju metodickú (často krát aj fyzickú) pomoc. Niektoré túto pomoc vo vysokej miere
využívajú, pre niektoré je už metodická návšteva metodika z regionálnej knižnice obťažujúca.
Veľké rozdiely medzi mestskými knižnicami pozorujeme aj v Žilinskom kraji. v Žilinskom kraji je
14 mestských knižníc a 6 pobočiek. Počet knižničných jednotiek získaných kúpou na 100
obyvateľov sa v roku 2017 pohyboval v rozmedzí od 8,05 zv. po 0,27 zv. Prostriedky na nákup
fondov sa pohybovali od 0,82 € po 0,03 na 1 obyvateľa sídla mestskej knižnice. Desať knižníc
získalo na akvizíciu fondov prostriedky z FPU (od 1 000 po 4 000 €), štyri knižnice sa o podporu
ani neuchádzali. Počet titulov odoberaných periodík bol od 48 po 2 tituly, percento
registrovaných používateľov z počtu obyvateľov od 14,82 % po 2,91 %, počet výpožičiek na 1
obyvateľa od 5,29 po 0,4 výpožičiek, počet MVS od 788 po 0 kníh, počet realizovaných podujatí
od 302 po 3 podujatia. Dve knižnice nemajú automatizovaný knižnično-informačný systém
a teda ani online katalóg. Obdobná situácia je vo všetkých krajoch Slovenska.
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Krajská knižnica v Žiline sa mestským knižniciam v Žilinskom kraji osobitne venuje v rámci
vydávaného materiálu Verejné knižnice Žilinského kraja, v ktorom samostatne sleduje knižničný
fond a vybrané štatistické ukazovatele ich činnosti, ktoré aj porovnáva s predchádzajúcim
rokom. v roku 2017 krajská knižnica vydala materiál Mestské knižnice v Žilinskom kraji v roku
2017 (štatistické údaje, zaujímavosti, inšpirácie), v ktorom sa podrobne venovala činnosti
mestských knižníc v Žilinskom kraji. Materiál bol adresne zaslaný všetkým mestským knižniciam
a ich zriaďovateľom. Tie knižnice, ktoré nevyužívajú možnosť uchádzať sa o prostriedky z FPU,
boli na túto možnosť upozornené a bola im ponúknutá pomoc pri spracovaní projektu. Otázkou
je, do akej miery sa osobitne mestským knižniciam venujú iné krajské knižnice vo svojich
regiónoch.
Na adresu niektorých mestských knižníc treba ešte podotknúť, že mnohé nevyužívajú ani
existujúce možnosti na skvalitnenie svojej práce. Okrem už spomínanej možnosti uchádzania sa
o finančnú podporu z FPU sa napr. veľa mestských knižníc nezapája do národných projektov na
podporu čítania detí. Ak im to nedovoľujú priestorové podmienky, je predsa možné ich
organizovať v škole, či v inom kultúrnom priestore na území mesta. Ďalším projektom je projekt
Benchmarking verejných knižníc. v roku 2016 sa do neho zapojilo 78 verejných knižníc, z toho 7
regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou, 24 regionálnych knižníc, 32 mestských knižníc a 15
obecných knižníc. Zapojenie sa do projektu je bezplatné.
Je tu profesijné združenie knižníc – Slovenská asociácia knižníc. Mestské knižnice tu majú veľmi
slabé zastúpenie (z celkového počtu 98 členských knižníc SAK predstavujú mestské knižnice len
8 knižníc, z toho 4 sú na území Bratislavy). Ročný členský poplatok je pre mestské knižnice 80 €.
SAK je aj pre mestské knižnice možná platforma spoločného stretávania sa v rámci odborných
knihovníckych podujatí.
A nakoniec, je tu Slovenská národná knižnica v Martine. Oddelenie pre rozvoj knižničného
systému SR SNK v Martine spracovalo materiál Metodické odporúčania pre budovanie
mestských knižníc z hľadiska podmienok a služieb, ktorý sa zameriava na jednotlivé znenia
zákona o knižniciach, ktoré sa dotýkajú mestských knižníc, štandardom verejných knižníc,
projektu Benchmarking verejných knižníc a vývoju niektorých základných ukazovateľov činnosti
mestských knižníc za obdobie rokov 2005 – 2014. Toto oddelenie je tým najpovolanejším, kto by
sa mal osobitne problematike mestských knižníc venovať.
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KNIŽNICE NA PÔDE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Daniela Tóthová
Malokarpatská knižnica v Pezinku, daniela.tothova@kniznicapezinok.sk
Abstrakt:
Príspevok informuje o aktivitách programu Public Libraries 2020 v Európskom parlamente v prospech
európskych verejných knižníc ako moderných centier a vzdelávania a o spolupráci Slovenskej asociácie
knižníc s PB 2020 v posledných 3 rokoch.
Abstract:
Information about activities of Public Library 2020 program in European Parliament with goal to raise
awareness about the importance of European public libraries as modern learning centers and about
cooperation of Slovak library association with Public Libraries 2020 in last 3 years.
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Slovenská asociácia knižníc (SAK) v rámci medzinárodných aktivít spolupracuje so zahraničnými
knižničnými združeniami a asociáciami. Okrem českých partnerov
SDRUK a SKIP je
najvýznamnejším partnerom EBLIDA – Európsky výbor knižničných, informačných
a dokumentačných asociácií. SAK monitoruje činnosť EBLIDA, jej odborných skupín, členovia
Správnej rady SAK a prizvaní spolupracovníci v rámci odborných skupín sa zúčastňujú podujatí,
ktoré EBLIDA organizuje. EBLIDA je spolu s IFLA významným partnerov programu Public Libraries
2020.
Public Libraries 2020 (PL 2020).
PL 2020 program, ktorý funguje pod záštitou nadácie The Reading and Writing Foundation.
Nadáciu založila v roku 2004 holandská princezná Laurentiel a primárnym cieľom nadácie bolo
riešiť problematiku negramotnosti v Holandsku. Program Public Libraries 2020 je financovaný
z Nadácie Billa a Melindy Gatesových. Hlavným cieľom programu je zvyšovať povedomie
o význame verejných knižníc v Európe ako moderných centier celoživotného vzdelávania
a dôležitých partneroch pri podpore sociálneho a ekonomického rozvoja v súlade so Stratégiou
Európa 2020. Významné je pôsobenie programu PL 2020 práve na pôde Európskeho
parlamentu, kde monitoruje tvorbu noriem, ktoré sa dotýkajú fungovania verejných knižníc,
vytvára priestor pre komunikáciu medzi knižnicami a poslancami resp. lobistickými skupinami
a usiluje o vytvorenie noriem, ktoré budú prospešné pre verejné knižnice. v posledných rokoch
PL 2020 organizovala debaty na pôde Európskeho parlamentu, primárne na tému autorského
práva a pozývala okrem špecialistov na autorské právo aj európskych poslancov, zástupcov
knižníc aj vydavateľov. v snahe zintenzívniť komunikáciu s europoslancami a získať ich na svoju
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stranu vytvorili skupinu MEP Library Lovers – teda skupinu poslancov – milovníkov knižníc.
Skupina http://meplibrarygroup.eu/ má v súčasnosti 92 členov, zo Slovenska je členkou
poslankyňa Anna Záborská. PL 2020 pre poslancov pripravujú návštevy knižníc ale aj programy
ako 60 books for the summer, kde prostredníctvom národných spolupracujúcich organizácií
poslanci dávajú tipy na letné alebo vianočné čítanie.
Generation Code: Born at the Library.
Od roku 2016 program Public Libraries 2020 na pôde EU Parlamentu organizuje výstavu
s názvom Generation Code: Born at the Library – interaktívnu výstavu najmodernejších
digitálnych technológií, ktoré využívajú pre svoju činnosť európske verejné knižnice. Táto
výstava je organizovaná počas tzv. Code Week a súčasťou je sekcia Meet and Greet Section.
Code Week je iniciatívou, ktorej cieľom je popularizovať programovanie a digitálne technológie
v Európe. Počas týždňa kódovania členské krajiny EU pripravujú podujatia pre všetky vekové
skupiny, ktoré prezentujú projekty vzdelávania a popularizácie programovania a kódovania aj
novinky v digitálnom svete.
Práve schopnosť využívať digitálne technológie je veľkou témou Európskej komisie. Podľa
informácií Európskej komisie má tretina (32%) pracovných síl v Európe nízke alebo nulové
digitálne zručnosti, hoci ich stále viac potrebujú. Práve verejné knižnice, ktorých je v Európe
viac ako 60 tisíc, by mali byť prvým miestom, kde by si mohli zručnosti rozvíjať v rámci
neformálneho vzdelávania. Knižnice majú skúsenosti s poskytovaním prístupu k informačným
technológiám – k internetu, webovým katalógom, návodmi ako sa orientovať na webe – mali
by sa stať aj miestom, kde by občan získal také zručnosti ako je kódovanie či práca s robotmi.
Takéto verejné knižnice už existujú a je potrebné, aby spoločnosť v jednotlivých štátoch EÚ
podporovala digitálne zručnosti od raného veku aj ako mimoškolskú aktivitu, pretože tieto
zručnosti bude väčšina občanov EÚ musieť používať pri svojej práci.
Pred výstavou Generation Code 2016 účastnícke štáty, a teda aj Slovensko prostredníctvom SAK,
dodali údaje o verejných knižniciach a verejne prístupných knižniciach – počet knižníc, počet
používateľov, výpožičiek, pre členské krajiny boli vytvorené letáky s údajmi o knižniciach a
s údajmi o kompetenciách občanov daného štátu v oblasti informačných a komunikačných
technológií. Tieto letáky boli dostupné počas výstavy.
Generation Code 2016.
Výstava Generation Code: Born at the Library 2016 sa konala v dňoch 18. 10. – 19.10. 2016.
Podujatia sa v Európskom parlamente v Bruseli zúčastnili zástupkyne Slovenskej asociácie
knižníc Beáta Bellérová, vedúca odbornej skupiny pre dlhodobý rozvoj a legislatívu a Katarína
Šušoliaková, vedúca sekcie verejných knižníc. Výstavu otvorila holandská princezná Laurentien,
ktorá otvárací ceremoniál aj moderovala. Otvorenia sa zúčastnili aj členovia Európskej komisie
a poslanci Európskeho parlamentu: Európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport
Tibor Navracsics, Antanas Guoga, europoslanec z Litvy, Catherine Stihler europoslankyňa zo
Spojeného kráľovstva a ďalší. o význame knižníc na spoločnom večernom stretnutí rozprával aj
generálny tajomník IFLA Gerald Leitner.
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Výstava v Európskom parlamente končila diskusiou zástupcov knižníc a zástupcov európskeho
parlamentu o reforme legislatívy EÚ v oblasti autorského práva. o diskusii informovali B.
Bellerová a K. Šušoliaková v príspevku v Bulletine SAK č. 1/2017. Cieľom diskusie bolo podať
informácie o pripravovanej reforme autorskoprávnej legislatívy v Európskom parlamente.
Účastníci sa dozvedeli o spoločných odporúčaniach, ktoré pripravili EBLIDA, Public Libraries
2020, IFLA, Europeana a LIBER, a v ktorých sa uvádza, že knižnice, múzeá a archívy poskytujú
kultúrny priestor pre občanov Európy ako aj jedinečné východisko pre tvorcov, centrá pre
vzdelávanie a výskum. Samotná výstava predstavila aktivity využívania digitálnych technológií
v knižniciach Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Holandska, Litvy alebo Španielska – napr.
využívanie 3D tlačiarní alebo virtuálnych okuliarov pre vzdelávacie programy, čítací softvér pre
zrakovo postihnutých vyvinutý knižnicou vo francúzskom Lyone a pod..

Generation Code 2017
V roku 2017 členovia sekcie verejných knižníc SAK aktualizovali leták s údajmi o verejných
a verejne prístupných knižniciach na Slovensku. Aktualizovaný leták bol opäť prístupný
v priestoroch tretieho poschodia EU Parlamentu, kde v dňoch 17.-18. 10. 2017 prebehol ďalší
ročník podujatia Generation Code: Born at the Library 2017. Za Slovensko sa podujatia zúčastnila
Daniela Tóthová, vedúca odbornej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu a Helena Mlejová
z Mestskej knižnice v Bratislave. Výstavu otváral v prítomnosti takých hostí ako Gerard Leitner
(generálny tajomník IFLA), Semyon Ovsyannicov (CISCO), Patricia Lamotte (Európska komisia),
Michael Boni (poslanec EU a člen MEP Library Lovers) a Ilona Kish (riaditeľka programu Public
Libraries 2020) humanoidný
robot Zora.
Práve humanoidné roboty boli jednou
z najzaujímavejších momentov výstavy. Robot Zora pochádzal z Mutpunkt Library v Bruseli, na
výstave bol aj robot Norma, ktorý je „zamestnaný“ v Dokk1 Library Aarhus v Dánsku. Roboti
poskytujú informácie o fonde a službách knižnice, používajú sa pri kolektívnych podujatiach
(napríklad vedú hodiny meditácie), ale aj pri revízii knižničných fondov. Litovská národná
knižnica prezentovala prostredníctvom 3D okuliarov vzdelávací program o dejinách filozofie –
v 3D realite bolo možné diskutovať v priestoroch antického chrámu a najslávnejšími filozofmi
antického Grécka. Belgická knižnica De Krook Library prezentovala multiaktívne knižničné regály,
ktoré obsahovali na bočnej strane dotykový monitor, ten odporučil deťom knihy podľa ich
záujmu a veku, formou obrázkových kariet s obľúbenými témami príbehov. Aplikácia bola
prepojená na knižničný systém, ktorý im odporučil konkrétne knihy s informáciou, kde sa knihy
nachádzajú. Írsko predstavilo projekt siete mestských verejných knižníc Dublinu
a nadácie CoderDojo Foundation zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti detí. Projekt je
určený na dlhodobú podporu sociálneho a ekonomického rozvoja tejto znevýhodnenej časti
mesta. Deti sa učia kódovať prostredníctvom programovacieho jazyka scratch, voľne
dostupného vizuálneho programovacieho jazyka, pomocou ktorého sa vytvárajú rôzne animácie
a interaktívne príbehy. Ekologický projekt The Smart Cycler od holandskej firmy Frysk Lab
predstavoval mobilný bicykel – laboratórium, ktorý premení plastický odpad na nové produkty.
Odpad rozdrví, roztaví a pomocou 3D tlačiarne vytvorí nové výrobky. Na výstave bola
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prezentovaná aj elektronická svetová mapa knižníc Librarymap https://librarymap.ifla.org/,
ktorú realizuje IFLA. Internatívna mapa po zakliknutí konkrétnej krajiny dodá údaje o knižničnom
systéme. Údaje o Slovensku v októbri 2017 chýbali a chýbajú dodnes.
V roku 2017 boli v rámci sprievodného programu prezentované projekty rozvoja technologickej
dostupnosti a digitálneho vzdelávania. Semyon Ovsyannicov (EMEA CISCO) prestavil projekt
CISCO Net Academy https://www.netacad.com/. Internetová akadémia ponúka kurzy na rozvoj
digitálnej gramotnosti rôznych úrovní – od základov používania počítača, cez otázky bezpečnosti
v digitálnom priestore až po programovanie. a práve knižnice by podľa neho mohli byť miestom,
kde by záujemcovia dostali informácie a odkazy na tieto kurzy, alebo priamo školiacimi
strediskami. Gerard Leitner, generálny tajomník IFLA, predstavil program IFLA Global Vision –
celosvetovú diskusii o vízii a stratégiách činnosti knižníc do budúcnosti. Diskusia prebieha od
marca 2017, mnohé knižnice aj na Slovensku vyplnili online dotazník. Súhrnná správa je
dostupná na webovej stránke IFLA https://www.ifla.org/node/11905 . Globálna vízia je
v procese prípravy a podľa informácií IFLA by mala byť spustená v auguste 2019. Koordinátorom
projektu IFLA Global Vision Project na Slovensku je Ing. Silvia Stasselová. Patricia Lamotte,
asistentka zástupkyne Generálneho riaditeľstva odboru komunikačných sietí, obsahu
a technológií Európskej komisie predstavila projekt WIFI 4 EU. Projekt má za umožniť bezplatné
Wi-Fi pripojenie na verejných priestranstvách Európy (knižnice, múzeá, nemocnice, parky,
námestia a pod.). Obec si môže nechať nainštalovať prístupové body do siete Wi-Fi (tzv.
hotspoty) firmou realizujúcou inštalácie takýchto sietí využitím poukazu od EÚ. Projekt začal
v roku 2017 a do roku 2020 by malo byť na bezplatné WiFi pripojených 6 – 8 tisíc miestnych
komunít. WIFI 4 EU sľubuje dodržanie zemepisnej vyváženosti pri rozdeľovaní prostriedkov.
Meet and Greet Section – stretnutia s európskymi poslancami
Veľmi dôležitou súčasťou podujatí Generation Code boli stretnutia s národnými európskymi
poslancami. Na stretnutia bola určená sekcia Meet and Greet Section. Cieľom organizátorov –
programu Public Libraries 2020 – bolo vytvoriť podmienky na stretnutie zástupcov knižníc
členských krajín EÚ s ich poslancami. Počas stretnutí si obe strany mohli vymeniť názory na to,
ako verejné knižnice v danej krajine čelia výzvam súvisiacim s rýchlym rozvojom informačných
a digitálnych technológií. Poslanci mali k dispozícii leták s údajmi o knižniciach a stave digitálnej
gramotnosti občanov jednotlivých krajín.
V roku 2016 sa kolegyne Bellérová a Šušoliaková po tom, ako oslovili všetkých slovenských
europoslancov, stretli s poslankyňou Janou Žitňanskou, ktorej prezentovali činnosť, služby
a aktivity slovenských knižníc, prioritne v oblasti celoživotného vzdelávania a komunitné
aktivity. Po spoločnom stretnutí poskytli rozhovor pre Európske noviny. Jana Žitňanská následne
listom vyzvala ministra školstva, aby pri formulovaní výziev pre čerpanie európskych
štrukturálnych a investičných fondov zahrnul medzi oprávnených žiadateľov aj knižnice. Snahou
organizátorov bolo získať nových členov do klubu MEP LIBRARY LOVERS, knihovníci si
s poslancami vytvárali fotografie s logom klubu. Po skončení výstavy sa táto skupina rozšírila
o 50 nových knižničných nadšencov.
V roku 2017 Slovenská asociácia knižníc pred podujatím dostala z programu PL2020
odporúčania, s akou témou osloviť našich europoslancov a pozvať ich na stretnutie. Bola to téme
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pripravovanej normy o úprave autorského práva a jej možných hrozieb pre činnosť knižníc. Listy
s pozvaním sme odoslali všetkým europoslancom , odpovedali siedmi poslanci . Na stretnutie
prišli poslanci Miroslav Mikolášik a Vladimír Maňka a asistentky poslancov Borisa Zalu Lýdia
Miartušová a poslankyne Jany Žitňanskej Barbara Kocianová. Zaujímal ich rozsah činností
a podujatí, ktoré verejné knižnice pre svoju komunitu vykonávajú, stav využívania inovatívnych
technológií v knižniciach, možnosti čerpania národných aj európskych finančných prostriedkov
pre knižnice. Poslancov sme informovali o spoločnej iniciatíve IFLA a EBLIDA a ďalších
medzinárodných organizácií zameranej na pripomienkovanie Smernice Európskeho Parlamentu
a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, ktorá môže zásadne ovplyvniť činnosť
knižníc napríklad v oblasti hĺbkovej analýzy údajov, využívania diel pri vzdelávacích činnostiach
alebo pri poskytovaní prístupu k dielam, ktoré nie sú dostupné na trhu.
Aktivity Public Libraries 2020 vyvrcholili v roku 2018 pred hlasovaním o reforme autorského
práva. Pre poslancov pripravili zoznam odporúčaní pri hlasovaní z pohľadu potrieb knižníc.
Spolupracovali na príprave podkladov pre hlasovanie výboru pre právne veci európskeho
parlamentu (JURI) v júni 2018. Zástupcovia knižničných asociácií krajín EÚ, ktorých poslanci boli
členmi výboru JURI, dostali písomnú informáciu s návodom ako osloviť svojich poslancov
a informovať ich o potrebe hlasovania tak, aby sa podporila agenda knižníc (Slovensko nemá
v JURI žiadneho zástupcu). PL 2020 pripravili aj zoznam odporúčaní na septembrové hlasovanie
(12. 9. 2018), na ktorom európski poslanci schválili rokovací mandát Európskeho parlamentu,
na základe ktorého budú parlamentní vyjednávači rokovať so zástupcami Rady (ministrov) EÚ
o konečnom znení nových legislatívnych pravidiel týkajúcich sa autorského práva v digitálnej
sfére.
Tento rok podujatie Generation Code: Born at the Library pokračuje v dňoch 8. – 9. októbra
2018. Zástupcami za Slovensko budú predseda SAK Ondrej Látka a Andrea Doktorová
z Ústrednej knižnice SAV. Pokračuje spolupráca s PL 2020 a veríme, že bude pokračovať dialóg
s našimi európskymi poslancami v prospech verejných knižníc.
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NOVELIZÁCIA KATALÓGOV PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ
A OČAKÁVANÉ ZMENY V ODMEŇOVANÍ PRI VÝKONE PRÁCE
VO VEREJNOM ZÁUJME
Andrea Doktorová
Ústredná knižnica SAV, andrea.doktorova@savba.sk
Abstrakt:
Knižniční pracovníci sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Vláda SR konečne pristúpila k novele platových
tabuliek k zákonu tak, aby najnižší plat nebol pod úrovňou minimálnej mzdy a zaviedla pre viacero odvetví
jednu základnú tabuľku. So zmenou odmeňovania súvisí aj novela Katalógov pracovných činností
a nadväzujúcich analytických listov pre jednotlivé profesie. Analytické listy sa používajú pri vypracovanie
pracovných náplní zamestnancov. Nové katalógy a nový spôsob odmeňovania zamestnancov nadobudne
platnosť 1.1.2019.
Kľúčové slová:
odmeňovanie zamestnancov vo verejnej službe, platové tabuľky, katalóg pracovných činností, analytické
listy profesií
Abstract:
Librarians and information professionals are renumerated according to the Act No. 553/2003 on
renumeration of employees in the public sector. The Slovak government finally approved the amendment
of salary tables in this Act so that the lowest salary is not under a minimum wage and implemented a basic
salary table for a number of fields. The amendment of salary tables is related to the amendment of
Occupational Lists as well as analytical lists for individual professions. Analytical lists are used for
preparation of employees job descriptions. New lists and a new way of renumeration comes into force on
1 January 2019.
Keywords:
renumeration of employees in the public sector, salary tables, occupational Lists, analytical lists

Som presvedčená, že nie je potrebné nejako zoširoka uvádzať problematiku odmeňovania
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Je úplne jasné, že v oblasti spracovania,
uchovávania s šírenia vedeckých a kultúrnych hodnôt, a v oblasti poskytovania služieb, o to viac
služieb verejných, sa jednoducho nedá zaobísť bez kvalitných ľudských zdrojov, bez pracovníka,
bez človeka.
Akokoľvek by sme chodili do práce s láskou a nadšením, pracujeme hlavne pre to, aby sme za
svoju prácu dostali plácu. Platové zabezpečenie je jednoznačne najviac motivujúcim faktorom
pre zamestnanca, ale na druhej strane v súčasnosti je asi najviac limitujúcim faktorom pre
zamestnávateľa, akým je knižnica, lebo nevie konkurovať lukratívnejšiemu privátnemu
zamestnávateľskému priestoru, dokonca ani iným inštitúciám, ktoré rovnako žijú z verejných
prostriedkov. Samozrejme, nie je to v prvom rade otázka systému odmeňovania, teda platových
tabuliek. Je to spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov na mzdy. Ale aj tabuľky sú
dôležité, lebo nárokovateľné z pohľadu štátneho (verejného) rozpočtu sú len tarifné platy
a povinné príplatky, a aj to je v príspevkovej sfére dosť ťažko presaditeľné.
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My v knižniciach po tomto voláme už dávno:
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2020:
Strategická oblasť 1
Formovanie informačných potrieb, podpora informačnej gramotnosti, riadenia a rozvoj ľudských
zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj činnosti knižníc.
Priority a opatrenia:
1.5 Vytvorenie a podpora systému celoživotného vzdelávania informačných profesionálov
a knihovníkov, skvalitnenie systému riadenia ľudských zdrojov.
1.5.4
Vytvárať podmienky na motivujúce odmeňovanie odborných zamestnancov knižníc
s cieľom ich udržania v profesijnej oblasti.
A pre toto volebné obdobie sa niečo s tým robiť zaviazala aj vláda SR.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020
Oblasť verejnej služby
„Vláda navrhne zmeniť systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme za účelom zefektívnenia systému, zohľadnenia a podpory kariérneho rastu
a kariérneho postupu a prijme opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe
tak, aby sa odstránili rozdiely medzi minimálnou mzdou a minimálnymi tarifnými platmi.“
Na Úrade vlády SR v Bratislave sa 28.6.2018 zástupcovia vlády a sociálnych partnerov podpísali
Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa
v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. Účelom tohto vyhlásenia bola garancia
podpísania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019
s predpokladom podpísania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj na rok 2020. Sociálni partneri
týmto vyhlásením deklarujú, že do podpísania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa nebudú meniť
svoje postoje prezentované na kolektívnom vyjednávaní uskutočnenom 20. júna 2018 a súhlasia
s dohodnutým rozsahom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj na rok 2020, vrátane 10 %
valorizácie. Valorizácia v uvedenom rozsahu sa od 1. januára 2019 neuplatní pre zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme za predpokladu, že novela zákona o odmeňovaní (nové
stupnice platových taríf) nadobudne účinnosť 1. januára 2019. Táto stupnica platových taríf,
ktorá už bude zohľadňovať zvýšené platové tarify, bude valorizovaná až od 1. januára 2020 o 10
%.
Aký je teda súčasný stav? Vláda skutočne pripravila vlády návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon je v NR SR ako parlamentná tlač číslo 1074
v druhom čítaní, pričom do prvého čítania zaň hlasoval 139 poslancov.
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V doložke vplyvov sa dočítame, že zmena odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, ktorá vyplýva z predloženého návrhu zákona predstavuje finančný dopad na
výdavky verejnej správy cca 255,5 mil. eur., z toho pre územnú samosprávu 130,7 mil. eur.
Vrátim sa však komentárom k etape, kedy sa návrh zákona objavil v MPK. Ak člen pracovnej
skupiny na novelizáciu KPČ som vedela, že rezort nechce súhlasiť so zrušením tzv. osobitnej
tabuľky. Okrem toho sa mi predtým dostal do ruky návrh zlúčenej tabuľky s tzv. „prevodovou
tabuľkou“, v ktorej mali byť povodne TT podľa osobitnej a zdravotníckej tabuľky od triedy 7 hore
pri prevode posunuté v porovnaní so základnou tabuľkou o triedu vyššie. No návrh novely
predložený do medzirezortného pripomienkového konania ani jednu ani druhú skutočnosť
neodrážal. Znamenalo by to, že my, čo sme používali tzv. osobitnú tabuľky sme vlastne boli
znevýhodnení, lebo naše platy by porástli reálne menej.
Po tomto zistení SAK predložil v rámci MPH zásadnú pripomienku, a hlavne zmobilizoval aj iné
pripomienkujúce subjekty, aby si ju osvojili. Našťastie, našu pripomienku si osvojilo aj MK SR ako
povinne pripomienkujúci subjekt, s ktorým tvorca zákona musí rokovať. Čo sme navrhovali:
vedeli sme, že zachovanie osobitnej tabuľky je málo priechodné, v rýchlosti sme teda navrhli
vlastne to, aby bola pre nás lepšie riešená tá prevodová tabuľka. MK SR malo dve rokovania
s Úradov vlády SR v rámci pripomienkového konania a napokon sa dohodli inak, ale podľa mňa
s výsledkom, ktorý bonifikuje nielen stávajúcich zamestnancov k 1.1.2019, ale aj budúcich.
Zásadné zmeny:
Stupnica platových taríf a platových stupňov v návrhu začína sumou 520 € (vládou prezentovaný
návrh minimálnej mzdy vlády SR od 1. 1. 2019). Od tejto sumy sú narátavané s percentuálnym
navýšením platové triedy, ktorých je 11 (pôvodne 14), platové stupne ktorých je 14 (pôvodne
12) a započítateľnosť rokov praxe nad 40 (pôvodne nad 32). v praxi síce boli prípady tarifných
platov pod úrovňou minimálnej mzdy riešené doplatkom v zmysle zákona č. 663/2007 Z. z.
o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, čím sa však stierali rozdiely medzi jednotlivými
platovými triedami a platovými stupňami.
Zároveň dochádza k zlúčeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme (príloha č.1 k nariadeniu vlády č.359/2017 Z. z.), osobitnej stupnice
platových taríf vybraných skupín zamestnancov (príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.)
a osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych
zamestnancov (príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.), a tiež k zlúčeniu niektorých
tarifných tried. z doterajších prvých šiestich platových tried sa tak vytvorili tri platové triedy.
Výber konkrétnych platových tried, ktoré sú predmetom zlúčenia bol zvolený z dôvodu
rešpektovania kvalifikačných predpokladov. Základná stupnica platových taríf bude zahŕňať aj
zamestnancov, ktorí boli doteraz odmeňovaní podľa osobitnej stupnice platových taríf
vybraných skupín zamestnancov a rovnako aj zdravotníckych zamestnancov. z dôvodu osobitnej
právnej úpravy zostanú zachované platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, ale
príde k zlúčeniu odmeňovania výskumných, vývojových zamestnancov a učiteľov vysokých škôl
do jednej stupnice platových taríf.
Tabuľka

72

Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(v eurách mesačne)

Platový
stupeň

Počet
rokov
praxe

Pôvodne

Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1-2

3-4

5-6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

do 2

520,00

530,50

551,50

583,50

629,00

688,50

729,00

806,00

883,50

961,00

1040,00

2

do 4

525,50

536,00

557,50

589,50

635,50

695,50

736,50

814,50

892,50

971,00

1050,50

3

do 6

530,50

541,50

563,00

595,50

642,00

702,50

744,00

822,50

901,50

980,50

1061,00

4

do 9

536,00

546,50

568,50

601,50

648,00

709,50

751,00

830,50

910,50

990,00

1071,50

5

do 12

543,50

554,50

576,50

610,00

657,50

719,50

762,00

842,50

923,50

1004,50

1087,00

6

do 15

551,50

562,50

585,00

619,00

667,00

730,00

773,00

854,50

937,00

1019,00

1102,50

7

do 18

559,00

570,50

593,00

627,50

676,50

740,50

784,00

866,50

950,00

1033,50

1118,00

8

do 21

567,00

578,50

601,50

636,50

686,00

750,50

795,00

879,00

963,50

1047,50

1134,00

9

do 24

575,00

586,50

609,50

645,00

695,50

761,00

806,00

891,00

976,50

1062,00

1149,50

10

do 28

582,50

594,50

618,00

654,00

704,50

771,50

816,50

903,00

990,00

1076,50

1165,00

11

do 32

593,00

605,00

629,00

665,50

717,50

785,00

831,50

919,00

1007,50

1096,00

1186,00

12

do 36

603,50

615,50

640,00

677,00

730,00

799,00

846,00

935,00

1025,00

1115,00

1206,50

13

do 40

614,00

626,00

651,00

689,00

742,50

812,50

860,50

951,50

1043,00

1134,00

1227,50

14

nad 40

624,00

637,00

662,00

700,50

755,00

826,50

875,00

967,50

1060,50

1153,50

1248,00

Zvýšenie tarifného platu pre tých, ktorý boli odmeňovaní podľa tzv. osobitnej stupnice (napr.
knihovníci) sa bude realizovať sumou 5% (k tarifnému platu).
§ 7 ods. (6) Zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 5 % patrí zamestnancovi, ktorý
je zaradený do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a ktorý
a) zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu
pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú činnosť v metodicko-pedagogických
centrách alebo zabezpečuje rezortný informačný systém v školskom výpočtovom stredisku
podľa osobitného predpisu,19)
b) vykonáva odborné pracovné činnosti
1) poradensko-psychologických služieb,20a)
2) sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately,
c) vykonáva v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt
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1) zhromažďovanie, zhodnocovanie, odborné spravovanie, využívanie alebo
sprístupňovanie múzejných zbierkových predmetov alebo galerijných zbierkových
predmetov,21)
2) poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie,
ochraňovanie alebo využívanie knižničných fondov,22) zabezpečovanie používania
informačných technológií,
3) odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu,23)
4) osvetovú činnosť,24)
5) odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov,25)
6) inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú,
výskumnú alebo metodickú činnosť v špecializovanej organizácii v rezorte kultúry alebo
v inej ustanovizni, ktorou je múzeum, galéria,21) knižnica22) alebo osvetové
zariadenie,24)
7) činnosť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej
predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, alebo
Zmenou systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa navrhuje
reálny nárast platov všetkých týchto zamestnancov. Ak by však v praxi nastal prípad, ktorý by
nebolo možné vopred predpokladať, a na základe ktorého by mohol byť plat na nižšej úrovni,
navrhuje sa zadefinovať novú platovú náležitosť, účelom ktorej je prípadný negatívny rozdiel
vyrovnať.
§ 7 ods. (13) Zamestnávateľ určí zamestnancovi k 1. januáru 2019 nový funkčný plat podľa tohto
zákona. Ak je funkčný plat podľa prvej vety nižší ako funkčný plat priznaný zamestnancovi k 31.
decembru 2018, patrí mu rozdiel do sumy funkčného platu priznaného zamestnancovi k 31.
decembru 2018; to neplatí, ak ku dňu účinnosti tohto zákona dôjde u zamestnanca k preradeniu
zamestnanca do nižšej platovej triedy alebo k zníženiu, odňatiu alebo k zániku dôvodu na
priznanie platovej náležitosti podľa § 4 ods. 1 písm. c) až l), u) alebo písm. v). Počas trvania
pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa sa suma rozdielu podľa druhej vety nemení.
§ 7 ods. (12) Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer nepretržite trvá aj po 31. decembri 2018,
zamestnávateľ k 1. januáru 2019 písomne oznámi zmenu platovej triedy.
Osobne by som navrhovala vydanie nového platového dekrétu, nakoľko v našom prípade
nepôjde len o formálnu zmenu číslovania triedy, ale aj prirátanie 5%ného zvýšenia TT. Ešte je
otázne, v akom rozsahu budú organizácii reálne navýšené mzdové prostriedky. Bolo by
optimálne, keby to bolo v plnom rozsahu zvýšenia triedy, ale je možné, že na úpravu budeme
musieť použiť sčasti aj objem určený doteraz na pohyblivé zložky platu.
§ 20 /Odmena/ ods. 1 písm. c)
„ c) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu“
Zavádza sa poskytnutie odmeny nielen pri dosiahnutí 50, ale aj 60 rokov veku. Ide o obdobnú
úpravu ako v štátnozamestnaneckých vzťahoch.
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Zákon č. 553/2003 Z. z. upravuje charakteristiky pre každú platovú triedu, a to pre pracovné
činnosti s prevahou duševnej práce v prílohe č. 1 a pre pracovné činnosti remeselné, manuálne
alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce v prílohe č. 2. s ohľadom na vyššie uvedené
zlúčenie niektorých platových tried, je nevyhnutné upraviť aj tieto prílohy. Ide však o formálne
zlúčenie príslušných charakteristík bez obsahového zásahu do charakteristík platových tried.
Ustanovujú sa nové stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme, ktoré sú súčasťou zákona č. 553/2003 Z. z. vo forme príslušných príloh. Zároveň sa
z vyššie uvedených dôvodov niektoré doteraz používané osobitné stupnice platových taríf rušia
respektíve zlučujú. Vzhľadom na túto skutočnosť sa príslušné prílohy zákona č. 553/2003 Z. z.
vypúšťajú.
Novelizácia nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú katalóg pracovných činností (s prevahou
duševnej práce a remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce) má
tiež svoju genézu.
V auguste 2017 informovali kolegyne za akademických knižníc Správnu radu SAK o tom, že ich
univerzity dostali z osobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť
o spoluprácu. Ministerstvo žiadalo kvestorov o súčinnosť reagujúc na výzvu Úradu vlády SR.
Úrad vlády SR univerzity v súvislosti s prípravou legislatívnych zmien týkajúcich sa výkonu prác
vo verejnom záujme vyzval, aby navrhli činnosti, ktoré považujú v Katalógoch pracovných
činností z roku 2004 za nadbytočné alebo ktoré sa v KPČ nenachádzajú a je potrebné ich doplniť.
Univerzity (a teda aj akademické knižnice) na túto výzvu zareagovali asi najlepšie, ako v rámci
akademických prázdnin mohli. Nám to však nedalo pokoja, tak sme v polovici septembra 2017
oslovili mailom generálnu tajomníčku služobného úradu MK SR s otázkou, či Úrad vlády CR
oslovil ja MK SR a či sa teda na novelizácii KPČ v rezorte kultúry pracuje. Pani generálna
tajomníčka reagovala takmer obratom litom. Informovala nás, že Úradu vlády SR ministerstvo
odpovedalo v tom zmysle, že víta jeho iniciatívu pri spracovaní koncepcie odmeňovania
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, domnieva sa však, že kým táto koncepcia
neexistuje, je revízia katalógov predčasná. v tom čase totiž existovali aspoň štyri alternatívy
prístupu k riešeniu odmeňovania. Rovnako MK SR tlmočilo názor, že prácam na katalógu by malo
predchádzať zriadenie novej medzirezortnej komisie, ako aj rezortných komisií, na čo však Úrad
vlády SR ministerstvu kultúry neodpovedal. Preto k plneniu požiadavky Úradu vlády zatiaľ
nepristúpili. Potom teda sa chvíľu nedialo nič, ale v polovici novembra prišiel Andrei Doktorovej
menovací dekrét za členku rezortnej komisie na hodnotenie pracovných činností pri výkone prác
verejnom záujme a následne aj MK SR oslovilo svoje rezortné knižnice, aby dávali podklady na
revíziu KPČ.
Zasadnutie rezortnej komisie sa uskutočnilo 20.3.2018, na ktorom okrem predstavenia zloženia
komisie informovala tajomníčka komisie o rokovaní medzirezortnej pracovnej skupiny na Úrade
vlády a ich návrhoch na zmeny, ktoré už sú reálne v návrhu nového zákona zavedené. Zároveň
ubezpečila členov pracovnej skupiny so záujmom MK SR trvať na zachovaní osobitnej platovej
stupnice pre zamestnancov kultúry, ako aj na zachovaní všetkých výnimiek pre zamestnancov
kultúry v zákone.
Zloženie rezortnej komisie MK SR:
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Hana Blažíčková, MK SR, predseda
Eleonóra Kováčová, MK SR, tajomníčka
oblasť divadla: Jana Danielová, Janka Cabanová, Alžbeta Bednáriková
oblasť hudby: Alexandra Sandíková, Božena Hanúsková, Rastislav Weidling
oblasť múzeí a galérií: Gabriela Podušelová, Mária Bohumelová, Ján Melich
oblasť pamiatok: Dagmar Kovalovská, Silvia Mačicová
oblasť hvezdární: Erika Bajkaiová
oblasť osvety: Aneta Oborilová, Jana Prelovská
oblasť ústavov a centier: Lenka Obselková
oblasť knižníc: Ladislav Oslanec (Univerzitná knižnica v Bratislave),
Tatiana Fraštiová (SNK Martin),
Milan Heimschild (SKNMH Levoča),
Angela Kurucová (ŠVK Košice),
Andrea Doktorová (SAK, ÚK SAV)
Rezortné knižnice navrhovali takéto rôzne AL:
recepčný-informátor, zamestnanec registratúry, manažér celoživotného vzdelávania/tréner
pamäti, PR manažér, projektový manažér, knižničný manipulant, špecialista na spracovanie
digitálnych objektov, operátor digitalizácie, bibliograf-špecialista, špecialista pre oblasť
jazykov národnostných menšín, múzejný pedagóg, digitálny kurátor/redaktor/správca
digitálneho obsahu, správa EIZ, špecialista pre informačné vzdelávanie, špecialista/kurátor pre
dokumentáciu nehmotného KD, virtuálny umelec-fotograf, výskumno-metodický pracovník
v knihovníctve, špecialista digitalizácie textov, správca digitálneho obsahu, archivár, systémový
knihovník, srpáva systémov pre riadenie procesov, pracovník ochrany majetku, hovorca ...
a viacero činností z oblasti registratúry a archívnictva, ktoré neboli pomenované.
Spracovanie podkladov a návrhov za oblasť knižníc (s výnimkou špecifických činností KNMH),
pričom sa na MK SR dostali aj návrhy na úpravu profesií knihovník z MŠVVaŠ SR, napokon
preniesla do editovaných a nových AL Andrea Doktorová, za výdatnej spolupráce Ladislava
Oslanca, ktorý činnosti podľa nových AL aj obodoval podľa veľmi zložitej metodiky.
Zásadná vec, ktorú si treba uvedomiť je, že pri zaraďovaní zamestnancov knižníc (resp.
zamestnancov vôbec) musí riadiaci pracovník používať celý katalóg pracovných činností, teda
nielen časť Kultúra, a už vôbec nie len profesiu knihovník. To bol aj hlavný dôvod, prečo mnohé
návrhy knižníc nebolo možné akceptovať, že navrhovaná činnosť už v rámci celého katalógu
existuje (týkalo sa to hlavne spoločných činností, manažmentu, práce s verejnosťou,
zamestnancov registratúry a archívov a pod.)
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Zaznamenali sme aj požiadavku na riešenie zaradenia riaditeľov knižníc, prípadne vedúcich
oddelení, ale to podľa výkladu kompetentných nie je pracovná činnosť. Aké platové zaradenie
patrí vedúcemu zamestnancovi, to určuje samotný zákon o odmeňovaní.
Úpravy pôvodných analytických listov
Východiská:
•

•
•
•
•
•

minimálne úpravy preambúl (eliminovanie rizika, že bude treba nanovo schvaľovať AL
medzirezortnou komisiou, pričom by mohli po obodovaní činnosti mohli byť zaradené
do nižšej triedy)
úpravy textu a výrazov z dôvodu zosúladenia terminológie so zákonom č. 126/2015 Z.
z. o knižniciach
jasnejšie stupňovanie zložitosti činností, pokiaľ sa nachádzali vo viacerých triedach,
resp. odlíšiť výkon stredoškoláka a vysokoškoláka
nové činnosti, ktoré v AL vôbec neboli, zavedené v odrážkach
nové analytické listy (KPČ manuálnych: knižničný manipulant, KPČ s prevahou duševnej
práce: 2 x TT08 (11), TT09 (12), 2xTT10 (13))
AL pre knihovníkov v pôvodných triedach TT5 a TT6 sme navrhovali zrušiť, ale do
medzirezortu bol predložený materiál, kde zostávajú zachované; svoju pripomienku
sme v rámci MPK opätovne predložili

04 (pôvodná TT 7)
•

analógová agenda vo výpožičných službách, poskytovanie ústnych informácií

05 (pôvodná TT 8)
•
•
•
•
•
•
•

výpožičná služba s použitím informačných technológií, MVS
spracúvanie osobných údajov
základné elektronické služby
„detský knihovník“ v oddeleniach pre deti a mládež a školských knižniciach, podpora
čitateľskej gramotnosti
kultúrno-vzdelávacie podujatia a komunitné aktivity
menný popis v lokálnej databáze, základná odborná evidencia
čiastkové činnosti v procesoch akvizície, revízie a vyraďovania

06 (pôvodná TT9)
•
•
•
•

3 AL, 2 takmer bezo zmeny
menný popis v súborných katalógoch
spracovanie špecializovaného knižničného fondu,
informačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacích potrieb základných a stredných škôl

07 (pôvodná TT10)
•
•

5 AL, z toho 1 bezo zmeny (oblasť HKF), 1 nový
v dvoch sa čiastočne zmenila aj preambula: komplexné zabezpečovanie
systematického doplňovania, odbornej evidencie a odborného spracovania KF,
komplexné zabezpečovanie knižnično-informačných služieb.
77

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pôvodne zamestnanca služieb v podstate nebolo ako zaradiť do VŠ triedy, pokiaľ
nerobil celoštátnu MVS alebo MMVS, a pri akvizícií išlo o len o tvorbu akvizičného
programu a zahraničnú akvizíciu. My však kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných
zamestnancov potrebujeme aj v službách aj v akvizícii.
v odrážkach je špecifikovaných viac činností
súbežná aj retrospektívna akvizícia všetkými spôsobmi nadobúdania,
zodpovednosť za vedenie základných odborných evidencií,
obsahová previerka fondov
budovanie online katalógov
zodpovednosť za realizáciu úhrad za platené služby
poskytovanie špeciálnych elektronických služieb vo forme prístupu k elektronickej
zbierke, elektronické referenčné a rešeršné služby
manažment kultúrno-výchovných a komunitných aktivít v oblasti celoživotného
vzdelávania
úplné odborné spracovanie dokumentov podľa medzinárodných štandardov a pravidiel
metodická činnosť v obciach, školských zariadeniach, VÚC...
komplexná realizácia odborných vzdelávacích aktivít, vzorových podujatí a scenárov
nový AL: Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti v oblasti dokumentácie
jazykovej kultúry a kultúrnej identity národnostných menšín, vyžadujúce si špecifické
teoretické vedomosti, praktické poznatky a znalosť jazyka národnostnej menšiny.

08 (pôvodná TT11)
•
•
•
•
•

•
•

5 AL, z toho 2 takmer bezo zmeny (HKF a štandardizácia, normotvorba), 1 úplne
zrušený a dva nové AL
zodpovednosť za úroveň katalógov a databáz sprístupňovaných cez internet,
komunikácia so zriaďovateľmi knižníc, štátnymi a samosprávnymi orgánmi a inými
inštitúciami
realizácia odborných vzdelávacích podujatí pre zamestnancov knižníc
nový AL: Vykonávanie a koordinácia špecializovaných odborných činností v oblasti
informačného zabezpečenia a podpory vedy a techniky, vedecko-výskumného
a vedecko-pedagogického procesu v akademických a vedeckých knižniciach. Tvorba
koncepcie, vytváranie a správa špecializovaných bibliografických databáz a odborných
databáz.
Ukážeme ho, lebo je dôležitý hlavne pre akademické a vedecké knižnice, sú tu popísané
nové činnosti, ktoré v roku 2004 prakticky neboli, ale aj pre bibliografov.
nový AL (pracovne Digitálny kurátor): Komplexné zabezpečovanie odborného
spracovania, uchovávania a sprístupňovania digitálnych dokumentov alebo záznamov
osobitnými postupmi.

Analytický list nový TT 8 (pôvodná TT 11)
Vykonávanie a koordinácia špecializovaných odborných činností v oblasti informačného
zabezpečenia a podpory vedy a techniky, vedecko-výskumného a vedecko-pedagogického
procesu v akademických a vedeckých knižniciach. Tvorba koncepcie, vytváranie a správa
špecializovaných bibliografických databáz a odborných databáz
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

systematické sledovanie a analyzovanie výskumných a vedecko-pedagogických potrieb
používateľov,
vytváranie a poskytovanie špecializovaných elektronických knižnično-informačných
produktov a služieb vedcom a vedecko-pedagogickým zamestnancom,
komplexné obstarávanie a zabezpečovanie prístupov k zahraničným vedeckým
elektronickým informačným zdrojom, ich administrácia, nastavovanie a kontrola
platnosti prístupových práv, spracovanie štatistických výstupov,
tvorba náročných rešeršných stratégií,
školiaca a lektorská činnosti v oblasti využívania informačných zdrojov a rozvoja
informačných zručností používateľov,
koncepčné zabezpečovanie informačnej podpory edukačného procesu v akademickom
prostredí,
manažovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít a zabezpečovanie špecifických foriem
informačného vzdelávania používateľov,
tvora a realizácia marketingových plánov, propagácia a prezentácia knižničnoinformačných produktov a služieb,
koncipovanie a tvorba web stránok o elektronických informačných zdrojoch,
zabezpečovanie špecializovaných odborných činností pri podpore vedeckého
publikovania a vedeckej komunikácie poznatkov, vrátane otvoreného prístupu, tvorby
repozitárov, unifikácie a identifikácie výskumných entít,
vykonávanie špecializovaných odborných činností v oblasti bibliografickej registrácie,
evidencia a odborné spracovanie publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov na
publikačnú činnosť pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov a ostatných
zamestnancov inštitúcie,
špecializované činnosti vo oblasti odborného spracovania, participácia na tvorbe
súborov autorít a riadených slovníkoch, tvorbe metadát a metadátových štruktúr
rôzneho typu.

09 (pôvodná TT12)
2 AL, z toho 1 s novou preambulou a rozšírenými odrážkami a 1 úplne nový
•

editovaný: Komplexne zabezpečovanie a koordinovanie náročných špecializovaných
knižnično-informačných 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. Vypracovávanie
koncepcií, plánov, programov, metodík a pracovných postupov, analytických
a rozvojových materiálov v oblastiach svojej špecializácie. Výskum v oblasti knižničná
a informačná veda a medziodborový výskum v oblasti historických vied, spoločenských
vied a humanitných vied.
o základný výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy a medziodborový
výskum v oblasti historických knižničných dokumentov a fondov, dejín knižnej
kultúry,
o výskum informačného správania, realizácia používateľských prieskumov,
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o

o
o
o
o

o

prieskum, analýza, hodnotenie a interpretácia odborných informácií pre
potreby vedy a techniky, rešeršná činnosť súvisiaca s priemyselno-právnou
ochranou a prípravou projektov, zmlúv, noriem a patentov,
heuristika, analýza a interpretácia údajov zo scientometrických databáz,
spracovávanie informácií pre potreby hodnotenia vedy,
implementácia nadstavbových nástrojov na manažment informácií a EIZ,
hodnotenie využívania elektronických informačných zdrojov,
zabezpečovanie zberu, kontroly, sumarizácie a vyhodnocovania štatistických
údajov o vydavateľskej činnosti a knižničnej činnosti na úrovni ústredných
knižníc
nový AL (pracovne Správa digitálneho obsahu): Koncepčné a tvorivé
zabezpečovanie a usmerňovanie činnosti pri realizácii plánov a projektov
digitalizácie kultúrnych objektov, plánovanie a logistika tvorby a využívania
digitálneho obsahu.

10 (pôvodná TT13)
•
•
•
•

•

3 analytické listy, z toho 1 editovaný a 2 nové
riadenie ústredných zoznamov a národných registrov v súlade s osobitnými predpismi,
koordinácia a optimalizácia obstarávania EIZ pre vedu a výskum na národnej úrovni,
riadenie konzorcií
nový AL (pracovne Systémový knihovník): Tvorivé riešenie digitálnej politiky knižníc
a návrhov vývojových trendov a prognóz v oblasti tvorby, ochrany, uchovávania
a sprístupňovania digitálnych informácií.
nový AL (pracovne Manažér v oblasti digitalizácie a uchovávania kultúrnych objektov):
Riešenie výskumných, vývojových a projektových úloh v oblasti archivácie webových
stránok a digitálnych zdrojov, dlhodobá ochrana digitálneho obsahu, koncepcia
digitalizácie kultúrnych objektov.

Analytický list nový TT 10 (Systémový knihovník)
Tvorivé riešenie digitálnej politiky knižníc a návrh vývojových trendov a prognóz v oblasti
tvorby, ochrany, uchovávania a sprístupňovania digitálnych informácií
•
•
•

•
•
•

predimplementačná analýza a návrh softvérovej platformy knižničných systémov,
plánovanie, rozvoj a zabezpečovanie prevádzky aplikačných softvérov knižnice,
implementácia a zabezpečenie prevádzky knižnično-informačných systémov
a spolupráca na ich vývoji,
práca so skriptovacími jazykmi na vysokej úrovni, tvorivé využitie skriptovacích jazykov
pri vytváraní nástrojov na spracovanie a využitie informácií v knižnično-informačných
systémoch,
tvorba koncepcií, plánov, programov, metodík a pracovných postupov, analytických
a rozvojových materiálov v oblastiach svojej špecializácie,
návrh a komplexné zabezpečenie prostriedkov na odborné spracovanie, uchovávanie
a sprístupňovanie digitálnych objektov osobitnými postupmi,
vytváranie koncepcií na prezentáciu digitálnych kultúrnych objektov s celoslovenskou
pôsobnosťou,
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•
•

riešenie informačnej bezpečnosti a ochrany kybernetického priestoru v podmienkach
knižnice,
koordinácia, spracovanie a realizácia projektov informatizácie v knižnici, tvorba
postupov a metodík na zavádzanie nových technológií do knižničnej praxe.

Činnosti súvisiace s digitalizáciou sú navrhované takto (prehľad):
PT

Obsah pracovnej činnosti

04

-

05

-

06

-

07

-

08

-

08

-

-

09

-

skenovanie dokumentov na jednoduchých zariadeniach podľa
predpísaných pracovných postupov
vykonávanie samostatných činností v oblasti individuálnej a masovej
digitalizácie súbežných knižničných dokumentov, zhotovovanie
a spracovanie digitálnych rozmnoženín, úprava objektov po digitalizácií,
rozpoznávanie textu, tvorba základných metadát
samostatné vykonávanie špecializovanej práce v oblasti digitalizačných
projektov, kontrola kvality digitálnych objektov pri digitalizácii
vykonávanie samostatných činností v oblasti digitalizácie historických
knižničných dokumentov, zhotovovanie a spracovanie digitálnych
rozmnoženín, úprava objektov po digitalizácií, tvorba základných metadát
vykonávanie špecializovaných odborných činností v oblasti digitalizácie
ohrozených historických knižničných dokumentov, starých a vzácnych
tlačí a slovacikálnych dokumentov
tvorba a realizácia metodiky identifikácie digitálnych zdrojov, realizácia
politiky digitálneho obsahu a systému tvorby štruktúrovaných metadát
k digitálnemu obsahu v súlade s medzinárodnými normami
a štandardami,
zabezpečenie životného cyklu digitálnych objektov, výber a konverzia
formátov dát, výber pamäťových médií,
zabezpečovanie správy systémov pre ochranu sprístupňovania
a uchovávania digitálnych objektov v repozitároch a digitálnych
knižniciach,
dodržiavanie bezpečnostnej politiky a pravidiel informačných systémov,
príprava SIP balíkov (Submission Information Package) na prenos
a uloženie v repozitári,
sprístupňovanie digitálnych dokumentov prostredníctvom špeciálnych
aplikačných softvérov,
inštitucionálna kooperácia s odbornými útvarmi,
metodická, školiaca a publikačná činnosť v oblasti digitalizácie,
participácia na optimalizácii infraštruktúry digitalizačného workflow
riadenie organizačných zmien, určovanie priorít a metód digitálneho
spracovania a sprístupňovania digitálneho obsahu,
kontrola kvality digitálnych objektov s využitím špecifických nástrojov,
kontrola štruktúrovaných metadát v súlade s medzinárodnými normami
a štandardami digitalizácie, vrátane zodpovednosti za ich dodržiavanie,
kooperácia a koordinácia digitalizácie s pamäťovými inštitúciami na
odbornej, regionálnej a národnej úrovni, vrátane budovania, riadenia
a vedenia registrov digitalizácie,
koordinácia tvorby digitalizačných plánov,
reporting a štatistická analýza digitalizácie,
81
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koordinácia ingesu a diseminácie (vkladu a výberu) digitálnych dát pre
pamäťové fondové inštitúcie,
kontrola technickej a umeleckej stránky digitálnych objektov s využitím
nástrojov na zabezpečenie dátovej kvality,
navrhovanie a realizovanie politiky zberu, uchovávania a dlhodobej
archivácie digitálneho obsahu,
navrhovanie a realizovanie systému tvorby metadát na národnej úrovni,
tvorba, koordinácia a riadenie správy systémov pre ochranu, uchovávanie
a sprístupňovanie digitálnych objektov,
projektovanie, budovanie a správa úložísk dlhodobej ochrany
dokumentov,
zabezpečovanie interoperability informačných systémov,
spracovávanie a realizácia metodík a zložitých pracovných postupov,
navrhovanie a realizovanie politiky zberu digitálneho obsahu a systému
tvorby metadát na národnej úrovni,
vytváranie metodiky identifikácie komplexných digitálnych zdrojov,
tvorba migračnej stratégie,
tvorba stratégie bitovej a formátovej ochrany

Vieme, že katalógy musia nadobudnúť účinnosť spolu s účinnosťou novely zákona, teda
od 1.1.2018. Súčasný stav je taký, že Úrad vlády SR v týchto dňoch spracováva pripomienky, resp.
realizujú sa rozporové konania so subjektmi, ktorí predložili zásadné pripomienky.
Teda to, čo som vám tu teraz prezentovala, ešte nie je úplne konečná verzia textu príloh
k nariadeniu vlády, avšak nariadenie aj tak uvádza iba preambuly analytických listov. Čo sa týka
zverejnenia konečných verzií analytických listov, Úrad vlády SR, ktorý prebral túto agendu
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, chce tieto zverejniť na jednom mieste (na linku
MPSVaR napr. časť Kultúra úplne chýbala), ale za podklady budú zodpovedné príslušné rezorty.
Podľa informácií, ktoré mám, MK SR teda na kompletizácií AL „v čistopise“ v súčasnosti pracuje.
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PERSPEKTÍVY VZDELÁVANIA V ŠTUDIJNOM ODBORE 3.2.4.
KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ Z POHĽADU KATEDRY
KNIŽNIČNEJ A INFORMAČNEJ VEDY FIFUK V BRATISLAVE
Hrdináková, Ľudmila, Lichnerová, Lucia
Univerzita Komenského v Bratislave, ludmila.hrdinakova@uniba.sk, lucia.lichnerova@uniba.sk

Abstrakt:
Príspevok naznačuje perspektívy vzdelávania v študijnom odbore 3.2.4. knižnično-informačné štúdiá
z pohľadu Katedry knižničnej a informačnej vedy, jej študentov, absolventov a zo strany potrieb knižničnej
praxe. v rámci výsledkov troch prieskumov popisuje, ktoré odborné oblasti je potrebné zvýšiť, príp. doplniť
vo vysokoškolskom vzdelávaní a v rekvalifikačnom, či doplnkovom inovatívnom vzdelávaní zamestnancov
knižníc.
Abstract:
The paper indicates the perspectives of education in the field of study 3.2.4. Library and Information
Studies from the attitude of the Department of Library and Information Science, its students, graduates
and the needs of library practice. In the results of the three surveys, it describes the specific areas need
to be increased, or to be complete in the higher education, retraining or in the innovative education for
library staff.
Kľúčové slová:
knižnično-informačné štúdiá, perspektívy vzdelávania, rekvalifikácia knihovníkov, vysokoškolské
vzdelávanie
Key words:
higher education, Library and Information Studies, perspectives of education, retraining of librarians

Súčasné aspekty akademického prostredia
V súvislosti so vzdelávaním a s históriou štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy FifUK
v Bratislave bolo v minulosti publikovaných niekoľko príspevkov 9. Tie mapujú doterajšie formy
a dĺžku štúdia na katedre, ako aj obsah štúdia, jeho potenciál a limity. Pokiaľ chceme nazerať na
perspektívy vzdelávania v akomkoľvek študijnom odbore, je nevyhnutné reflektovať niekoľko
aspektov. Predovšetkým je potrebné analyzovať súčasné akademické prostredie, spätnú väzbu

9 Pozri: KIMLIČKA, Š. Zaradenie odboru knižničná a informačná veda v rámci novej nomenklatúry
študijných a vedných odborov. In: Národní knihovna: knihovnická revue. 2003, roč. 14, č. 4, s. 218-224;
LICHNEROVÁ, L. O Katedre knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského:
(od histórie až po súčasnosť). In: Bulletin SAK. 2010, roč. 18, č. 2, s. 5-8; LICHNEROVÁ, Lucia a Marta
ŠPÁNIOVÁ. Katedra knižničnej a informačnej vedy FifUK jubiluje: krátky pohľad na 60 rokov
vysokoškolského štúdia knihovníctva. In: Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 12 [cit. 2018-09-18]. ISSN
1212-5075. Dostupné na: http://ikaros.cz/node/13791; Z histórie katedry. In: Univerzita Komenského v
Bratislave: Filozofická fakulta: Katedra knižničnej a informačnej vedy [online]. Posledná aktualizácia:
18.02.2009 [cit. 2011-10-31]. Dostupné na: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=3789; ŽIBRITOVÁ, G.
Päťdesiat rokov vysokoškolského štúdia knižničnej a informačnej vedy na Slovensku. In: Knižnica. 2001,
roč. 2, č. 8, s. 410-413.
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od aktuálnych študentov a absolventov štúdia, ako aj ohlasy z praxe, ktoré sú cennými
informáciami pre ďalšie smerovanie ponúkaného štúdia.
Vzdelávanie na Slovensku prešlo v posledných rokoch viacerými zmenami, ktoré dnes možno
označiť za vcelku pozitívne, hoci majú aj svoje úskalia. Prvou zmenou je prijatá Bolonská
deklarácia 10 , ktorá zjednotila systém vysokých škôl, čo sa odrazilo aj v ponuke štúdia v oblasti
knižničnej a informačnej vedy. v súčasnosti je štúdium na Katedre knižničnej a informačnej vedy
(ďalej ako KKIV) ponúkané ako jednoodborové v troch stupňoch ako bakalárske, magisterské
a doktorandské. Prvý stupeň je orientovaný prakticky a kladie dôraz na knihovníctvo,
magisterský stupeň je zameraný teoreticko-prakticky a koncentruje sa na problémy informačnej
vedy. Najnovšou alternatívou je tzv. medziodborové štúdium s históriou, muzeológiou
a germanistikou, ktoré však má za následok redukciu predmetov a záujem oň je zanedbateľný.
Druhou zmenou, ktorú deklarácia priniesla, je snaha o väčšiu variabilitu štúdia, ktorá by mala
študentovi umožniť vymedziť si vlastnú špecializáciu podľa jeho záujmu. Okrem povinných
predmetov majú študenti k dispozícii tzv. povinne voliteľné predmety z odboru, ktoré im
umožňujú špecializovať sa podľa vlastných preferencií. Tieto predmety sú zamerané na tri
orientácie: na literárnu komunikáciu, dejiny knižnej kultúry a informačné štúdiá. Hoci je vo
vzťahu ku študentom variabilita prostredníctvom voliteľných predmetov ideálna, jej efektivita je
veľmi nízka. Študenti si nevyberajú predmety podľa reálneho záujmu s intenciou špecializovať
sa, ale podľa časovej kapacity ich pracovných povinností (mimo školy), čo je v kontraste so
zmyslom Bolonskej deklarácie.
Zo strany akademického prostredia je bezpochyby otázkou číslo jeden aj záujem potenciálnych
študentov o štúdium. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že počet záujemcov o štúdium na
KKIV je zatiaľ konštantný (priemerne 38 študentov v 1. ročníku) a je uspokojivý aj v korelácii
s inými odbormi na Filozofickej fakulte (vynímajúc atraktívne odbory ako psychológia,
žurnalistika a masmediálna komunikácia).
Pohľad študentov a absolventov na štúdium
Absolventi stredných škôl majú možnosť podať si na Filozofickú fakultu UK v Bratislave prihlášku
na dva študijné odbory so zdôraznením preferovaného odboru. v tejto súvislosti realizujeme
v posledných rokoch so študentmi prvého ročníka prieskum zameraný na ich študijné
preferencie. Výsledky prieskumu ukazujú, že prioritný záujem o náš odbor má kolísavú
tendenciu, z dlhodobého hľadiska skôr klesajúcu, avšak s týmto problémom (ako následkom
ekonomického modelu vzdelávania) bojujú humanitné a spoločensko-vedné odbory všeobecne.
z prieskumu ďalej jednoznačne vyplýva, že motiváciou pre budúcich študentov nie sú knižnice
a knihy, ale práca s informáciami, vyhľadávanie informácií a informačné technológie. Najväčšiu
konkurenciu nášmu odboru tvorí marketingová a masmediálna komunikácia, psychológa
a žurnalistika, o ktoré je každoročne vysoký záujem.

Boloňská deklarácia európskych ministrov školstva o Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania
[online]. Bratislava: Rada vysokých škôl SR, 2001 [cit. 2011-11-01]. Dostupné na:
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/pdf/Deklaracia_BLM.pdf
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Presnejšiu predstavu o kvalite štúdia a o možnostiach jeho zefektívnenia môžu poskytnúť
absolventi štúdia na KKIV. z tohto dôvodu bol zrealizovaný dotazníkový prieskum absolventov,
ktorí ukončili štúdium na katedre za posledných 10 rokov. v sledovanom období štúdium
absolvovalo 231 študentov, návratnosť dotazníka bola 39,39% (91 respondentov). Výsledky
prieskumu môžeme z pohľadu vzdelávania v odbore považovať za celkom optimistické. Už počas
štúdia si naši absolventi hľadali cielene prácu v odbore (41 % respondentov). Tí, ktorým sa to
reálne aj podarilo, pracovali v knižniciach na pozíciách knihovníka alebo katalogizátora (17 %)
a 9 % sa zamestnalo v komerčnom sektore ako konzultanti informačných systémov,
programátori, kníhkupci, asistenti digitalizácie, asistenti na oddelení knižnej kultúry a využívali
odborné znalosti v oblasti knižnično-informačných systémov, digitalizácie a vyhľadávania
informácií. Dôležitým ukazovateľom úspešnosti absolventov univerzít je ich zamestnanosť po
ukončení štúdia. v tomto ohľade môžeme považovať našich absolventov za úspešných. Približne
polovica z respondentov si našla zamestnanie hneď po skončení štúdia, prípadne ešte počas
štúdia. Po troch mesiacoch bolo zamestnaných okolo 80 % absolventov –respondentov. Len
niekoľko respondentov (3%) si hľadalo prácu dlhšie ako 6 mesiacov. Oveľa zaujímavejší je pohľad
na prvé a súčasné zamestnanie našich absolventov. Viac ako polovica z nich (56 %) sa zamestnala
hneď po ukončení štúdia v komerčných firmách zameraných najčastejšie na informačné
technológie, tvorbu webu, marketing, bankovníctvo, ďalej išlo o reklamné, personálne
a digitálne agentúry a takmer štvrtina absolventov (24 %) pracovala v akademických, vedeckých
a verejných knižniciach. Výsledky prieskumu tiež ukázali, že časť absolventov zmenila počas
svojej profesionálnej kariéry zamestnávateľa v prospech knižníc. Percento respondentov
zamestnaných v knižnici sa zvýšilo z 24 % na 29 % a naopak, percento absolventov zamestnaných
v komerčných firmách kleslo z 56 % na 49 %. Väčšina absolventov štúdia na KKIV hodnotí štúdium
ako prospešné a všestranné, čo je uvádzané ako najväčšia konkurenčná výhoda na trhu práce.
Ďalšou uvádzanou výhodou sú znalosti z oblasti informačných technológií, tvorby
a optimalizácie webových stránok, databázových a informačných systémov, z oblasti
vyhľadávania, analýzy a organizácie informácií. v kontexte s pripomienkami k štúdiu je nutné
skonštatovať, že 26 % absolventov nemá žiadne výhrady, ani odporúčania k štúdiu. Zvyšná
skupina (74 %) vyjadrila odporučenie pre oblasť prepojenia štúdia a teórie s praxou (25
výskytov), ktorú je potrebné jednoznačne posilniť. Až 18 výskytov sa v odporúčaniach týkalo
zavedenia programovania do výučby vzhľadom na to, že v praxi je podľa vyjadrení absolventov
využitie databáz a informačných systémov bez znalosti programovania problémom. v menšej
miere smerovali odporúčania k posilneniu oblastí ako manažment knižníc, marketing, projektový
manažment, spracovanie a ochrana historických knižných fondov, sociálne siete a nové médiá.
Aspekty zo strany knižníc
Pre zefektívnenie vzdelávania nie sú relevantné len prieskumy absolventov, ale perspektívna
príprava nových študijných programov by mala reflektovať aj potreby praxe. v tejto súvislosti
KKIV zrealizovala v auguste a septembri 2018 celoslovenský prieskum Rekvalifikácia a inovačné
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doplnkové vzdelávanie zamestnancov knižníc. Prieskum vychádzal aj zo Stratégie rozvoja
slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 11, ktorej cieľom je okrem iného:
•
•

•

„vytvoriť a podporiť systém celoživotného vzdelávania informačných profesionálov
a knihovníkov“,
„podporovať vzdelávanie zamestnancov knižníc pre všetky kategórie odborných
zamestnancov, zvlášť pre zamestnancov zabezpečujúcich informačné vzdelávanie detí,
mládeže a dospelých“,
„podporovať systematické vzdelávanie zamestnancov knižníc pri rozvíjaní digitálnej
a mediálnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní v oblasti technológií
zabezpečujúcich digitálne služby a lektorov – knihovníkov zabezpečujúcich informačné
vzdelávanie, najmä na vysokých školách a univerzitách“.

Prieskumu sa zúčastnilo 584 knižníc (verejných, špeciálnych, akademických, vedeckých
a národná knižnica). 49 % do dotazníka zapojených knižníc má záujem o rekvalifikáciu svojich
zamestnancov, pričom záujem je hlavne o oblasť katalogizácie, úvod do knižničnej teórie
a praxe, elektronické informačné zdroje, rešeršovanie, knihovnícke normy a bibliografiu.
v prieskume prejavili knižnice záujem aj o doplnkové inovatívne vzdelávanie (37 %), ktoré by
ponúkalo nové trendy. Oblasti, o ktoré je najvyšší záujem, sú: katalogizácia, čitatelia a knižnice,
knihovnícke systémy a databázy, elektronické informačné zdroje, služby a fondy atď.
Vyplývajúce konštatovania k perspektívam vzdelávania v odbore
Z uvedeného môžeme vyvodiť niekoľko zistení a návrhov, ktoré by mali byť predmetom diskusie
medzi katedrami ponúkajúcimi štúdium v odbore 3.2.4. knižnično-informačné štúdiá a odbornou
verejnosťou. Čo sa týka budúcnosti vzdelávania pre knihovníkov a aktivity KKIV v tomto smere,
črtá sa zaujímavý priestor pre budúce rekvalifikačné a doplnkové vzdelávanie, o ktoré je podľa
prieskumu dostatočný záujem. Aká bude realita, ukáže až čas. Doterajšia realizácia externého
alebo konverzného vzdelávania, ktoré kedysi katedra ponúkala, ukázala síce sľubný potenciálny
záujem, avšak slabú reálnu účasť v spomínaných programoch a slabú motiváciu knihovníkov pri
dokončení štúdia. z hľadiska perspektívy vysokoškolského vzdelávania sú zistené výsledky
z pohľadu KKIV uspokojivé. Absolventi štúdia sú spokojní, majú široké pole uplatnenia
a pôsobnosti v budúcom zamestnaní a vedia si nájsť zamestnanie relatívne rýchlo po ukončení
štúdia. Pre budúcu akreditáciu bude vhodné zvážiť, či niektoré preferované oblasti neposilniť vo
forme vyššej hodinovej kapacity jednotlivých predmetov (napr. katalogizáciu a pod.) a takisto
zvážiť, či žiadané oblasti neposkytovať nie vo forme povinne voliteľných, ale povinných kurzov
(napr. marketing knižníc). z pohľadu knižníc však vidieť väčší priestor na skvalitnenie vzdelávania
na katedre. Pokiaľ do knižníc odchádza pracovať len 24-29 %, je to z pohľadu konkrétnych počtov
veľmi málo (cca. 7-9 potenciálnych zamestnancov ročne). Priestor na zvýšenie počtu budúcich
absolventov, ktorí odchádzajú po ukončení štúdia pracovať priamo do knižníc, vidíme
jednoznačne v spolupráci s praxou – s knižnicami, ktoré majú potenciál zvýšiť motiváciu
študentov zamestnať sa v knižnici aj bez ohľadu na finančné ohodnotenie. Bezpochyby

GONDOVÁ, D. Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. In: ITlib [online]. 2015,
1 [cit. 2018-09-09]. Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/05%20strategia%20rozvoja.pdf
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najideálnejšou cestou by bolo vytvorenie stratégie tejto kooperácie, ktorej príprava si však
vyžaduje ochotu a čas z oboch strán.
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SÚ ABSOLVENTI ŠTUDIJNÉHO ODBORU KNIŽNIČNOINFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ PRIPRAVENÍ PRE POTREBY A VÝZVY
KNIŽNIČNEJ PRAXE?
Augustínová, Eva, Majerová, Jarmila
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline,
eva.augustinova@fhv.uniza.sk, jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Abstrakt:
Analýza prienikov študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo študijného odboru Knižničnoinformačné štúdiá s Globálnou víziou IFLA a trendmi zadefinovanými na stretnutí slovenských knihovníkov
v rámci konferencie Bibliosféry v rokoch 2016 – 2017, poskytuje aktuálne informácie o stave prípravy
absolventov študijného programu pre knižničnú prax. Poukazuje na opodstatnenosť diskusií o smerovaní
a vývoji slovenského knihovníctva v období transformácie a prispôsobenia sa odboru na podmienky
digitálnej éry.
Abstract:
Analysis of the intersections of the study program Mediamatics and the Cultural Heritage of the study
field Library and Information Studies with the Global IFLA vision and trends set out at a meeting of Slovak
librarians during the Bibliosphere Conference between 2016 and 2017, provides up-to-date information
on education of graduates and preparation for their professional career. It points out to the merits of the
discussions of Slovak librarianship development during the transformation and adaptation to the
conditions of the digital age.
Kľúčové slová:
knihovníctvo, vzdelávanie, Žilinská univerzita v Žiline
Key words:
Librarianship, education, University of Žilina

V roku 2017 začala IFLA skúmať výzvy a príležitosti pre knihovnícky odbor. z odozvy knihovníckej
obce, ktorá predstavuje inšpirácie a vízie knihovníkov z 213 krajín všetkých svetadielov,
pripravila súhrnnú správu o globálnej vízii knihovníctva s predstavením 10 hlavných myšlienok
a 10 príležitostí. v rámci našej pedagogickej praxe, prihliadnuc k nášmu študijnému odboru
i programu, za dôležité považujeme najmä nasledujúce myšlienky – podporovanie vzdelávania,
gramotnosti a čítania, podporovanie digitálnych inovácií, rozvíjanie spolupráce a partnerstiev,
byť strážcami pamäte sveta, zapájanie nových odborníkov do knihovníckeho procesu na
podporu formovania knižničného prostredia budúcnosti
a nasledujúce príležitosti –
prispôsobenie tradičných úloh knižníc digitálnej ére, uvedomovať si prebiehajúce technologické
zmeny, presadzovanie k svetovému dokumentárnemu a kultúrnemu dedičstvu, poskytnutie
príležitostí na ďalšie vzdelávanie a rozvoj schopností mladých knihovníckych odborníkov.
Zopakujme si teda otázku, či naozaj sú absolventi študijného odboru knižnično-informačných
štúdií, študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo pripravení pre potreby
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spoločnosti v rámci vymedzení uvedenej globálnej vízie a dostatočne flexibilní reagovať na
potreby slovenskej knihovníckej praxe.
Študijný program mediamatika a kultúrne dedičstvo je moderný študijný program, ktorý
integruje dve podstatné zložky – informáciu a jej kontext. Informácia je obsiahnutá v priestore
mediamatiky a jej kontext je v prípade nášho študijného programu orientovaný na kultúrne
dedičstvo. Vzniká synergický efekt účelného a optimálneho prepojenia obsahu, ktorým je
kultúrne dedičstvo a nástrojov na jeho prezentáciu a reprezentáciu. Študijný program
zabezpečuje vzdelávanie absolventov pre analógové i digitálne prostredie, čím ale nepotláča
jadro študijného odboru. Okrem tradičných predmetov knižnično-informačných štúdií v duchu
moderných trendov sú v programe zahrnuté špecifické oblasti, ktoré v minulosti neboli súčasťou
študijného odboru (vizualizácia informácií, znalostný manažment, etika nových médií...).
Okrem globálnej vízie IFLA sú pre nás rozhodujúce a určujúce výstupy zo stretnutí slovenských
knihovníkov, ktorí od roku 2016 intenzívne diskutujú a smerovaní, potrebách a trendoch vývoja
slovenských knižníc. Identifikované trendy pokrývajú týchto 10 konkrétnych oblastí: vzdelávanie,
marketing, služby, viaczdrojové financovanie, priestory, digitálny obsah, nové elektronické
služby, spolupráca, kreativita, analýza používateľov a prostredia, digital natives. Môžeme
konštatovať, že primárne reflektujeme na trendy vo vzdelávaní, no zároveň by bolo vzdelávanie
neúplné bez inklúzie ostatných trendov.
Trend Vzdelávanie identifikuje transformáciu a konkurencieschopnosť knihovníkov ako
prienik rôznych vedných odborov a tradičných knihovníckych činností, ako upgrade knižničnoinformačného pracovníka úrovne 4.0, ktorý by sa mal stať integrálnou súčasťou digitálneho
veku.
Do určitej miery sa môžeme stotožňovať s tvrdením, že „Vzdelávanie knižnično-informačných
pracovníkov na Slovensku je v súčasnosti teoretické a odtrhnuté od praxe“, čo je však závislé od
obsahu akreditovaných študijných programov. Pri príprave nových študijných programov, už po
konzultáciách s knižničnými inštitúciami, sme pripravení zaradiť do študijných plánov väčší
podiel praxe, ako je to v súčasnosti (v súčasnosti praxujú naši študenti 100 hodín za celé obdobie
štúdia). Našim cieľom je, aby študent počas praxe, ktorá by mala trvať 3-6 mesiacov a mal by
nadobudnúť okrem základných knihovníckych zručností aj vedecko-výskumné návyky, z ktorých
môže profitovať aj inštitúcia poskytujúca prax. z tohto dôvodu je nutné povedať, že takýto zámer
možno naplniť len pri vzájomnej a reálnej spolupráci. Sú schopné knižnice pripraviť takýto
priestor?
Súhlasíme s názorom, že musí vzrásť tlak z praxe na obsah vzdelávania na knihovníckych
katedrách.
Ďalšia identifikovaná potreba v rámci trendu Vzdelávanie je celoživotné vzdelávanie verejnosti.
Túto požiadavku vnímame primárne ako úlohu pre knihovníkov z praxe, ktorú môžeme podporiť
akreditovaným doplnkovým pedagogickým štúdiom pre absolventov knižnično-informačných
štúdií.
Oblasť celoživotného vzdelávania knihovníkov sa javí ako problematická nielen na Slovensku.
Napr. aj českí odborníci na konferencii Knihovny současnosti 2018 zadefinovali základné
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problémy ďalšieho vzdelávania. Na tomto poli by mala zohrávať úlohu lídra SNK, ktorá poskytuje
akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú
spoločnosť 12. Je táto forma vzdelávania pre knihovníkov dostačujúca, alebo je potreba zmeny?
K ďalším trendom sa môžeme vyjadriť z pohľadu obsahu študijného programu mediamatika
a kultúrne dedičstvo. Trend Marketing je zastúpený predmetmi, ktoré pripravujú študentov
v oblasti teórie komunikácie, mediálnej a marketingovej komunikácie, marketingu, mediálnej
produkcie, vizuálnej kultúry, kde študenti získavajú znalosti z oblasti účinnej a cielenej
komunikácie, nových metód komunikácie s dôrazom na spätnú väzbu, využívanie sociálnych sietí
(nových médií), spôsoby ako osloviť a získať nových používateľov, predstaviť nové služby knižníc,
lepšie odkomunikovať to, čo knižnice robia a aký je ich prínos pre komunitu/spoločnosť.
Požiadavky zadefinované v trende Služby predstavujú opodstatnenú potrebu. Uvedomujeme si,
že každá skupina používateľov od knižnice požaduje iné služby a práca s rozličnými skupinami
používateľov nie je v našom študijnom programe dostatočne rozpracovaná. Tejto téme sa síce
okrajovo venujeme v rámci jednotlivých predmetov (napr. Pamäťové inštitúcie) ale komplexne
túto problematiku nerieši ani jeden. v pripravovanom, inovovanom študijnom programe
dávame priestor aj práci so špecifickými skupinami používateľov, rovnako tak biblioterapii,
arteterapii, bibliopedagogike. Študenti nášho programu sa vzdelávajú aj v oblasti tvorby
a spracovania tlačeného, multimediálneho i digitálneho obsahu.
Budúcnosť knižníc výrazne ovplyvní schopnosť knižnično-informačných pracovníkov vyhľadávať
ďalšie možnosti financovania ich rozvoja. Zadefinovaným trendom je Viaczdrojové financovanie.
Študenti získavajú potrebné vedomosti a znalosti na vyššie uvedených predmetoch, ale aj
špecializovaných ako sú Základy podnikania a Manažment podnikania informačných
a kultúrnych inštitúcií, samostatne vypracovávajú projekty na tieto témy a tiež táto
problematika je častou témou bakalárskych a diplomových prác (Fundraising v praxi, Analýza
konkurencie na vybranom trhu, Experiment základný nepodmienený príjem). v rámci predmetu
Elektronické obchodovanie sú študenti pripravovaní na podnikateľskú činnosť v digitálnom
prostredí, ktoré rozširuje okruh používateľov a zvyšuje atraktivitu knižníc z pohľadu trhu.
Obsah sa presúva do digitálneho sveta. Knižnice sa podieľajú nielen na jeho získavaní
a uchovávaní, ale aj na jeho vzniku. k tomu nevyhnutne prislúcha aj tvorba metadát. Popis
a uchovávanie rozličných typov dokumentov boli a mali by ostať doménou knižníc. Preto je
potrebné ťažiť zo skúseností s popisom tradičných dokumentov aj v digitálnom svete. Študenti
sa dôkladne oboznamujú, teoreticky aj prakticky, s prácou v knižnično-informačných systémoch
na spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie metadát. Zároveň sa prakticky oboznamujú
s fungovaním digitálnej knižnice a digitálneho repozitára priamo v digitalizačnom centre, ktoré
vzniklo ako jeden z výsledkov projektu Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti,
a ktoré je organizačnou súčasťou katedry.
Trend, ktorý je charakterizovaný ako nové elektronické služby tvorí neoddeliteľnú súčasť
vzdelávania v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni štúdia. Predmety Tvorba
http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/vzdelavanie/akreditovany-vzdelavaciprogram.html
12
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aplikácií pre web, Webová analýza, Umelá inteligencia a expertné systémy, Grafické editory je
len časť predmetov, kde sa tento trend vyučuje. Veľmi obľúbenou aktivitou v rámci cvičení
z jednotlivých predmetov je tvorba rôznych aplikácií a webových stránok.
Obsahom trendu Spolupráca zadefinovaným na Bibliosférach je najmä kooperácia a spolupráca
medzi knižnicami. My vidíme spoluprácu orientovanú na prípravu projektov a vzájomného
zdieľania know-how a odborníkov. Aj vyššie uvedený projekt Pamäť Slovenska bol takouto
aktivitou.
Trend Kreativita môžeme považovať za ústrednú tému nášho súčasného i pripravovaného
študijného programu. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša zvýšený dopyt po nových profesiách,
ktoré budú založené na vedomostiach a kreativite. Podpora kreativity študentov zatraktívňuje
študijný program a môže priniesť výsledky vo viacerých oblastiach kultúrnej sféry.
Univerzita/fakulta/katedra disponuje najmodernejšími technológiami na podporu kreativity
a tvorivého myslenia študentov.
Posledným zadefinovaným trendom je Analýza používateľov a prostredia, digital natives. Naši
študenti sú typickými reprezentantmi e-generácie a sú schopní využívať a pracovať s digitálnymi
technológiami a kriticky analyzovať používateľské a informačné prostredie. v rámci seminárnych
a záverečných prác spracúvajú dotazníky a ankety situované v elektronickom prostredí,
orientované na konkrétnu inštitúciu alebo jednotlivcov.
Tabuľka 1: SWOT analýza študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Silné stránky

Slabé stránky
• slabá prepojenosť teórie s praxou
• atraktívny študijný odbor
• absencia spolupráce medzi
• záujem študentov o štúdium
univerzitami
• široký výber povinne voliteľných
• rezervy v projektovej činnosti
a výberových predmetov
• priemerné uplatnenie absolventov vo
• dostatok odborníkov
vyštudovanom odbore na trhu práce
• primerané vekové zloženie katedry
• absentujúca tradícia vedeckej školy
• zapájanie študentov do odborných
a vedeckých projektov
• organizovanie
vedecko-odborných
podujatí (MedIn, MedArt)
• Pamäť
Slovenska
–
centrum
excelentnosti (digitalizačné pracovisko)
• kvalitné technologické vybavenie
Príležitosti
Ohrozenia
• možnosť
zvyšovania
jazykových
• klesajúci počet prihlásených študentov
kompetencií
• možné problémy pri akreditácii
• možnosť odborného rastu študentov
študijného programu
• širokospektrálna
ponuka
mobilít,
študijných pobytov a pracovných stáží
• možnosť vlastného vedeckého bádania
študentov
• akreditovanie nových
(medziodborových) študijných programov
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Záver
Prebiehajúce diskusie o vývoji a ďalšom smerovaní slovenského knihovníctva sú pozitívnym
signálom, ktorý indikuje záujem odborníkov o riešenie vecí knižničných. Teší nás, že aj
akademický sektor má možnosť vstúpiť do diskusií a prezentovať svoje názory a skúsenosti – či
už kladné alebo záporné – a prispieť tak ku vzdelanosti knihovníkov a v konečnom dôsledku ku
skvalitneniu práce knižníc.
Na otázku v názve príspevku Sú absolventi študijného odboru Knižnično-informačné štúdiá
pripravení pre potreby a výzvy knižničnej praxe? by mohli a mali odpovedať obidve strany –
vzdelávacia (akademická) a praktická (knižničná). Aj tu vidíme jedno zo styčných miest riešenia
problémov. Bez spoločného prístupu a komunikácie nebudeme vedieť dosiahnuť adekvátne
a verejnosťou očakávané výsledky. v tomto okamihu budeme hovoriť len za seba, teda za
vzdelávaciu inštitúciu. Za absolútnu prioritu považujeme vyriešenie identifikovaných slabých
stránok nášho študijného programu. Podľa nášho názoru slabú prepojenosť teórie s praxou
možno eliminovať spolu s knižnicami, ktoré preukážu vôľu spolupracovať a dokážu poskytnúť
študentom adekvátne podmienky na absolvovanie odbornej praxe a možného výskumu (zadanie
výskumnej témy, ktorá sa bude riešiť napr. v záverečných prácach). Absencia spolupráce medzi
univerzitami je dlhodobý problém. Istá miera spolupráce tu je, ale obmedzuje sa výlučne na
aktivity školiteľov, prípadne oponentov pri rigoróznych a dizertačných prácach. Spoločný postup
by sa mohol stať východiskom a predpokladom napredovania a rozvoja knižničnej a informačnej
vedy. Táto nami identifikovaná slabá stránka priamo súvisí aj s tradíciou vedeckej školy
(nedostatok profesorov a docentov v odbore, ktorí by rozvíjali teóriu knižničnej a informačnej
vedy). Rezervy v projektovej činnosti je potrebné chápať ako rezervy v spoločných projektoch
(vzdelávacie inštitúcie a prax). Mali sme možnosť spolupracovať na takomto projekte len jediný
raz, pričom výskumné výsledky boli originálne a komplexné. Priemerné uplatnenie absolventov
vo vyštudovanom odbore na trhu práce je takmer 100%, avšak musíme otvorene povedať, že
nie vo sfére, ktorá bola predmetom ich štúdia. Tento fakt v súčasnosti nevieme nijako ovplyvniť,
pretože sociálne a ekonomické podmienky a ohodnotenie odborníkov v našom odbore je
mierne povedané neuspokojivé. Nami vychovávaní odborníci sa uplatnia aj v iných odboroch
v praxi, kde sú lepšie ohodnotení či už finančne, alebo aj morálne. Východisko z tejto nelichotivej
situácie vidíme v presadzovaní a posilňovaní statusu knihovníka, v čom sa môžu výrazne
angažovať nielen samotné knižnice, ale predovšetkým Ústredná knižničná rada ako poradný
orgán ministra kultúry, a tiež Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov
a knižníc. Pokiaľ by do tohto procesu mohol vstúpiť aj akademický sektor, veľmi radi sa
pripojíme.
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STREDOŠKOLSKÁ PRÍPRAVA KNIHOVNÍKOV
Valéria Závadská
Štátna vedecká knižnica v Prešove, riaditelka@svkpo.sk
Abstrakt:
Príspevok ponúka prehľad o stredoškolskom vzdelávaní knihovníkov na Slovensku. v stručnosti informuje
o histórii vzniku stredoškolskej prípravy budúcich knihovníkov, poskytuje prehľad o súčasnom systéme
vzdelávania a autorka sa zamýšľa nad budúcim spôsobom vzdelávania knihovníkov, pričom si kladie
otázku, či je potrebná stredoškolská príprava a akými vedomosťami či zručnosťami by naozaj mal
absolvent stredoškolskej prípravy disponovať.
Abstract:
The paper offers an overview of the secondary education of librarians in Slovakia. It briefly informs about
the history of secondary school preparation for future librarians, provides an overview of the current
education system, and the author is thinking about the future way of educating librarians, asking whether
secondary education is needed and what knowledge or skills a graduate of secondary education should
have.
Kľúčové slová:
Knihovníctvo. Slovensko. Stredné školy. Študijné odbory. Vzdelávací systém.
Key words:
Educational system. Librarianship. Secondary schools. Slovakia. Study departments.

Úvod
Oblasť stredoškolského vzdelávania nie je z hľadiska odbornosti moja parketa, nie som učiteľ,
ani iný odborník na školstvo, preto namiesto oficiálneho úvodu si dovolím pár vlastných
osobných postrehov ako vidím knižnice vo vzťahu k vzdelávaniu:
•

•

•

knižnice chápem ako vstupnú bránu k vzdelávaniu, pretože kým formálne vzdelávanie
má štátom stanovené presné pravidlá, k vedomostiam nahromadeným v knižniciach
má, po splnení jednoduchých podmienok, prístup ktokoľvek a kedykoľvek;
knižnice sú v podstate hlavným partnerom a spolupracovníkom školského systému,
a to bez ohľadu na stupeň školy, pretože školy a knižnice idú ruka a v ruke za
spoločným cieľom, a to je výchova po všetkých stránkach gramotných a vzdelaných
ľudí;
knižnice možno pripodobniť k cestovným kanceláriám a knihovníkov k sprievodcom
vo svete informačných zdrojov, pretože sa vedia orientovať v spleti rôznych databáz,
katalógov, poznajú spôsob ako vybrať relevantné a hodnoverné zdroje;

Vždy som mala pocit, že knižnice sú jedinými inštitúciami, ktoré majú zvláštne postavenie medzi
dvoma rezortmi: rezortom kultúry a rezortom školstva. z hľadiska obsahu ich činnosti nemožno
povedať, že by mali spadať len pod rezort kultúry alebo len pod rezort školstva. Tak ako sa snažia
realizovať rôzne kultúrne voľnočasové aktivity (najmä verejné knižnice), tak sú veľkou podporou
vzdelávania v budovaní fondov a poskytovaní rôznorodých informačných zdrojov (najmä
akademické a vedecké knižnice).
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No bez ohľadu na to, o aký typ knižnice ide, ktorý orgán či subjekt je zriaďovateľom, kto riadi
a koordinuje knižničný systém, je nespochybniteľný jeden fakt: aby knižnice plnili všetky
zákonom stanovené úlohy a povinnosti a aby ich plnili dobre, bez ľudí to nejde. Ľudí vzdelaných,
znalých problematiky, ale najmä ochotných v knižniciach pracovať.
1. Ako to bolo – trocha histórie
Asi nik z čitateľov nebude protestovať, ak uvediem, že vzdelanosť je alfou a omegou
progresívneho rozvoja každého národa. História ľudstva nám v tom dáva za pravdu a bolo by
možné nájsť množstvo príkladov aj v histórii slovenského národa. Získať vzdelanie nebolo vždy
jednoduché, Slováci o tom vedia svoje, najmä ak ani nie pred 200 rokmi museli urputne bojovať
za svoj vlastný spisovný jazyk. To bol významný krok k tomu, aby začali vznikať slovenské školy
a Slováci sa mohli vzdelávať v slovenskom jazyku, čo však v monarchii bolo veľmi ťažké, priam
nemožné. Preto ďalším významným krokom bol pred 100 rokmi vznik Československa, kde
Slováci s Čechmi vytvorili rovnocenné partnerstvo dvoch slovanských národov. Už nič nebránilo
tomu, aby vzdelávanie nabralo ten správny smer.
Je všeobecne známe, že oblasť knižníc bola vďaka prvému zákonu o verejných obecných
knižniciach a príslušných vykonávacích predpisov už dostatočne systematizovaná, hoci išlo len
o verejné knižnice, a zároveň predurčená k tomu, aby sa na vzdelávanie budúcich knihovníkov
začal klásť väčší dôraz. Veď knihovníkom verejnej knižnice zriadenej podľa tohto zákona sa
mohol stať iba absolvent strednej školy alebo jej rovnocenného ústavu, ktorý zvládol štátnu
knihovnícku skúšku, resp. absolvoval niektorý z vtedy organizovaných vzdelávacích kurzov. (1).
Takým bol napr. trojtýždňový štátny knihovnícky kurz, ukončený štátnou knihovníckou
skúškou. Učebné osnovy pre tieto kurzy stanovilo ministerstvo školstva a národnej osvety
jedným zo svojich výnosov v roku 1925. (2)
Trochu iný charakter malo vzdelávanie na Štátnej knihovníckej škole v Prahe, ktorá poskytovala
teoretické aj praktické vzdelanie v knihovníctve. Leopold Calábek vo svojej publikácii vcelku
podrobne popísal výnos ministerstva školstva a národnej osvety, v ktorom bolo uvedené ako
táto škola fungovala, aký mala učebný plán, ako sa realizovali odborné skúšky, dokonca opísal
udeľovanie štipendií.
Situácia v zriaďovaní verejných knižníc a teda aj vzdelávaní knihovníkov na území Slovenska
v povojnových rokoch bola sťažená a výrazne sa zlepšila až v roku 1953, keď bola zriadená
Osvetová škola v Bratislave (1953-1962), na ktorú plynulo nadviazala Stredná knihovnícka škola.
Bola to jediná stredná odborná škola na Slovensku zameraná na výchovu knihovníkov
a informačných pracovníkov. (3). Počas jej histórie sa niekoľkokrát menil názov školy,
modifikovali sa jej učebné plány, ktorými reagovala na potreby praxe. Od roku 2014 funguje pod
súčasným názvom Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave.
(4). v rámci regiónov existovali školy, ktoré ponúkali pomaturitné štúdium knihovníctva, jednou
z takých bola napr. Stredná ekonomická škola pre pracujúcich v Košiciach.
2. Ako je to dnes – súčasný vzdelávací systém
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)
na svojom webovom sídle poskytuje základnú informáciu o tom, čo je stredoškolské odborné
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vzdelávanie a príprava, resp. kde sa uskutočňuje, ako aj informáciu, že žiaci sa v rámci neho
pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, a to od technicko-hospodárskych, cez
ekonomické, pedagogické, zdravotnícke, až po umelecké a kultúrne. Zároveň však nevylučujú
ani prípadnú prípravu na vysokoškolské štúdium. (5). MŠVVaŠ SR ako ústredný orgán štátnej
správy pre oblasť vzdelávania zastrešuje dve inštitúcie, a to Štátny pedagogický ústav (ďalej len
„ŠPÚ“) a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“), ktoré sú dôležité pre rozvoj
regionálneho školstva (základných a stredných škôl a školských zariadení).
Podľa zriaďovacej listiny ŠPÚ je hlavným účelom jeho činnosti plnenie úloh v oblasti rezortného
výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečenie odborného a metodického
riadenia škôl a školských zariadení. (6). Zo štatútu ŠPU okrem iného vyplýva tvorba
a navrhovanie koncepcií obsahu výchovy a vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagogických
pracovníkov, koncipovanie, tvorba a inovácia základných pedagogických dokumentov ako sú
učebné plány, osnovy, štandardy, profily absolventov, ďalej prieskumná činnosť zameraná na
zisťovanie stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, vývoj a aplikácia pedagogických,
psychologických, didaktických a iných metód a techník, tiež gestorovanie tvorby učebníc,
učebných textov a učebných pomôcok pre všetky typy a stupne škôl a školských zariadení, či
koordinácia a usmerňovanie činnosti ústredných predmetových komisií a metodických orgánov
v školách a v školských zariadeniach, atď. (7).
Kým činnosť ŠPÚ je, stručne zhrnuté, nasmerovaná k pedagogickým zamestnancom všetkých
typov škôl a školských zariadení a ich vzdelávaniu a k metodickému poradenstvu, poslaním ŠIOV
je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov,
zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného
odborného vzdelávania. Takto stručne je to uvedené na webovom sídle organizácie
www.siov.sk. v jeho zriaďovacej listine sa tiež uvádza, že napr. vypracováva koncepčné,
metodické materiály a systémové nástroje, poskytuje poradenské a informačné služby pre
oblasti teoretického a praktického vyučovania, stredné odborné školy, pre systém celoživotného
vzdelávania a celoživotnej prípravy, preveruje a posudzuje personálnu a materiálno-technickú
pripravenosť stredných odborných škôl pred ich zriadením, vypracováva normatívy základného
vybavenia dielní a pracovísk praktického vyučovania pre príslušné odbory štúdia, zabezpečuje
činnosti odborných komisií pre jednotlivé skupiny učebných a študijných odborov, atď. (8).
Legislatíva
Ako pre každú oblasť aj pre vzdelávanie existuje legislatívny rámec, ktorým sa stanovujú
povinnosti jednotlivých subjektov zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie. v prvom rade zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „školský zákon“), ktorý upravuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah,
formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne
vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, sústavu škôl
a školských zariadení a ich práva a povinnosti, vzdelávacie programy na štátnej úrovni
a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni, atď. (9).
Pre stredoškolskú prípravu je veľmi dôležitý zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odbornom
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vzdelávaní“), ktorý upravuje odborné vzdelávanie a prípravu žiaka strednej odbornej školy,
určuje typy stredných škôl, upravuje koordináciu odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce
atď. (10). v § 47 sa uvádza, že MŠVVaŠ SR všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy vrátane ich nadväznosti, dĺžky vzdelávania
a najvyššieho možného počtu žiakov na učiteľa ako aj vecnú pôsobnosť príslušnej stavovskej
organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom
a jednotlivým učebným odborom. Tým predpisom je Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z.
o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom
vzdelávania, platná a účinná od 13. septembra 2018. v prílohe č. 5, časť A, je v rámci skupiny
študijných odborov na stredných odborných školách 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké
informácie zaradený študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby. Ide o 4-ročné
štúdium končiace maturitou, ale vo vyhláške sa uvádza, že vyučovanie je možné organizovať aj
formou 2-ročného kvalifikačného štúdia (7237 N). (11)
V zákone o odbornom vzdelávaní ma zaujal § 28, ktorý hovorí o tom, že koordinácia odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce sa uskutočňuje na celoštátnej úrovni a na úrovni
samosprávneho kraja. Zároveň sú vymenované všetky subjekty, ktoré k systému stredoškolskej
odbornej prípravy majú čo povedať, čiže orgány štátnej správy na čele s MŠVVaŠ SR, ale aj
samosprávne kraje, stavovské a profesijné organizácie, zduženia odborových zväzov, úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávatelia, zástupcovia zamestnancov, zriaďovatelia
stredných škôl. To aký subjekt je ku koordinácii prizvaný, resp. má právo i povinnosť sa ku
koordinácii vyjadriť, závisí, samozrejme, od úrovne koordinácie.
Spomínaná vyhláška uvádza vecnú pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej
profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom
v prílohe č. 9, kde vymenúva konkrétne vecne príslušné a spolupracujúce stavovské alebo
profesijné organizácie pre jednotlivé skupiny študijných odborov. Pre skupinu, do ktorej spadá
študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby, je vecne príslušnou Republiková únia
zamestnávateľov, ale nie je menovaná žiadna spolupracujúca profesijná organizácia.
V zákone o odbornom vzdelávaní sa vcelku dosť podrobne hovorí o tom, aká je úloha
jednotlivých subjektov pri koordinácii odborného vzdelávania. Neviem, ako koordinácia
odborného vzdelávania prebieha, najmä pri množstve spolupracujúcich subjektov, či skutočne
dostatočne rýchlo vie reagovať odborné školstvo na potreby reálnej praxe. Nemôžem sa vyjadriť
ani za oblasť knihovníctva, pretože neviem, či mali možnosť knižnice niekedy (najmä
v posledných rokoch) sa ku koncepcii a koordinácii stredoškolskej prípravy vyjadriť. Knihovnícke
profesijné organizácie sú počtom členov malé a z pohľadu uvedeného zákona a celého tohto
procesu pravdepodobne nemajú potrebné kompetencie, ale myslím si, že ak by mali možnosť
vyjadriť sa k stredoškolskej príprave, určite by zaujali stanovisko, ktoré by bolo nielen v prospech
absolventov pre oblasť knihovníctva, ale aj samotných knižníc.
Štátny vzdelávací program
Pre akúkoľvek stredoškolskú prípravu je dôležitý dokument s názvom Štátny vzdelávací program
pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „ŠVP“). Konkrétne pre budúcich knihovníkov je
to ŠVP pre skupinu študijných odborov 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie.
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Nateraz posledná, 3. revízia tohto dokumentu sa uskutočnila v roku 2013 a je účinná od
1. septembra 2013.
ŠVP vo všeobecnosti vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania a záväzné požiadavky na
vzdelávanie na danom stupni vzdelania pre skupiny študijných odborov, čiže vzdelávacie
výstupy, ktoré musí žiak po ukončení štúdia dosiahnuť a preukázať. ŠVP je so svojimi 75 stranami
pomerne rozsiahly dokument, neslúži však na priame vyučovanie, ale spolu so všeobecne
záväznými právnymi predpismi je iba podkladom pre tvorbu školských vzdelávacích programov.
Školy sú povinné tento základný dokument rešpektovať a dodržiavať tak, že ho rozpíšu do svojich
školských vzdelávacích programov. (12).
Školy majú, zdá sa, v tomto dokumente dosť jednoznačne popísaný názov vzdelávacieho
programu, profil absolventa vo vzťahu k požiadavkám zamestnávateľov, vzdelávacie oblasti
a štandardy, podmienky prijatia uchádzačov o štúdium, charakteristiku odboru vzdelávania,
jeho formu, dĺžku štúdia, vyučovací jazyk, stupeň dosiahnutého vzdelania, formy praktického
vyučovania, rámcové učebné plány, pedagogicko-organizačné podmienky na výchovu
a vzdelávanie, spôsob ukončenia štúdia, povinné personálne, materiálno-technické
a priestorové zabezpečenie, ktoré musia školy splniť, podmienky a osobitosti v prípade žiakov so
špeciálnymi potrebami a čo je dôležité, práve zásady a podmienky pre vypracovanie školských
vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“). Tie si vydávajú samotné stredné školy a sú pre ne
základným dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. Keďže
vychádzajú so znenia ŠVP, dá sa predpokladať, že ich obsah je v súlade so ŠVP, čo si napokon
vyžaduje aj školský zákon. Podľa § 7, ods. 9 školského zákona má byť ŠkVP zverejnený na verejne
prístupnom mieste. MŠVVaŠ SR dodatkom č. 1 schválilo zmenu ŠVP s platnosťou od
1. septembra 2017, ktorou sa podstatne mení prílohová časť, a v dodatku sa uvádza, že ŠkVP
musí schváliť aj zriaďovateľ školy v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, čo sa mi
zdá ako samozrejmosť.
Ako som spomínala, ŠVP určuje základné podmienky na jeho realizáciu na stredných školách,
okrem iného aj priestorové podmienky, pričom medzi základné patrí aj knižnica, čo je naozaj
potešujúce. Bližšie informácie o tom, ako má priestorové a materiálno-technické zabezpečenie
pre kvalitné štúdium knihovníctva vyzerať, poskytuje Normatív materiálno-technického
a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 7237 M Informačné systémy a služby, 11stránkový materiál schválený MŠVVaŠ SR vo februári 2014 s platnosťou od 1. septembra 2014.
Rámcový učebný plán 4-ročného štúdia je rozdelený na všeobecné vzdelávanie a odborné
vzdelávanie, pričom pomer hodín je asi 36 % : 42 % v prospech odbornej prípravy. Zvyšok do 100
% sú disponibilné hodiny, ktoré sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole.
Školy sa samé rozhodujú, ako disponibilné hodiny využijú.
Čo mňa dosť prekvapilo, resp. čo mi chýbalo v ŠVP bolo, že som v ňom nenašla predmety
odborného vzdelávania. Kým v rámci všeobecného vzdelania sú vymenované predmety
slovenský jazyk, cudzí jazyk, etická/náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, matematika,
informatika, všetky prírodovedné predmety (chémia, fyzika, biológia, geografia), nakoniec aj
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telesná a športová výchova, odborné vzdelávanie je rozdelené na teoretické vzdelávanie
a praktickú prípravu.
Z pohľadu manažéra knižnice ako potenciálneho zamestnávateľa absolventov uvedeného
študijného odboru ma zaujímalo, aké konkrétne vedomosti a zručnosti by mali absolventi
zvládnuť. ŠVP ich skutočne obsiahlo popisuje, či už v rámci celkovej charakteristiky absolventa,
alebo, resp. najmä ako kľúčové kompetencie a odborné kompetencie. Práve odborné
kompetencie majú byť výsledkom odborného vzdelávania, jeho teoretickej aj praktickej časti.
ŠVP uvádza nielen charakteristiky oboch vzdelávacích častí (teórie aj praxe), ale vcelku podrobne
popisuje výkonové a obsahové štandardy. Príkladom obsahových štandardov v teoretickej
príprave sú napr. Knižničné a informačné zdroje, systémy a služby, Používatelia informácií,
Informačné a komunikačné technológie, Právne predpisy pre knižničné a informačné inštitúcie
atď. Obsahovým štandardom v praktickej príprave je napr. Práca s informáciami a Prax
v knižničnej a/alebo informačnej inštitúcii. Popis jednotlivých výkonových a obsahových
štandardov už oveľa jasnejšie napovedá, že ide o odborné vzdelávanie v oblasti knihovníctva.
Musím priznať, že je to naozaj pôsobivé, čo všetko by mal poznať, vedieť a zvládať absolvent
strednej školy nášho študijného odboru, ale neviem posúdiť, či sa to aj reálne deje.
Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby v praxi slovenských škôl
Keď som hľadala materiály k príspevku, natrafila som na webovom sídle MŠVVaŠ SR na, pre mňa
pomerne zložitý súbor s názvom Národná klasifikácia vzdelania, ktorý je aktualizovaný
k 17.05.2018, čo je vcelku čerstvá aktualizácia. Po jeho otvorení sa objavil veľký excelovský súbor
s 10 hárkami. Mala som snahu mu porozumieť, aby som mohla prezentovať najnovšie
informácie, ale bolo nad moje sily vyznať sa v jednotlivých častiach súboru, jednotlivých
skratkách, dátumoch a pochopiť, ktoré študijné odbory sú tie správne, čo sa vlastne reálne na
Slovensku vyučuje, čo je možné študovať.
Mojím úsilím však bolo zistiť, ktoré stredné školy ponúkajú žiakom študijný odbor 7237 M
informačné systémy a služby, aký je ich ŠkVP, príp. iné relevantné informácie. Jeden z materiálov
bol zopäť excelovský Zoznam škôl a školských zariadení na stránke Centra vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR“), išlo však skutočne len o zoznam škôl
s kódom školy a kontaktnými údajmi. Druhým dokumentom bol takmer 170 stránkový materiál
s názvom Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk
praktického vyučovania z marca 2018. (13).
Tento dokument uvádza prehľad všetkých typov stredných škôl na Slovensku k 15. marcu 2017.
Zoznam škôl je členený podľa krajov a podľa typov stredných škôl, počnúc gymnáziami a končiac
spojenými školami a elokovanými pracoviskami niektorých stredných škôl. Pre mňa bola dôležitá
informácia, že pri jednotlivých školách boli uvedené kódy a názvy študijných odborov.
Samozrejme, vyhľadala som všetky školy, u ktorých bola zmienka o akomkoľvek študijnom
odbore spadajúcom do skupiny študijných odborov 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké
informácie, resp. konkrétne o študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby. Keď som
na základe všetkých použitých skratiek a vysvetliviek eliminovala tie, ktoré informovali o zrušení
študijného odboru, našla som 10 stredných odborných škôl, ktoré podľa tohto materiáli ponúkali
štúdium odboru. Tu však musím poznamenať, že súčasťou tohto materiálu neboli súkromné
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stredné školy a to, že sa dve také školy nachádzajú v nasledujúcej tabuľke, bola len náhoda. Pre
krátkosť času nebolo možné overiť informácie priamo na konkrétnych školách, tak som využila
aspoň údaje uverejnené na ich webových sídlach. Základné informácie som uviedla v tabuľke.
Z tohto miniprieskumu vyplynulo, že:
•

•

•

SOŠMIŠ Bratislava ako najstaršia škola, pôsobiaca v oblasti knihovníctva si naďalej
udržiava svoje výnimočné postavenie v oblasti vzdelávania absolventov pre knižnice,
ponúka množstvo odborných predmetov, v rámci ktorých žiaci získavajú vedomosti
a zručnosti pre prácu v knižniciach. v snahe zatraktívniť štúdium na škole, zdá sa, že
vedenie školy sa celkom vhodne rozhodlo pre ponuku ďalších odborov – masmediálne
štúdiá a marketingová komunikácia, ktoré podľa uvedených charakteristík, majú
v mnohom podobný charakter práce s informáciami;
Spojená škola Žilina-Bytčica v histórii siaha až do 19. st., kedy začala s ponukou
učňovského vzdelania, ale v 2. pol. 20. st. bola zameraná predovšetkým na služby
a odevníctvo. Podľa spracovaného ŠkVP a vybavenia školy to vyzerá tak, že má dobré
podmienky na vyučovania študijného odboru 7237 M informačné systémy a služby;
niektoré školy majú inú predstavu obsahu študijného odboru 7237 M informačné
systémy a služby, napr. SOŠ Holíč, SSOŠ Pro scholaris Žilina, SSOŠ podnikania Senica,
ktoré absolventa odboru vidia skôr ako IT špecialistu na hardvér a softvér, obsluhu
operačných systémov, elektronických databáz a online katalógov, základy
programovania, tvorbu webových stránok, grafické práce a pod., ale aj na manažment
a marketing, vedenie administratívy a účtovania.
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Tabuľka 1 Prehľad stredných odborných škôl ponúkajúcich štúdium odboru 7237 M informačné systémy
a služby (stav k 15.03.2017)

P. č.

Názov školy

2018/2019 ŠkVP Poznámka

1.

Stredná odborná škola
masmediálnych
a informačných štúdií
Bratislava (BSK)

ÁNO

NIE

2.

Stredná odborná škola
drevárska Spišská Nová Ves
(KSK)

NIE

NIE

3.

Stredná odborná škola Kalná
NIE
nad Hronom

NIE

VZN NSK č. 4/2018 s účinnosťou od 29.09.2018
zrušilo SOŠ Kalná n/H (14)

4.

Spojená škola Bardejov, org.
zložka Stredná odborná
škola (PSK)

NIE

ÁNO

ŠkVP sa týka len ponúkaných študijných odborov

5.

Stredná odborná škola
podnikania Prešov (PSK)

NIE

NIE

charakteristika odboru, jeho obsahu a prípravy,
celková charakteristika absolventa

6.

Stredná odborná škola
elektrotechnická Stropkov
(PSK)

NIE

ÁNO

ŠkVP sa týka len ponúkaných študijných odborov

7.

Stredná odborná škola Holíč
(TTSK)

ÁNO

ÁNO

charakteristika profilu absolvent; ŠkVP iba na
získanie nižšieho stredného vzdelania v dĺžke trvania
6 týždňov

8.

Súkromná stredná odborná
škola podnikania Senica
(TTSK)

NIE

charakteristika odboru, jeho obsahu a prípravy,
celková charakteristika absolventa so zameraním na
programovanie, prácu s grafickými a video editormi,
vytváranie webstránok a rôznych projektov

9.

Spojená škola Žilina-Bytčica,
org. zložka Stredná odborná
škola odevná (ŽSK)

ÁNO

ÁNO

ŠkVP je komplexne spracovaný na 95 stranách
v súlade so ŠVP; pre šk. rok 2018/2019 plánovali
otvoriť jednu triedu s min. 18 žiakmi, po 2. kole
prijímacieho konania prijatých 9 žiakov

10.

Súkromná obchodná
akadémia Pro scholaris
Žilina (ŽSK)

ÁNO

NIE

charakteristika odboru, profil absolventa, učebný
plán, kritériá prijatia žiakov

ÁNO

charakteristika študijného odboru, podmienky
prijímacieho konania, informácia o všeobecnom aj
odbornom vzdelávaní, priestorové a materiálne
podmienky vyučovania, profil absolventa
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3. Ako to bude alebo by mohlo byť – vízie budúcnosti
Je potešiteľné aspoň to, že okrem tradičnej školy v Bratislave existuje niekoľko ďalších, ktoré sú
ochotné vzdelávať budúcich knihovníkov. Priemerný vek zamestnancov knižníc sa zvyšuje, personálna
výmena je nevyhnutná, ale ukazuje sa, že v mnohých prípadoch odchádzajúcich knihovníkov nemá
kto nahradiť.
Musím sa priznať, že v tejto chvíli neviem, aká budúcnosť čaká stredoškolské vzdelávanie
v knihovníctve. Na predstavenie nejakej vízie mi chýba prieskum, z ktorého by bolo zrejmé, ako vidia
stredoškolské vzdelávanie v oblasti knihovníctva tí najpovolanejší – knižnice, či vzdelávanie zohľadňuje
potreby knižníc, či sú spokojné s absolventmi, ich vedomosťami a zručnosťami, či absolventi po
ukončení štúdia majú záujem pracovať do knižníc.
Ak mám povedať skúsenosti z našej knižnice, čerstvého absolventa strednej školy sme naposledy prijali
v roku 1990, inak to boli zväčša vysokoškolsky vzdelaní ľudia alebo ľudia z knihovníckej praxe. No našli
sa aj ľudia mimo knihovníctva, s iným vzdelaním, ktorí si potom vzdelanie doplnili napr. formou
absolvovania knihovníckeho minima. Lenže úroveň takto dovzdelaného človeka len vo výnimočných
prípadoch dosahovala úroveň absolventa 4-ročného denného štúdia. Hoci, ak sa podarilo získať
zamestnanca, pre ktorého sa zamestnanie v knižnici stalo povolaním, jeho snaha a ochota učiť sa nové
veci vynahradila aj formálne vzdelávanie.
Na základe týchto skúseností u nás si myslím, že knižniciam odborníci so stredoškolským knihovníckym
vzdelaním chýbajú. Ak nie sú, potom sa nahrádzajú absolventmi rôznych vysokých škôl. Je bežnou
praxou, že o prácu v knižnici na pozícii knihovník, sa uchádzajú učitelia, historici, ekonómovia, inžinieri,
a len veľmi málo z nich tuší, čo je obsahom práce knihovníka. Mnohí z nich majú skreslené predstavy.
Okrem toho nie vždy je vhodné na pozíciu, kde je potrebné stredoškolské vzdelanie, umiestniť
absolventa vysokej školy.
Ďalšou otázkou, ktorú by snáď zodpovedal prieskum na stredných školách (minimálne tých, ktoré
reálne ponúkajú štúdium odboru), je otázka záujmu o štúdium. Záujem či nezáujem žiakov základných
škôl o štúdium je pravdepodobne odrazom platových možností v knižniciach a tie vieme aké sú.
Národná sústava povolaní veľmi dobre charakterizuje profesiu knihovník so stredoškolským
vzdelaním, aj jeho všeobecné spôsobilostí, odborné vedomosti a odborné zručnosti. (15). To sú presne
tie kompetencie, ktoré knižnice od stredoškolského absolventa potrebujú a vyžadujú.
Záver
V závere sa vrátim k mojim postrehom z úvodu, pretože moje úvodné vety o knižniciach
a knihovníkoch vyznievajú až ideálne, ale je to naozaj tak? Trochu tie postrehy rozvediem a zároveň si
kladiem otázky (na mnohé však nepoznám odpoveď):
-

knižnice sú vstupnou bránou k vzdelaniu (pretože kým formálne vzdelávanie má štátom
stanovené presné pravidlá, k vedomostiam nahromadeným v knižniciach má, po splnení
jednoduchých podmienok, prístup ktokoľvek a kedykoľvek) – ak som naznačila, že knižnice môže
využívať ktokoľvek a kedykoľvek, chcela som tým povedať, že práca s informačnými zdrojmi začína
v rodine, leporelami, ktorými dieťa vo veku batoľaťa učíme, čo je čo, učíme ich tvary, farby, hitom
sú napr. quiet book, tzv. tiché či textilné knihy, prostredníctvom ktorých sa dieťa samo učí
jednoduché praktické veci, ktoré bude v živote potrebovať. To znamená, že ak aj dieťa
v predškolskom veku nie je schopné ešte knižnicu využívať, jeho rodič či starý rodič áno. Akákoľvek
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práca s knihou v tomto veku je v podstate príprava na prácu v škole, na prácu s literatúrou
a informáciami, na spôsob ako s informáciami pracovať.
Ale ako sme na tom naozaj? Využívajú rodičia knihy vo výchove malých detí? Čítajú im? Zdôrazňujú
význam kníh v živote malých človiečikov? Ak to tak nie je, využívajú knižnice aspoň čiastočne svoj
potenciál v tomto smere?
knižnice sú hlavným partnerom a spolupracovníkom školského systému (a to bez ohľadu na
stupeň školy, pretože školy a knižnice idú ruka a v ruke za spoločným cieľom, a to je výchova po
všetkých stránkach gramotných a vzdelaných ľudí) – táto spolupráca existuje predovšetkým v príp.
školských knižníc (tam kde životaschopné školské knižnice sú), ale aj v príp. mnohých verejných
knižníc, a pravdaže akademických knižníc. Každá z týchto typov knižníc spolupracuje inak a s iným
stupňom školy, kým v príp. akademických knižníc je ich nevyhnutnosť k vzdelávaniu zrejmá,
základné a stredné školy sa zrejme na spoluprácu s knižnicami nedívajú ako na nevyhnutnosť, ale
skôr ako na spestrenie vyučovacieho procesu.

-

Vieme ako vnímajú pedagógovia základných a stredných škôl knižnice? Sú schopní správne nasmerovať
žiakov na využívanie knižníc a ich fondov pri plnení zadaných úloh? Kladú dostatočný dôraz na
samostatnosť pri práci s overenými informačnými zdrojmi?
-

knižnice sú ako cestovné kancelárie a knihovníci sú sprievodcovia vo svete informačných zdrojov
(vo svete informačných zdrojov, pretože sa vedia orientovať v spleti rôznych databáz, katalógov,
poznajú spôsob ako vybrať relevantné a hodnoverné zdroje) – myslím, že toto prirovnanie je
trefné, ale je otázne, či je aj pravdivé. Knižnice sú skutočne inštitúcie s nesmiernym bohatstvom aj
čo do množstva aj čo do obsahu, ale ruku na srdce, nie som si istá, či my sami sa v ňom vieme
orientovať a či aj my sami sme schopní poskytnúť vždy takú službu, aby bola druhá strana
spokojná. Ja sama vo vlastnej knižnici som pred niekoľkými rokmi bola svedkom poskytnutia
nedostatočnej a nesprávnej informácie používateľovi, čiže o nejakej pozícii sprievodcu, ktorý vie,
čo hľadať a kde hľadať, sa asi hovoriť nedá.

Sme my knihovníci v našej informačnej práci naozaj zdatní tak ako by sme mali byť? Vieme si pri
poskytovať zdrojov a informácií poradiť, lebo ak to nevieme my, ako to má vedieť používateľ? Stačí
nám k našej budúcej práci absolvovať strednú či vysokú školu? Alebo je nutné ďalšie pravidelné
vzdelávanie, ktoré bude odzrkadľovať potreby praxe?
Nakoniec moje osobné vyznanie: Som knihovníčkou už viac ako 30 rokov, a hoci môj výber štúdia
knihovníctva bola skôr náhoda než moja vysnívaná voľba od detských rokov, akosi mi nikdy nenapadlo
venovať sa v živote niečomu inému. Brala som to, z dnešného pohľadu možno staromódne, že ak som
knihovníctvo vyštudovala, tak v ňom mám aj pracovať. Časom som zistila, že sú aj iné oblasti a odbory,
v ktorých si dnes viem predstaviť svoje pôsobenie, ale bez dostatočných vedomostí, čiže bez vzdelania,
by to nebolo možné. To isté platí aj v knihovníctve.
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OTVORENÝ PRÍSTUP K VÝSLEDKOM VEDY A VÝSKUMU OČAMI
VEREJNOSTI
Skarlet Ondrejčáková
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, skarlet.ondrejcakova@minv.sk

Abstrakt:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom Iniciatívy pre otvorené
vládnutie prináša na Slovensko nové trendy, ktoré napomáhajú zlepšiť komunikáciu medzi inštitúciami verejnej
správy a občanmi. Prináša témy otvorené dáta, otvorené vzdelávacie zdroje, otvorený prístup k vede, otvorená
justícia, participácie – účasť verejnosti na správe vecí verejných. Máme za to, že otvorený prístup k výsledkom
vedy a výskumu má v sebe obrovský potenciál posunúť našu spoločnosť dopredu, otvoriť dvere medzi doteraz
málo komunikujúcimi svetmi výskumníkov a verejnosti a zvýšiť podporu vedy zo strany spoločnosti.
Abstract:
Through the worldwide Open Government Partnership, the Office of the Plenipotentiary of the Government of
the Slovak Republic for the Development of the Civil Society introduces new initiatives which aim to improve
communication between the citizens and public institutions in Slovakia. The Office of the Plenipotentiary opens
the door to topics such as open data, open educational resources, open access to research and development,
open justice, or participation of citizens in public policies. We believe that open access to the outcomes of
research and development holds great potential in moving our society forward, improving so far not so
developed communication between the two worlds of researchers and public, and in increasing public support
for science.
Kľúčové slová:
Iniciatívy pre otvorené vládnutie, otvorený prístup k vede, participácia, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti
Key words:
Office of the Plenipotentiary of the Government of the Slovak Republic for the Development of the Civil Society,
Open Access to the Results of Research, Open Government Partnership, Participation

Úvod
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je na Slovensku nositeľom
medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP z anglického Open Governmet Partnership).
Táto celosvetová iniciatíva zastrešuje krajiny, ktoré sa rozhodli otvoriť vládnutie a zvýšiť dôveru
občanov v inštitúcie verejnej správy. To všetko prostredníctvom budovania princípov otvorenosti,
zodpovednosti a zúčtovateľnosti. Témy a ich rozpracovanie na úlohy definuje úrad splnomocnenca
participatívne v spolupráci s aktérmi, ktorí o témy majú záujem a ktorých sa týkajú – s predstaviteľmi
štátnej správy, mimovládnych neziskových organizácií, akademickej obce. Záväzky sú obsiahnuté
v dvojročných akčných plánoch a prijímané uzneseniami vlády SR, čím sa stávajú záväzné pre všetkých
zodpovedných.
Nosnými témami súčasného akčného plánu OGP na roky 2017 – 2019 sú otvorené dáta, otvorené
vzdelávacie zdroje, otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu, participácia a otvorená justícia.
Máme za to, že všetky nastavené témy sú témami pre všetkých, dotýkajú sa života každého
občana našej spoločnosti, priamo či nepriamo. Top témou pre knihovníkov je otvorený prístup
k výsledkom vedy a výskumu (ďalej len OA z angl. Open Access).
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Aktuálny akčný plán OGP a OA
Obdobie predchádzajúceho akčného plánu OGP v OA sa niesol v znamení zmapovania stavu témy na
Slovensku. Na to nadviazal aktuálny akčný plán s troma okruhmi úloh:
•

•

•

Pripraviť podmienky pre otvorené publikovanie, čo v sebe zahŕňa zaviesť princípy a zásady
OA a zabezpečiť implementáciu verejných licencií CC BY do dokumentov, metodík, manuálov
a postupov pri realizácii vedeckých prác.
Vytvoriť technické zázemie pre OA prostredníctvom zriadenia a prevádzkovania repozitára
pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie vedeckých a odborných publikácií, dát
a sivej literatúry, zaviesť podmienky pre pasportizáciu výskumných dát a podmienky pre
benchmarkingové monitorovacie mechanizmy.
Poskytovať odbornú a metodickú pomoc prostredníctvom kontaktnej kancelárie pre OA
a aktívnej komunikácie s domácimi aj zahraničnými aktérmi.

Termíny plnenia všetkých týchto úloh sú nastavené na obdobie marec 2017 až december 2018 a sú
v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Motivácia pracovať na téme OA
OA je celosvetový trend, ktorý vychádza minimálne z troch smerov. Na jednej strane stoja
najrenomovanejšie akademické inštitúcie, ktoré dozreli do fázy väčšej potreby a ochoty zdieľať
výsledky svojej práce s okolím. Na druhej strane v rozmeroch Európy je to Európska komisia, ktorá si
uvedomuje, že „investície do výskumu a inovácií sú rozhodujúce pre budúcnosť Európy“ 13 . Tretím
hráčom je verejnosť, reprezentovaná občanmi a podnikateľmi, ktorí očakávajú väčšiu transparentnosť
a využiteľnosť verejných zdrojov, budovaných z ich daňových odvodov.
Silný tlak Európske komisie je zhmotnený v rámcovom programe Horizont 2020, ktorý definuje
pravidlo „Pri zverejňovaní výsledkov vo vedeckých publikáciách sa musí zaistiť otvorený prístup
k publikácii. Tým sa zaručí, že výsledky výskumu, financovaného z peňazí daňových poplatníkov EÚ,
budú bezplatne k dispozícii pre všetkých.“ 14 Podpora výskumu, technologického vývoja a inovácií zo
strany Európskej únie je pre Slovensko zhmotnené v operačnom programe Výskum a inovácie 15 ,
pričom alokácia na výskum, technologický vývoj a inovácie je takmer 1,7 mld. eur na programové
obdobie 2014 – 2020.
OA na Slovensku – úloha jednotlivých aktérov
Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu v implementácii témy OA na Slovensku, vieme zadefinovať
niekoľkých hráčov s rozdielnymi kompetenciami, rolami a úlohami:
•

Donori – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu so sekciou eurofondov –
ich úlohou je maximalizovať návratnosť investícií do vedy a výskumu, implementovať
pravidlá OA programu Horizont 2020, prispôsobiť grantové schémy VEGA, KEGA a ďalších
programov na OA, stanoviť „pravidlá hry", čiže metodické usmernenia, podmienky do zmlúv,
kontrolné mechanizmy.

13

Horizont 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie stručný opis programu, str. 5

14

Horizont 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, stručný opis programu, str. 26

15

www.opvai.sk
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•

•

•

•

•

Centrum vedecko-technických informácií SR, ktorého primárnou úlohou je vytvoriť
technické zázemie v podobe repozitára na ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie
slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry.
Nadväzujúcou úlohou je prevádzkovať tento repozitár spolu so zabezpečením prístupov pre
všetkých. Neoddeliteľnou úlohou CVTI SR je tiež zabezpečiť, aby užívatelia, dodávatelia
obsahu do repozitára, zvládli svoju úlohu, čo je reálne cez vytvorenie školiacich materiálov
a poskytovanie školení pre týchto užívateľov. Prevádzkovaním kontaktnej kancelárie OA
prostredníctvom odborníkov na tému OA má CVTI SR prinášať tiež trendy zo zahraničia,
zapájať sa do diskusných fór, programov a multilaterálnych snáh v Európe aj mimo nej, ktoré
podporujú tvorbu, skvalitňovanie, vzájomnú výmenu výsledkov vedy a výskumu. Ďalšou
úlohou CVTI SR je šíriť povedomie o možnostiach a výhodách OA pre akademickú obec,
vzdelávacie inštitúcie, ale aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť
a zároveň šíriť povedomie o prínose OA pre rozvoj vedy.
Akademici. Akokoľvek dobre nastavené legislatívne, procesné a technické podmienky pre OA
budú takmer zbytočné bez mentálneho nastavenia akademikov na OA, bez ich vôle a ochoty
vzájomne si vymieňať informácie, spolupracovať na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Dôležitou premennou akademikov je vedieť sa pozrieť na OA cez optiku bežného užívateľa
výstupov ich práce, čiže dokázať si položiť otázku, pre koho robí vedu, s kým ju chce zdieľať,
komu chce byť prospešný a tešiť sa z toho, že o jeho prácu má záujem aj verejnosť,
podnikateľské prostredie, študenti.
Knihovníci sú rovnako kľúčoví hráči v celom reťazci OA. Očakáva sa od nich sledovanie
trendov, ich implementácia do slovenského prostredia, ochota vzdelávať sa, odborná
pripravenosť. Na ich pleciach je miera, rýchlosť a efektivita OA. Bez ich technickej pomoci
pre publikujúcich aj čítajúcich OA nebude napredovať.
Verejnosť je aktérom, na ktorého sa v akademickom prostredí najviac zabúda. Na Slovensku
máme za to, že verejnosť nemá záujem o vedu. Namieste je otázka, prečo si verejnosť
vybudovala takýto postoj. Je to určite aj tým, že k výsledkom vedy a výskumu nemá prístup,
čiže nevie, čo slovenská veda robí a nemá ako jej výsledky použiť / využiť. Dlhodobý trend
celoživotného vzdelávania však hovorí o potrebe permanentného vzdelávania sa. Tlak
a rýchlosť podnikateľského prostredia je zo dňa na deň silnejšia a bez implementácia nových
trendov do praxe nemôžeme očakávať napredovanie krajiny ako takej. Nezanedbateľnou
úlohou verejnosti je podporovať vedu ako takú, veriť v jej výstupy a byť ochotný financovať
ju.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti má v téme OA špecifické
postavenie. Jeho najpodstatnejšou úlohou je prinášať nové trendy, podporovať záujem
verejnosti a poskytovať pohľad na tému OA cez optiku občana / verejnosti.

OA – verejnosť
Verejnosť na Slovensku je s akademickým prostredím prepojená veľmi málo. Po ukončení štúdia sa
bežný občan nedostáva do kontaktu s písomnými výsledkami vedy a výskumu takmer vôbec. Môžeme
oponovať, že verejnosť o tieto výstupy nemá záujem. Keď si však pozrieme, čo všetko vzniká napr.
v internetovom prostredí, nemôžeme hovoriť o nezáujme verejnosti o informácie. o čom ale
diskutovať môžeme, je úroveň dostupných informácií. Je nízka? Povrchná? Zavádzajúca? Píšu ju laici
alebo konšpirátori? Áno! Kde je vedecká obec? Zaheslovaná v uzavretých časopisoch? Áno! Napriek
tomu, že celý reťazec vedec – jeho práca – publikačná činnosť – prístup k časopisom je hradený
z verejných zdrojov.
Zjednodušene nakreslený reťazec vyzerá nasledovne:
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•
•
•
•
•

Vedec pracuje za verejné zdroje (či už štátne, eurofondové, alebo od iných donorov).
Jeho výstupy sú financované z verejných zdrojov.
Časopis, v ktorom publikuje, je financovaný z verejných zdrojov.
Na to, aby bol časopis „viditeľný“, posunie ho komerčnému nakladateľstvu a častokrát za to
zaplatí z verejných zdrojov.
A na to, aby si jeho kolega prečítal jeho článok, nakupujeme prístupy – tiež z verejných
zdrojov.

Pripúšťam, že je to veľmi zjednodušená schéma. Kde je ale v tomto reťazci občan, z ktorého daní je
celý tento kolobeh financovaný? Nikde! Eventuálne sa môže stať členom vedeckej knižnice CVTI SR
a takto získa prístup do databáz. Koľko ľudí tento prístup využíva? Extrémne málo. Je to spôsobené
nezáujmom verejnosti? Nemyslím si.

Obrázok 2: Reťazec financovania vedcov, ich práce a výstupov

Je načase situáciu zmeniť!
OA – slovenská realita
Vklad úradu splnomocnenca do téme pretrváva 5 rokov. Nie je to dlhá doba, OA je tu dlhšie. Teší nás,
že sme tému dostali do akčných plánov OGP, podporených vládou SR. Stal sa z nich tak prvý, vládou
schválený plán budovania témy OA na Slovensku.
Čo sa za tých 5 rokov udialo? Najčastejšie počujeme slová, ako je téma OA nová, ako sa jej treba
venovať, aké je ťažké ju uchopiť a implementovať, ako na to nemáme vytvorené podmienky. a to sú
tie lepšie názory. Počúvame tiež, že OA je nerealizovateľný, drahý, nikomu neprospeje.
Buďme k sebe otvorení a odpovedzme si na otázky:
•
•
•
•

Koho na Slovensku reálne OA zaujíma?
Kto na Slovensku podniká kroky v OA?
Prečo je stav taký, aký je?
Ktorý článok v reťazci nefunguje?
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Bohužiaľ, realita na Slovensku nie je dobrá. Nefunkčných článkov v reťazci je tak veľa, že tie funkčné
články nedokážu reťaz držať pohromade. Naša pasivita, apatia, nezáujem meniť veci k lepšiemu,
spoliehanie sa jeden na druhého, vyhováranie sa na financie, politikov, to všetko nás brzdí. Ale
môžeme si za to sami!
Vstúpme si preto do svedomia a začnime každý od seba. Pridržme sa zásad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Začnem od seba!
Chcem byť každý deň lepší!
Urobím niečo každý deň!
Nebudem čakať, že to urobí niekto iný!
Inšpirujem ostatných!
Pochválim sa svojou prácou!
Nebudem preferovať svoje malé výhody pred dobrom pre celok!

Keď toto zvládneme každý z nás, výsledky uvidíme oveľa skôr, ako si myslíme, že sú realizovateľné.
Každý z nás má v sebe potenciál byť živým a prínosným článkom v reťazci.
Držme si palce a poďme do toho!
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NÁRODNÝ REPOZITÁR A OPEN ACCESS: SME PRIPRAVENÍ?
Jitka Dobbersteinová
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk
Abstrakt:
Akademické knižnice sa menia a s vývojom elektronických zdrojov sa mení aj práca knihovníka. Digitalizácia
vedeckých dát spolu s celosvetovou kampaňou za otvorenú vedu spôsobili, že knihovníci sú postupne viac
zaangažovaní do práce s dátami. Akademické knižnice sa postupne menia na dátové inštitúcie a pomaly vzniká
nový typ pracovnej pozície – tzv. „data librarian“, dátovo orientovaný knihovník. Cieľom článku je stručne
predstaviť problematiku spojenú s budovaním tejto pozície v slovenských akademických knižniciach.
Abstract:
Academic libraries are changing and with the development of electronic resources librarian's work as well. The
digitization of scientific data, along with a worldwide campaign for open science, has made librarians more and
more engaged in digital data processing and management. Academic libraries are gradually changing to data
institutions and a new type of job position is slowly emerging – so called "data librarian". The aim of the article
is to briefly present the problems associated with building this position in Slovak academic libraries.
Kľúčové slová:
Data, dátový knihovník, dátovo-orientový knihovník, digitálne dáta, otvorený prístup, repozitár, kompetencie,
zručnosti
Key words:
Data, data librarian, digital data, open access, repository, competencies, skills

Čas sa mení a slovenské akademické knižnice sa vyvíjajú. Od 90tych rokov boli na Slovensku úspešne
implementované knižnično-informačné systémy, používatelia pohodlne využívajú online katalógy.
Koordinovaný a kontinuálny prístup do elektronických informačných zdrojov pre akademickú
a vedeckú obec na národnej úrovni od roku 2009 zabezpečujú národné projekty NISPEZ 16
spolufinancované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Jednotlivé akademické knižnice
vybudovali individuálnu ponuku elektronických informačných zdrojov.
Niekoľko rokov je prioritnou témou kultúrnej politiky Európskej únie digitalizácia a osvojilo si ju aj
Slovensko. Dnes je tu obsah, ktorý vzniká iba digitálne a výsledky vedeckého výskumu sa komunikujú
elektronicky. v posledných rokoch koncept dát významne vzrástol.
Dáta tak paralelne zohrávajú stále väčšiu úlohu v práci knihovníka. Trend otvoreného prístupu
k vedeckým informáciám (open access) tento proces výrazne urýchlil. Knihovníctvo sa globálne stále
viac stáva „dátovou“ profesiou. v akademických knižniciach sa profiluje celý sektor nových
knihovníckych služieb, ktorý odráža spektrum činností spojených s uchovávaním a správou digitálnych
dát. v blízkej budúcnosti tak budú slovenskí knihovníci čeliť potrebe nových zručností a vedomostí –
kompetencií tzv. „data librarian“ (dátovo orientovaný knihovník). Knihovníci pracujúci v oblasti

Za národné projekty „Národný informačný systém na podporu výskumu a vývoja – elektronické zdroje“
(NISPEZ I – NISPEZ IV, predtým Operačný program Výskum a Vývoj – teraz Operačný program Výskum a Inovácie
(OP VaI)). je od roku 2009 zodpovedné Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

16
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dátovo-orientovaného knihovníctva a data managementu budú poskytovať nové typy knižničnoinformačných služieb.
Čo zo sebou táto skutočnosť prináša? Pri úvahách o vplyvu dátovo-orientovaných služieb na svet
akademických knižníc je prirodzeným východiskom koncepcia tzv. životného cyklu vedeckých dát (obr.
1):

Obrázok 3: Životný cyklus vedeckých dát a rola knihovníka (data librarian)

Na počiatku každého vedeckého procesu stoja hypotézy. Prvá etapa – vyhľadávanie a vyhodnocovanie
zdrojov – je pre knihovníka tradičná úloha. Dátovo orientovaný knihovník musí vedieť, čo a kde hľadať
– aké dátové zdroje alebo archívy sú k dispozícii. v prípade digitálnych dát môžu pribudnúť ďalšie
špecifiká ako napr. špeciálne licenčné alebo technické podmienky. Služba knihovníka vo forme
podpory a konzultácií s používateľom je tiež klasikou. v tejto etape „data librarian“ pomáha
požívateľovi s budovaním data management plánu. Vedeckí pracovníci majú často prekvapivo malé
povedomie o spravovaní svojich digitálnych dát počas vedeckého projektu – malú tzv. dátovú
gramotnosť. v tejto etape knihovník potrebuje poznať inštitucionálny kontext, požiadavky grantových
agentúr, požiadavky vydavateľov ako aj mať povedomie o právnych náležitostiach. v tretej etape
uchovávania dát „data librarian“ pokračuje v tradičnej úlohe knižníc – koncepcie budovania zbierok na
budúce použitie. Dátovo orientovaný knihovník poskytuje používateľovi prehľad o možnostiach
uchovávania digitálnych vedeckých dát, prípadne asistuje pri ukladaní dát do repozitára.
Uverejňovanie a šírenie výstupov z vedeckej činnosti je kľúčové pre hodnotenie vedecko-výskumnej
činnosti a renomé inštitúcie. „Data librarian“ v tejto etape formou konzultácií poskytuje prehľad
o rôznych možnostiach elektronického zdieľania digitálnych dát, o možnostiach otvoreného prístupu
k digitálnym dátam a právnických otázkach s nimi spojených.
Náplň práce dátovo orientovaného knihovníka
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Všetky tieto služby vyzerajú povedome, no pri bližšom pohľade je možné identifikovať celý rad nových
činností, ktoré sú pre digitálne dáta špecifické. Online mini-prieskum na zahraničných pracovných
portáloch pre knihovnícko-informačných pracovníkov (Lisjobnet.com, Indeed.com, Ifla.org) 17
zrealizovaný v októbri 2018 vygeneroval celý rad pracovných pozícií, ktoré korelujú s náplňou práce
dátového knihovníka. Pre názornosť uvádzam štyri príklady:

Data Curator

Data Services Librarian

-

vyhľadávanie dát na rôznych
platformách,
spracovávanie a vytváranie
metadát pre dátový archív,
správa webových stránok,
prevádzka archívu digitálnych
dát...

Digital Collections Strategist
-

výber a posudzovanie obsahu
digitálneho archívu,
spolupráca s fakultami
a tvorba infraštruktúry,
zaisťovanie konzistentnosti
dát...

-

-

budovanie ontológií
a kontrola metadátových
formátov,
troubleshooting,
správa dátového archívu,
vrátane krízového
managementu...

Preservation and Digitization Strategist
hlavnou úlohou definícia politík:
-

-

rozvoj schém a procedúr pre
ukladania a využívanie
digitálnych dát v rámci
inštitúcie,
dodržiavanie a aktualizácia
právnych a technických
štandardov...

Tab. 1 Príklady pracovných pozícií s typovou náplňou práce dátového knihovníka

Náplň práce a rola „data librarian“ je predmetom profesionálnej diskusie už niekoľko rokov.
v medzinárodnom meradle sa zrealizovali rôzne prieskumy, ktorých cieľom je zadefinovať
kompetencie a pozíciu dátovo-orientovaného knihovníka. Autorky Danianne Mizzy a Michele Hayslett
z Cornell University (USA) realizovali roku 2016 prieskum [1] medzi knihovníkmi a informačnými
pracovníkmi, ktorí poskytujú dátovo orientované služby vedeckým pracovníkom v akademických

Webstránka organizácie CILIP (britská The Library and Information Association) poskytuje informácie
o najnovších pracovných príležitostiach pre knižnično-informačných pracovníkov vo všetkých typoch knižníc vo
Veľkej Británii. Online portál Indeed.com okrem iných sektorov pracovného trhu uverejňuje pracovné ponuky
pre knižnično-informačných pracovníkov v USA. Webstránka Medzinárodnej federácie knihovníckych asociácií
(IFLA, ifla.org) uverejňuje pracovné príležitosti pre knižnično-informačných pracovníkov globálne.
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knižniciach. Respondentom mimo iné predložili zoznam 25 pracovných úloh, ktoré títo potom
konfrontovali so svojimi vlastnými pracovnými náplňami. Graf 1 nižšie znázorňuje desať najčastejšie
vyberaných úloh. Ako vidno, takmer všetci knihovníci pôsobiaci v oblasti digitálnych dát pomáhajú
vytvárať data management plány, spracovávajú dátové požiadavky zo strany financujúcej inštitúcie,
venujú sa problematike citácií dát a datasetov, poskytujú konzultácie v oblasti výberu repozitárov,
možností zdieľania dát a pracujú s metadátami. Riešia tiež právnické a etické otázky súvisiace
s uchovávaním dát.
Zručnosti a schopnosti dátovo orientovaného knihovníka
Zapájanie dát do práce knihovníkov je neodvrátiteľné, a tento dátový posun predstavuje pre
akademické knižnice zásadný krok. Porovnanie so slovenským akademickým knihovníkom je
jednoznačné: u nás takáto profilácia a pozícia dátovo orientovaného knihovníka v systémovej rovine
neexistuje. Aby sme boli schopní poskytovať spomínané služby, treba v tomto smere zabezpečiť
vzdelávanie slovenských knihovnícko-informačných pracovníkov.

Graf 1 Najčastejšie vyberané úlohy

Prehľad o znalostiach a schopnostiach, ktorými by mal dátovo orientovaný knihovník disponovať, nám
poskytne prieskum profesorky Mary Anne Kennan z Charles Sturt University v Austrálii. Na katedre
Information Studies, kde profesorka pôsobí, sa uvažuje o odbore data management. M.A. Kennan
urobila roku prieskum medzi 25 dátovo orientovanými knihovníkmi pracujúcich v knižniciach,
výskumných pracoviskách, oddeleniach pre správu dát a informačných technológií [2]. Cieľom tohto
prieskumu bolo zmapovať znalosti a zručnosti knihovníkov poskytujúcich dátové služby a zadefinovať
požiadavky na ich vzdelávanie. Najčastejšie spomínané zručnosti bolo možné sústrediť do štyroch
základných kategórií:
1. Správa dát: na prvom mieste sa umiestnili schopnosti a vedomosti týkajúce sa správy dát.
Každý respondent uviedol dôležitosť znalosti práce s metadátami, metadátových štandardov
a schém. Zároveň v tejto súvislosti ale každý zmienil schopnosť učiť sa, nakoľko napr. oblasť
metadátových formátov neustále napreduje. Ďalej v oblasti správy dát uvádzali zručnosti
spojené s kvalitou dát, bezpečnosťou dát, budovania data management politiky, znalosť
právnych a etických otázok.
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2. Dôkladná znalosť vedeckej pôsobnosti inštitúcie: každý respondent, takým či onakým
spôsobom zmienil dôležitosť znalosti kontextu vedy a výskumu v inštitúcii. Znalosť finančnej
politiky, spôsobu hodnotenia výskumu, spôsobov komunikácie vedeckých výstupov,
problematiku používaných licencií a noriem apod.
3. Interpersonálne zručnosti: Najčastejšie sa spomínala potreba komunikačných zručností na
veľmi vysokej úrovni – data librarian pri svojej práci komunikuje s vedením, IT oddelením,
akademickými pracovníkmi, administratívou... z hľadiska mäkkých zručností vo svete dát
identifikovali potrebu flexibility, adaptability, otvorenosť a schopnosť sa učiť.
4. Informačné technológie: väčšina respondentov zdôraznila dôležitosť IT zručností, ale skôr
v zmysle „tak akurát“, tzn. tvoriť most medzi IT-oddelením a vedeckými pracovníkmi. Dátovo
orientovaní knihovníci by mali mať prehľad a informácie o technických možnostiach, ako to
reálne robili.
Čo sa týka vzdelávania a vzdelávacích potrieb knihovníkov pracujúcich v oblasti digitálnych dát boli
odpovedi veľmi rôznorodé. Na otázku, ako si predstavujú ideálne vzdelávacie formy pre vzdelávanie
dátovo orientovaných knihovníkov, respondenti najčastejšie spomínali možnosti individuálnych
špecializovaných kurzov vo forme celoživotného vzdelávania. Pozíciu "data librarian" definovali ako
knihovníka „s pridanou hodnotou“.
Otvorený prístup a otvorené dáta v európskom kontexte
V reakcii na globálny trend otvoreného prístupu (ďalej open access) Európska komisia v roku 2012
publikovala dokument s názvom „Recommendation on access to and preservation of scientific
information“, ktorý bol aktualizovaný v apríli 2018. v svojom odporúčaní č. 2018/790 z 25.4. 2018 (5)
Európska únia stanovuje: „Cieľom politík otvoreného prístupu je bezplatne poskytnúť výskumným
pracovníkom a širokej verejnosti otvorený a nediskriminačný prístup k odborne recenzovaným
vedeckým publikáciám, výskumným dátam a iným vedeckým výstupom v čo najskoršej fáze procesu
šírenia poznatkov a umožniť využívanie a opakované používanie výsledkov vedeckého výskumu.
Otvorený prístup k vedeckým výstupom a vedeckým dátam pomôže zvýšiť kvalitu, zníži potrebu
zbytočnej duplicity výskumu, urýchli vedecký pokrok, pomôže v boji proti podvodom vo vede,
a celkovo podporí hospodársky rast a inovácie.“ 18 Túto stratégiu Európska komisia významne
zdôraznila začlenením povinnosti publikovania vo forme open access do projektov financovaných
z rámcového programu Horizont 2020. s implementáciou Digital Single Markets strategy on 6 May
2015 Európska komisia oznámila začiatok projektu budovania tzv. 'European Open Science Cloud'.
Cieľom European Open Science Cloud je vybudovanie spoločnej európskej vedeckej infraštruktúry
s bezplatnými službami pre uloženie dát, ich management, analýzu a opätovné použitie, ktoré bude
k dispozícii pre 1.7 miliónov európskych vedcov naprieč vedeckými disciplínami. Princípy open
science, open access a open data sú kľúčovou stratégiou Európskej komisie v podpore vývoja vedy,
inovácií a rozvoja znalostnej ekonomiky v rámci Európskej únie.
Záver
Vedecké dáta, ich ochrana a bezpečnosť sú celospoločensky diskutovanou témou. Vnímame ich nielen
z hľadiska uchovávania, ale aj z hľadiska vyhľadávania a opätovného používania. Slovenské
akademické knižnice využívajú a budú využívať profesionáli realizujúci svoje vedecké projekty na báze

18

Pozri https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0790
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digitálnych dát. Knihovníctvo sa mení na dátovú profesiu, kde sú dáta integrálnou súčasťou knižničnoinformačných služieb. Trend open access prístupu tento vývoj ďalej prehĺbil. Všetky tieto faktory
predstavujú zásadný prelom v práci našich akademických knižníc, na ktorý sa musíme bezodkladne
pripraviť.
Pre vzdelávanie slovenských knižnično-informačných pracovníkov a budúcnosť slovenských
akademických knižníc to predstavuje obrovskú výzvu.
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ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE – ĎALŠIE SMEROVANIE
Michal Sliacky
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, michal.sliacky@cvtisr.sk
Abstrakt
Príspevok informuje odbornú knihovnícku verejnosť o aktuálnych informáciách a trendoch pre oblasť
licencovaných elektronických informačných zdrojoch (EIZ) dostupných na Slovensku. Ide o EIZ, ktoré majú
uplatnenie najmä ako informačná podpora vedeckého bádania, ale i jeho hodnotenia – t. j. EIZ, ktoré sú
dostupné na VŠ, univerzitách, SAV a vybraných vedeckých knižniciach na Slovensku.
Ďalšie témy, ktoré sa v príspevku riešia sú aj – EIZ obstarávané mimo národných projektov Centra vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR) a ich pasportizácia ako aj ciele a úlohy, ktoré CVTI SR v tejto súvislosti plánuje
realizovať, t. j. vybudovanie Registra dostupných EIZ na Slovensku. Príspevok na záver prináša aj príklad dobrej
praxe v rámci spolupráce knižníc, ktorý poukazuje na to, že je možné využiť – už existujúcu HW a SW
infraštruktúru a know-how CVTI SR pri budovaní digitálnej knižnice skrípt z fondov Slovenskej ekonomickej
knižnice.
Abstract
This paper informs the professional librarians about current information and trends in the field of licensed
electronic information resources (EIR) available in Slovakia. These EIR, which are using as an information support
for scientific research, but also its evaluation. These EIR are available at universities, Slovak Academy of Science
and selected scientific libraries in Slovakia.
Other topics discussed in this paper are also – the EIR procured outside the national projects of the Slovak Centre
of Scientific and Technical Information (SCSTI) and its appearance in Slovak academia as well as the goal and task
that the SCSTI plans to implement in this context – building a Register of available EIR in Slovakia. Finally, the
paper also presents an example of a good practice in the cooperation of libraries, which shows that it is possible
to use the already existing HW and SW infrastructure and the SCSTI´s know how in building a digital library
scholar texts from the Slovak Economic Library funds.
Kľúčové slová
elektronické informačné zdroje, centralizované obstarávanie, spolufinancovanie, otvorená veda, Open Access,
CVTI SR, národné projekty NISPEZ – NISPEZ IV, spolupráca knižníc, digitálna knižnica, zdieľaná ekonomika
Key words
electronic information resources, centralized procurement, co-financing, open science, Open Access, SCSTI,
national projects NISPEZ – NISPEZ IV, library cooperation, digital library, shared economy

EIZ – projekt NISPEZ IV – aktuálne informácie
Pokiaľ hovoríme o licencovaných elektronických informačných zdrojoch (EIZ), ktoré slúžia ako
informačná podpora vedeckého bádania a hodnotenia vedy v širších súvislostiach, máme na mysli
najmä EIZ, ktoré sú v slovenskej akademickej obci dostupné už od roku 2000. Zmena nastala od roku
2008, keď sa prístupy do EIZ, pre podstatnú časť vedecko-výskumnej komunity na Slovensku,
zabezpečujú prostredníctvom národných projektov NISPEZ – NISPEZ III 19 spolufinancovaných zo

NISPEZ – národný informačný systém podpory vedy a výskumu – prístup k elektronickým informačným
zdrojom
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štrukturálnych fondov EÚ (pôvodne Operačný program Výskum a vývoj, v súčasnosti projekt NISPEZ
IV 20 – Operačný program Výskum a inovácie).
Za túto agendu je na celonárodnej úrovni zodpovedné Centrum vedecko-technických informácií SR
(CVTI SR) s tým, že pre akademickú obec sú zdroje dostupné prostredníctvom akademických knižníc
VŠ a univerzít, Ústrednej knižnice SAV a vybraných vedeckých knižníc.
Centralizované obstarávané prostredníctvom národných projektov CVTI SR (NISPEZ – NISPEZ IV) je
realizované od roku 2008 až po súčasnosť. Model centralizovaného obstarávania sa ukázal ako
životaschopný a má mnohé výhody, medzi ktoré patrí, okrem úspory finančných prostriedkov, aj
zvládnutie celej administratívnej agendy spojenej s ich obstarávaním, centralizovaným hodnotením
a pod. Centralizovaný model obstarávania je model, ktorý má potenciál pokračovať aj do budúcnosti,
dôležitou otázkou je však nájsť spôsob spoločného financovania prístupov zo strany zapojených
inštitúcii, keďže je predpoklad, že financie alokované z posledného národného projektu vystačia na
pokrytie základného portfólia EIZ už len na celý budúci rok (2019). Do úvahu prichádza aj optimalizácia
portfólia EIZ ako aj úprava počtov jednotlivých inštitúcií. Toto však problém nerieši.
Portfólio EIZ
Portfólio EIZ, ako aj skladba používateľských inštitúcií, sa od roku 2008 výrazne nemenila, prišlo len
k nevyhnutným optimalizáciám, ktoré ukázali štatistiky využívania EIZ. k aktuálnemu portfóliu v rámci
projektu NISPEZ IV dokonca pribudli aj ďalšie nové EIZ. Pre rok 2018 platí nasledovný zoznam:
Plnotextové EIZ a špecifické EIZ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACM Digital Library (7 inštitúcií)
IEEE/IET Electronic Library (IEL) (4 inštitúcie)
Knovel (10 inštitúcií)
ProQuest Central (16 inštitúcií)
REAXYS (7 inštitúcií)
SciFinder (8 inštitúcií)
ScienceDirect (15 inštitúcií) + e-knihy (evidence-based selection)
SpringerLink (VaV inštitúcie)
SpringerNature (VaV inštitúcie)
Wiley Online Library (17 inštitúcií)

Nové v portfóliu:
•
•
•
•
•
•

SpringerNature
Časť a – kolekcia časopisov:
47 titulov Nature Branded Titles – platforma Nature
40 titulov Nature Academic Titles – platforma Nature
45 titulov Palgrave Macmillan Titles – platforma SpringerLink
Časť B – kolekcia e-kníh vydavateľa Springer – platforma SpringerLink

NISPEZ IV – Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných
inštitúcií
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Scientometrické a bibliografické EIZ:
•
•
•
•
•
•
•

SCOPUS (18 inštitúcií)
Web of Science (WoS) – Core Collection (18 inštitúcií)
WoS – Book Citation Index (13 inštitúcií)
WoS – Journal and Highly Cited Data (18 inštitúcií)
WoS – Current Contents Connect (18 inštitúcií)
WoS – Citation Connection + archív (18 inštitúcií)
Emerging Source Cit Index + archív (18 inštitúcií)

Aktuálne portfólio s popismi EIZ ako aj skladba zapojených inštitúcii, je možné nájsť na webovej
stránke projektu NISPEZ IV – http://nispez4.cvtisr.sk/.
V súčasnosti sú prístupy do EIZ zabezpečené a plne hradené z národného projektu NISPEZ IV pre všetky
inštitúcie do konca roka 2019, v prípade predplatného za prístup do databáze IEEE/IET Electronic
Library (IEL) je to do 08/2019.
Aktuálne CVTI SR rieši uplatnenie opcií na zabezpečenie prístupov do EIZ na rok 2019. Opcie boli
dohodnuté v rámci VO, ktoré prebehli v rokoch 2017 – 2018. Tu je priestor aj pre možnú optimalizáciu
portfólia EIZ ako aj pre skladbu zapojených inštitúcií.
EIZ – projekt NISPEZ IV – aktuálne trendy
Aktuálne trendy v oblasti sprístupňovania vedeckých a odborných EIZ poukazujú na niekoľko okruhov
základných problémov.
Prvým okruhom sú najmä zložité a stále náročnejšie rokovania o predplatnom, a to najmä s veľkými
svetovými vydavateľmi vedeckého obsahu ako napr. Elsevier, Springer, Wiley, ale aj iné. Neustále
medziročné nárasty cien sú faktom. Uvádzame niekoľko príkladov zo svete, ktoré na tieto problémy
poukazujú:
•

•
•
•
•
•

Francúzske výskumné organizácie a univerzity – národné konzorcium Couperin.org (viac ako
250 VaV inštitúcií)
o roky diskusií/rokovaní – zrušenie predplatného časopisov Springer – neúmerný nárast
predplatného
Nemecké akademické inštitúcie – národné konzorcium DEAL
o roky diskusií/rokovaní s vydavateľom Elsevier (SD, SCOPUS) – rokovania uviazli
Kanada – University of Calgary
o zrušenie – predplatného na časopisy vydavateľstiev Oxford University Press, Taylor &
Francis – neúmerný nárast predplatného
ďalšie univerzity po celom svete: George Mason University (USA), Kansas State University
(USA), Consortium on Core Electronic Resources (Taiwan) ....
prehľad – organizácie SPARC: Big Deal Cancellation Tracking
https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/

Ďalší okruh problémov súvisí aj so stále výraznejším trendom v oblasti otvoreného prístupu
k vedeckým poznatkom – hnutie Open Access, ktoré si našlo svoje pevné miesto v usmerneniach
Európskej komisie ako aj miesto v mnohých štátnych a inštitucionálnych politikách týkajúcich sa
vedeckej komunikácie a grantových schém na podpory vedeckého bádania. Vedecká komunikácia sa
za a ostatné roky mení veľmi výrazne a v mnohých ďalších súvislostiach hovoríme aj tzv. otvorenej
vede. Podstatou je, okrem iného, aj otvorenosť vo vzťahu k výstupom vedeckého bádania. Trendy sú
jasné a hovoria o tom, že pokiaľ je výskum financovaných z verejných zdrojov – mali by byť aj vedecké
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výstupy verejne dostupné. Netýka sa to len publikácií aj vedeckých dát. Grantové schémy, ale i mnohé
inštitucionálne a národné politiky štátov smerujú jednoznačne až k povinnosti sprístupňovať výsledky
výskumu otvorenou cestou (či už zlatou alebo zelenou cestou) 21.
Trendy plynúce z Open Access však prirodzene menia bežne zaužívané modely súvisiace so
životným cyklom EIZ. Vydavatelia získavajú značnú časť príjmov z tzv. APC poplatkov, ktoré platia
autori, pokiaľ publikujú prostredníctvom zlatej cesty (Gold Open Access). Tieto články sú potom
prístupné verejne bez potreby predplácania prístupov k celej databáze čo pre veľké vydavateľstvá
znamená aj pokles predplatiteľov celých databáz. Tí navyše neúmerne dvíhajú každoročne ceny ich
predplatného.
Zaujímavým riešením môže byť preto aj nákup prístupov do platforiem, ktoré integrujú OA informačné
zdroje a ponúkajú ich indexované na vlastných platformách. Samotné OA zdroje sú zadarmo, platí sa
len za využívanie platformy a súvisiace služby. Každopádne ide o násobne nižšie platby ako v prípade
prístupov k databázam veľkých vydavateľov. Príklady:
•
•

https://www.dimensions.ai/
https://www.1science.com/1findr/

EIZ – projekt NISPEZ IV – otázky spolufinancovania
Keďže sú všetky databázy z portfólia projektov NISPEZ, v danom zložení na Slovensku v akademickej
obci dostupné od r. 2000, dlhoročné skúsenosti konkrétnych vydavateľov so Slovenskou republikou
a vzťahy s využívaním tohto vedeckého obsahu zabezpečia aj to, že je možné získať od vydavateľov
výrazné zľavy a menšie medziročné nárasty cien za dané databázy alebo aj rôzne bonusy, služby a pod.
Napríklad aj zmluvy, kde sú v prípade prístupov do databáz SpringerLink a SpringerNature
zabezpečené národné licencie, t. j. sú aj pre inštitúcie nad rámec inštitúcií zapojených do projektov
NISPEZ.
Všetky databázy, ku ktorým CVTI SR v rámci národného projektu NISPEZ IV, obstaráva prístup sú
autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane
špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy, vedcov, vedných odborov, inštitúcií, časopisov
a pod. CVTI SR teda obstaráva služby – prístup k obahu na konkrétne obdobie, ktorý je zo strany
vydavateľov dopĺňaný priebežne a kontinuálne, t. j. obsah je aktualizovaný na dennej, týždennej,
mesačnej alebo inej báze (podľa zvyklostí jednotlivých vydavateľov). Tu je potrebné si uvedomiť, že
medziročné nárasty cien sú preto faktom, ktorý sa v tomto segmente vyskutuje v celom svete a nie je
možné sa mu vyhnúť.
Ako už bolo vyššie spomenuté prístupy do EIZ sú zabezpečené a plne hradené z národného projektu
NISPEZ IV pre všetky inštitúcie do konca roka 2019. Aj napriek tomu, že realizácia hlavných aktivít
projektu NISPEZ IV je naplánovaná do decembra 2023, je už dnes jasné, že je nutné riešiť otázky
spolufinancovania a nastaviť jeho model na ďalšie obdobie zo strany zapojených inštitúcií. CVTI SR
vypracovalo viacero návrhov modelu a boli predložené na posúdenie.
Dôležité je, aby kľúčové diskusie ako aj rozhodnutia vyriešili otázky, ktoré EIZ sa budú obstarávať aj
naďalej a ktoré nie, resp. akými inými databázami ich možno nahradiť a pod. Tieto rozhodnutia musia

21

viac o téme: http://openaccess.cvtisr.sk/
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prebehnúť na úrovni Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR
a Slovenskou rektorskou konferenciou.
Čím skôr k takýmto rokovaniam, resp. rozhodnutiam dôjde, tým je väčšia šanca, že sa podarí vyhnúť
sa nepríjemnému faktu, že sa včas nenájde riešenie, ako prístupy do EIZ uhradiť – a teda vyhnúť sa aj
hrozbe odpojenia prístupov zo strany vydavateľov EIZ.
Na základe hodnotenia štatistických výstupov, ktoré CVTI SR realizuje každoročne, je možné
skonštatovať, že využívanie všetkých vedeckých EIZ slovenskou VaV komunitou má stabilný trend,
v prípade mnohých EIZ – dokonca rastúci neustále trend.
Dostupnosť EIZ pre VaV komunitu po roku 2009 sa vo veľkej miere prejavila vo výraznom náraste
citačných ohlasov (domácich aj zahraničných) na slovenský výskum. Počas realizácie projektov NISPEZ
– NISPEZ IV, v rokoch 2009 – 2017, významne stúpli domáce a zahraničné citačné ohlasy na slovenský
výskum. Relatívny ohlas na vedecké publikácie slovenských autorov kontinuálne výrazne rastie
a prekročil hranicu svetového priemeru.
EIZ – mimo projektu NISPEZ IV
Aj keď značná čas EIZ pre vedu a výskum je v slovenskej akademickej obci dostupná vďaka sérii
projektov NISPEZ, predsa len nejde o jediný zdroj, z ktorého sú financované prístupy do všetkých EIZ
na Slovensku. Portfólio EIZ projektu NISPEZ predstavuje základ balíka informačnej podpory na
Slovensku, ktorý je zložený najmä so scientometrických, bibliografických a plnotextových EIZ, ktoré sú
mutidisciplinárne. Aj napriek tomu, že v portfóliu EIZ je niekoľko špeciálnych EIZ (napr. pre chémiu či
elektrotechniku a počítače), špecifické potreby, v oblasti EIZ, jednotlivých VŠ, univerzít a SAV by mali
byť pokryté nákupom EIZ z vlastných alebo iných zdrojov. Pasportizácia EIZ ku koncu roku 2017 uvádza
nasledovné EIZ:
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V roku 2018 k uvedeným EIZ je potrebné pripočítať aj to, že Slovenská národná knižnica v Martine
obstarala národnú licenciu na vstup do databáz GALE 22, čo znamená, že je zabezpečená aj pre všetky
inštitúcie zapojené do projektov NISPEZ.
Osobitnú kategóriu predstavuje samotné CVTI SR, ktoré obstaráva objektívne najviac EIZ z vlastných
(alebo iných) prostriedkov. v roku 2018 ide o nasledovné tituly EIZ:

22

dve multiodborové databázy od vydavateľstva GALE Cengage: AcademicOneFile a GeneralOneFile
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Register dostupných EIZ na Slovensku
Okrem známych cieľov projektu NISPEZ IV realizovaných v Aktivite 1 existujú aj ďalšie ciele. Ide o dve
aktivity:
• Aktivita 2 – zabezpečenie discovery systému pre efektívne vyhľadávanie vedeckého obsahu
a systému pre správu elektronického obsahu
o Cieľ aktivity: zjednodušiť vedeckým pracovníkom prácu s EIZ
• Aktivita 3 – modernizácia systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho
vedeckého obsahu s dôrazom na podporu OA publikovania
o Ciele aktivity: vybudovať komplexný informačný systém získavania, spracovávania,
uchovávania a sprístupňovania vedeckých a bibliometrických dát a publikácií –
KOMIS.
Skĺbením oboch cieľov, okrem iných plánov, bude možné dosiahnuť aj vybudovanie Registra
dostupných EIZ na Slovensku. Ten by mohol pomôcť vedeckých pracovníkom, študentom, učiteľom
a knihovníkom orientovať sa v množstvo rôznorodých EIZ, ktoré je možné na Slovensku nájsť. Malo by
ísť o EIZ obstarávané z projektu NISPEZ IV a EIZ, ktoré si obstarávajú jednotlivé inštitúcie aj zo zdrojov
mimo projektov.
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Zásadným problém pre knihovníkov je aj správa EIZ a ich manažment. Tie spočívajú v nelineárnosti EIZ
a neštandardizovaných procesoch – t. j. úlohou je pokryť celý životný cyklus EIZ 23:

Technológia systému bude v réžii CVTI SR, ktoré využije aj nasledovné systémy a služby:
•
•
•
•

Electronic Journals Library (EZB) / Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Open Source Systém manažmentu EIZ (ERMS / Electronic Resource Management System)
linkovací server (SFX alebo iný)
HAN – systém pre vzdialený prístup do EIZ (v prípade CVTI SR).

Okrem manažmentu zdrojov a vybudovania registra bude ERMS využívaný aj na benchmarking
poskytovaním odkazov na tvorcov, vydavateľstvá, zoznamy sledovanej literatúry, základné informácie
o licenčných podmienkach, analýz prekrývania sa jednotlivých zdrojov a pod. ERMS bude predmetom
vývoja v projekte NISPEZ.
Systém umožní pokryť viaceré potreby. Získať prehľad o dostupných EIZ a umožní aj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytváranie podrobných záznamov o jednotlivých EIZ a možnosť ich modifikovať
zoznamy EIZ ako ich kategorizovanie podľa dostupnosti v jednotlivých inštitúciách
a kategorizovanie podľa vedných odborov a pod.
modul správa pracovných postupov
celý životný cyklus EIZ
modul správa licencií
modul správy organizácií
modul správy štatistík
modul na uchovávanie administratívnych informácií
modul akvizičných funkcií.

Kľúčovým faktorom, okrem zvládnutia technického riešenia systému, bude aj nastavenie systému
spolupráce a zdieľanie informácií a dát medzi CVTI SR a zapojenými inštitúciami. Pôjde o informácie

23

Životný cyklus e-zdrojov v knižnici
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o aktuálne dostupných EIZ, rokoch ich dostupnosti, rozsahu, resp. čísla, ročníky časopisov a pod.
v tomto prípade by malo význam zapájať aj EIZ, ktoré sú dostupné len na určitú – skúšobnú dobu.
Výsledkom by mali byť odpovede na otázky: Čo je dostupné (aký EIZ)? Kde je dostupný? v akom
rozsahu? a pod.
Domáci príklad dobrej praxe v oblasti EIZ
Ako príklad dobrej pre oblasť EIZ z domáceho prostredia možno predstaviť projekt sprístupňovania
technologickej platformy digitálnej knižnice CVTI SR akademickým knižniciam. Ide o komplexný
technologický servis ponúkaný akademickým knižniciam, v ktorom CVTI SR sprístupňuje rozhranie
digitálnej knižnice, pričom akademická knižnica má v ňom uložené svoje vlastné knižničné dokumenty
a sprístupňuje ich na svojej pôde. Konkrétne, v rámci pilotnej realizácie projektu, ide o spoločné
budovanie digitálnej knižnice skrípt z fondov Slovenskej ekonomickej knižnice (SEK).
Spolupráca, na strane SEK, spočíva vo výbere vhodného študijného odboru (v ktorom sú skriptá najviac
nedostatkové a je predpoklad že študenti budú mať o ich prezenčné virtuálne štúdium v knižnici
záujem. Zo strany CVTI SR je úlohou pripraviť riešenie na kľúč – t. j. skenovanie dokumentov, realizácia
OCR (optické rozoznávanie znakov), import do digitálnej knižnice (MediaINFO). Prístupy
k dokumentom – digitalizátom (v tomto prípade ku skriptám) sú možné pre vlastnú akademickú obec
výhradne v priestoroch SEK (študovniach a na celej univerzite) na základe rozsahu IP adries. Dôležité
je upozorniť, že realizácia projektu je v súlade s § 48 Použitie diela prostredníctvom koncového
zariadenia Autorského zákona. To znamená, že skriptá z digitálnej knižnice nie je možné sťahovať
a kopírovať,
CVTI SR digitalizované dáta SEK pre internú a archivačnú potrebu po skončení projektu odovzdá
a úspešnosť pilotného projektu bude vyhodnotená na základe štatistických ukazovateľov prístupov.
Záver
Licencované EIZ sú už roky dôležitou a sledovanou agendou. Slúžia ako primárny zdroj informačnej
podpory výskumu a jeho hodnotenia. Je dôležité informovať odbornú verejnosť o aktuálnych
informáciách a trendoch pre danú oblasť. Je dôležité sledovať vývoj meniacej sa vedeckej komunikácie
a nástup otvorenej vedy.
V súčasnosti, ešte viac ako inokedy, je dôležitá a potrebná spolupráca. a to hneď na viacerých
úrovniach – či už medzi knižnicami navzájom alebo medzi knižnicami a partnermi, používateľmi,
vzdelávacími a výskumnými inštitúciami, ale aj komerčným sektorom.
Spolupráca sa môže týkať nových možností a zdrojov financovania, ale tiež princípov zdieľanej
ekonomiky – pointou je zdieľanie materiálnych a nemateriálnych hodnôt s cieľom ušetriť.
Knižnice sú v tomto prípade ideálnym miestom na využívanie princípov zdieľanej ekonomiky. Napr.
knižnice rovnakého typu môžu efektívne spolupracovať na riešení projektov, ktorých výsledným
efektom je zlepšenie kvality služieb.
Dôležité je zostavenie kritérií a aplikovanie mechanizmu na zistenie efektivity služieb knižníc,
identifikovať oblasti, ktoré je potrebné riešiť a v rámci ktorých je možná spolupráca. Výborným
príkladom môže byť pilotná realizácie projektu CVTI SR – spoločné budovanie digitálnej knižnice skrípt
z fondov Slovenskej ekonomickej knižnice (SEK) ako aj ciele a úlohy CVTI SR v oblasti EIZ – vybudovanie
Registra dostupných EIZ na Slovensku.
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ZÁVERY Z KONFERENCIE
Konferencia Kultúrne dedičstvo pre všetkých! Knižnice 2018, ktorá sa konala v dňoch 2.-3. októbra
2018 v Bratislave, mala za cieľ zmapovať aktuálnu situáciu a problémy pamäťových a fondových
inštitúcií v rôznych smeroch ich činnosti. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 odborníkov z týchto
inštitúcií, ktorí si vypočuli 31 odborných príspevkov zaradených do 7 tematických sekcií.
Účastníci konferencie prijali nasledujúce závery:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

vítame iniciatívu Inštitútu kultúrnej politiky Ministerstva kultúry SR predložiť na diskusiu
knižniciam analytický materiál „Analýza výpožičkovej návratnosti“
odporúčame Slovenskej národnej knižnici spracovať koncepciu digitalizácie regionálnych
dokumentov, vzhľadom na možnú duplicitnú digitalizáciu regionálnych knižníc
žiadame Ústrednú knižničnú radu, aby oslovila ministerku kultúry SR vo veci využitia
digitálneho obsahu na portáli Slovakiana pre knižnice
žiadame Ústrednú knižničnú radu, aby oslovila ministerku kultúry SR vo veci využitia
národných registrov pre odbornú knihovnícku verejnosť
na základe informácie o perspektívnej výmene knižnično-informačného systému VIRTUA za
iný knižnično-informačný systém odporúčame Slovenskej národnej knižnici zvolať stretnutie
zástupcov participujúcich knižníc združenia KIS3G a prerokovať s nimi ďalší postup
žiadame opätovne iniciovať rokovanie s autorskou spoločnosťou LITA ohľadne doplnenia
hromadnej licenčnej zmluvy o predmety autorskoprávnej ochrany pri verejnom vykonaní diel
na knižničných podujatiach a tiež ohľadne vypožičiavania iných ako literárnych diel, ako aj
použitie rozmnoženiny časti diela – náhľadu diela, ktorým sa rozumie najmä obal a obsah
diela v katalógoch knižníc knižničného systému SR, a to na informačné účely súvisiace
s ponukou na vypožičanie alebo sprístupnenie obsahu svojich zbierok
odporúčame vytvoriť pracovnú skupinu pod gesciou Sekcie kultúrneho dedičstva
Ministerstva kultúry SR, ktorá by priebežne analyzovala stav plnenia úloh v rámci
jednotlivých strategických oblastí Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 2015-2020
odporúčame Slovenskej národnej knižnici, aby venovala osobitnú pozornosť činnostiam
mestských knižníc
vyzývame zástupcov IFLA na Slovensku, aby doplnili údaje o slovenských knižniciach v rámci
iniciatívy IFLA Librarymap
odporúčame Ústrednej knižničnej rade osloviť ministerku kultúry SR s požiadavkou na
komunikáciu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadne spolupráce
základných a stredných škôl s verejnými a školskými knižnicami pri realizácii aktivít na
podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti.

V Bratislave dňa 3. októbra 2018

účastníci konferencie
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PhDr. Judita Kopáčiková
Slovenská asociácia knižníc/Staromestská knižnica
riaditel@starlib.sk

Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018

Nosné podujatie SAK, zapájajú sa všetky typy
knižníc i knižnice, ktoré nie sú členmi SAK
 V roku 2018 – 19. ročník
 Vlastné logo
 Jednotné motto: Knižnice pre všetkých
 Od roku 2013 marketingový plán
 Termín konania: vždy v marci, často sa menil
a posúval – jarné prázdniny, od roku 2018 sa
TSK bude konať vždy v prvý ucelený marcový
týždeň – v roku 2019 od 4. do 10. marca


Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018







Ambasádor - od roku 2014 Ján Gallovič, člen
činohry SND
Finančná podpora: 2014 – MK SR, 2017 – FPU
v týchto rokoch - mohutná propagačná kampaň –
busboardy vo vozidlách MHD
Stabilní partneri: kníhkupectvo Martinus, ŽSS, a.s.,
V roku 2018 aj vydavateľstvo Panta Rhei – letáky do
vlakov a Slovart - knihy do vlakov

Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018

Kníhkupectvo Martinus – od roku 2015 –
knižničné hliadky – záložky do kníh (Idem z
knižnice – zľava na nákup kníh po predložení
záložky + 2017 novinka: aj po predložení
čitateľského preukazu do ktorejkoľvek knižnice)
ŽSS, a.s. Národný dopravca – od roku 2016 –
letáky, knihy pre cestujúcich (Staromestská
knižnica, ÚK FF UK, minulý rok aj Knižnica Karola
Kmeťka v Nitre) v rýchlikových spojeniach v SR,
knižničný vozeň v roku 2016 na otvorenie TSK do
Banskej Bystrice, na vlakovej stanici v Banskej
Bystrici nás čakali knihovníci s transparentmi
Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018

Mediálni partneri: RTVS Rádio Regina, portál
infolib.sk, vždy lokálne mediá podľa toho,
kde sa otvorenie TSK koná
 Záštita: v roku 2017 a 2018 minister kultúry,
nikdy sa na otvorení TSK zatiaľ nezúčastnil,
vždy preberá záštitu aj zástupca mesta, resp.
kraja,
 Propagácia/propagačné materiály: jednotné
propagačné materiály: plagát, menovka pre
knižničné hliadky, nápis na autá Idem z
knižnice


Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018

Otvorenie TSK: každý rok sa začína v inom meste
– Bratislava, Košice, Trnava, Banská Bystrica,
Prešov, tohto roku Nitra, v roku 2019 Levoča
vždy dôstojný priebeh, všetky knižnice (krajská,
akademická, vedecká) v meste,
súčasťou otvorenia je TK, odovzdanie výročnej
ceny SAK za aktívny čin roka SAKAČIK
 Registrácia a vyhodnotenie podujatí:
www.sakba.sk
 Bulletin SAK – vždy celé číslo venované TSK


Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018





Sprievodná akcia: od roku 2015 knižničné hliadky na
verejných priestranstvách - opustili sme kamenné
budovy a vyšli za našimi potenciálnymi používateľmi/
čitateľmi do ulíc, celoslovenská akcia, minimálne
finančné náklady, v spolupráci so strednými, vysokými
školami (KKaIV FFUK, Žilinská univerzita v Žiline,
Prešovská univerzita,... + občianski dobrovoľníci)
odmeňujú občanov pristihnutých pri čítaní záložkou do
knihy (zľava na nákup kníh 2 € pri predložení záložky a
po predložení platného čitateľského preukazu do
ktorejkoľvek knižnice - Martinus.sk); knižnice ponúkajú
ročnú čitateľskú registráciu zdarma
Do pozornosti dávam tohtoročný projekt verejných
knižníc v BSK – Stratené knihy

Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018





busboardy s propagáciou TSK na
vozidlách MHD – 1 mesiac - s finančnou
podporou MK SR a FPU)
v roku 2014: v ôsmich krajských mestách
v SR – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra,
Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice,
v roku 2017: v 14 mestách v SR
(Bratislava, Trnava, Senica, Piešťany,
Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica,
Prešov, Košice, Zvolen, Poprad, Martin,
Vranov nad Topľou),
Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018
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Menovka pre knižničné hliadky

Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018

VZ
VZSAK,
SAK,5.
22.
3. 2.
2014,
2017,
Piešťany
Martin
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Ďakujem za pozornosť

Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018, Bratislava 2. - 3.
10. 2018

Celé Slovensko číta deťom
aj v knižniciach
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen
Milota Torňošová

Prvá kampaň na podporu čítania deťom
• myšlienka zlepšovať emocionálne zdravie detí, prehlbovať komunikáciu v
rodine cez knihy a čítanie vznikla v Poľsku
• Nadácia založená Irenou Koźmińskou organizuje prvé čítania v Poľsku v roku
2001
• rozšírenie projektu čítania deťom do Česka, Maďarska aj Slovenska
• založené Občianske združenie Celé Slovensko číta deťom v roku 2009
• prezidentka - herečka, dramaturgička, organizátorka rôznych umeleckých
aktivít pre deti - Viera Kučerová

Viera Kučerová, prezidentka
Občianskeho združenia Celé
Slovensko číta deťom

O čom je projekt Celé Slovensko číta deťom?

• o rodine, rodičoch a deťoch, o komunikácii prostredníctvom knihy
• o harmonizovaní vzťahov, budovaní vzájomnej dôvery, pocitu istoty a ochrany
• pozostáva z modelových čítaní významných osobností mesta, regiónu –
umelcov, spisovateľov, vedcov, športovcov,... v kinosálach, nemocniciach,
školách, knižniciach...
• prvé čítania sa uskutočnili vo Zvolene a v Banskej Bystrici v roku 2011
• prvý týždeň čítania vyhlásený v roku 2015, záštitu prevzal prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska
• zapájajú sa aj verejné knižnice na Slovensku
• medzi partnermi je aj Slovenská asociácia knižníc

Prvé čítanie Zvolenský
zámok 2011

Motto projektu: Čítajme deťom 20 minút každý deň!
• dáva rodine do zorného uhla nástroj na výchovu duchovne a tvorivo
bohatých ľudí,
• ukazuje cestu ako sa dá udržať a rozvinúť rodinná intimita a komunikácia,
• pravidelné stretnutia s knihou dokážu meniť deti na inteligentných,
cítiacich, nebojácnych jednotlivcov plných inovatívnych nápadov,
• motto oslovilo aj verejné knižnice, k šíreniu dobrej myšlienky sa pridala aj
krajská knižnica vo Zvolene

Ako sa čítalo a číta vo Zvolene?

• začalo sa hosťovaním na druhom čítaní na Zvolenskom zámku a v
Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej

Čítalo sa s veľkým nasadením

Deti zaujalo nielen čítanie ale aj knihy

Ako sa čítalo a číta vo Zvolene?

• prvý týždeň čítania v knižnici sa konal na Mikuláša v roku 2015 v rámci
modelových čítaní OZ Celé Slovensko číta deťom
• hostia – primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová, spisovateľ Ondrej
Kalamár, herec Ondřej Daniš a Viera Kučerová
• stretnutie v atmosfére Vianočných sviatkov, pokoja a rodinnej pohody

© Vlado Veverka

primátorka mesta Zvolen

© Vlado Veverka

Ondřej Daniš, Viera Kučerová

© Vlado Veverka

a Vianočná atmosféra

Ako sa čítalo a číta vo Zvolene?

• knižnica niekoľkokrát do roka pozýva deti na stretnutia so známymi,
alebo menej známymi osobnosťami
• hostia venujú deťom svojich 20 minút čítania zo svojich obľúbených
detských kníh, rozprávaniu o tom čo deti radi čítajú, kto im doma číta
a prečo je dôležité v dnešnej dobe čítať
• čítajúci hostia sú novinári, spisovatelia, alebo obyčajní oteckovia,
mamičky, alebo starí rodičia
• v rámci projektu sa uskutočnilo 20 podujatí, čítalo 15 hostí pre viac
ako 300 detí

Ako sa otecko Braňo pripravuje na čítanie? „Špeciálne na túto príležitosť som si kúpil knihu Moje najmilšie rozprávky. Odvtedy ako chodím
medzi deti do knižnice pravidelne čítam aj doma mojim dvom dcéram...“

Záver
„Čítajme deťom 20 minút každý deň aj v knižnici!“
„Každý deň bude o zážitok krajší!“
Vráťme knihy do rodín, vráťme čitateľov do knižníc!
Porazme krízu čítania!

Ďakujem za pozornosť

16 rokov
s Andersenom
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Mgr. Lívia Koleková
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Začiatky
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherskom Hradišti
rok 2000 – 20 detí
rok 2001 – 40 českých knižníc
rok 2002 – 72 spacích miest v Česku
a jediná slovenská knižnica:
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
1500 detí a 300 dospelých


KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Medzinárodný rozmer






2003- 153 knižníc, škôl, ústavov
sociálnej starostlivosti i domoch detí
6 slovenských
4 poľské knižnice
Informácie - elektronickou poštou do
USA, na Aljašku, do Švédska i
Švajčiarska, Maďarska i na ďaleký
ostrov Trinidad
KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Jubilejný 15. ročník v ČR






2015
619 knižníc v ČR, 514 škôl, 83 ďalších
inštitúcií, 235 slovenských knižníc
a škôl, 36 miest v Poľsku, 9 v Slovinsku, 26 v ostatných krajinách
Spolu 1522 spacích miest celého sveta
Viac než 93 526 detí a dospelých
KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava

Cieľ, zámer












Medzinárodný deň detskej knihy
2. apríl – narodenie H. Ch. Andersena
Podpora čítania detí
Osobný vzor – hlasné čítanie detí
i dospelých
Dobrodružné nocovanie s kamarátmi
Charitatívna činnosť
Sadenie stromčekov
Chatovanie
KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Medzinárodný projekt






Ako sa zviditeľniť
Ako získať nových používateľov
Ako získať záujem pedagógov
Ako sa čo najlepšie prezentovať

KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Noc s Andersenom

KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Program






Osobnosti
mesta, spisovatelia,
ilustrátori, herci,
naši Králi čitateľov,
mladí športovci
Hlasné čítanie Rozprávkové koleso
súťaže









Dramatizácia
rozprávky
Tvorivé dielne
s Oksanou
Návšteva
Andersena
Nočné
dobrodružstvo

KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

2002 – Kráľovská noc
Trnava – prvé kráľovské mesto









Primátor mesta
Štefan Bošnák
A. Mončeková – autorka
knihy o Trnave
Radek Bachratý
Ľubica Kepštová
Herci: Zuzka Šebová,
Andrea Karnasová,
Michal Monček






Páter Gabriel
Kráľovná perál –
Jakub Nvota
Jakub Turek – Kráľ
čitateľov

KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

KNIŽNICE 2018,
2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Rozprávková noc








V ríši fantázie (2004)
Osud kníh je napísaný vo hviezdach
(2006)
Rozprávkový duch, vitaj medzi
nami, a zabávaj sa s nami! (2007)
Rozprávkový kráľ Pavol Dobšinský
(2008)
Dni verejných knižníc 10. - 11. 6.
2015








Za noci, či zaránky, zachráňme
rozprávky (2009)
Rozprávkovo – jarné kvety,
potešme sa s nimi, deti! (2010)
Keby stromy mali ústa (2011)
Posvieťme si na rozprávky (2012)
KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava





Metodický seminár
k príprave (2004)
Nocuje sa už aj
v ďalších
knižniciach nášho
kraja





Pripája sa aj
pobočka Vodáreň
(2008)
Ďalší nocľažníci
na pobočke
Tulipán (2010)

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Noc s Andersenom 2018







16. ročník
2 spacie miesta
97 detí
14 dospelých
7 hostí

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Prihláška

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava
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Pamätné listy

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava

Pamätné listy

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava

Rozprávkové stromy


Sľubujem na svoju detskú
dušu, že sa k tomuto
rozprávkovému stromu
budem správať , ako sa
patrí! On rozprávkovou
mocou vládne, zlá ruka ho
nenapadne.
V rozprávkach sa o nich
povie… Silný kmeň
a pevné zdravie!!
KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Fabularius Anderseni I.

PhDr. E. Díteová
Ing. Ľ. Daučo –
viceprimátor
mesta
Rok 2005

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Fabularius
Anderseni II.
Mgr. L. Koleková
Ing. Michal Slávik –
Lesy Smolenice
Rok 2011

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Andersenovník rastie

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Veľkí priatelia detí


Ján Uličiansky –
autor posolstva
Medzinárodného dňa
detskej knihy

Osud kníh je napísaný
vo hviezdach (2006)

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava
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Bratislava

Veľkí priatelia detí
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Živý Andersen
(Branko Bajus)

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava

Živý Andersen
(Branko Bajus)

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava

Živý Andersen

(Gregor Hološka)

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava

Nočné pátranie

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava
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Malí Anderseníci

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava
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Knihovníčky

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava
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Knihovníčky
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Malí Anderseníci
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Malí Anderseníci

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava

Malí Anderseníci
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KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava

Spoločné raňajky

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018
Bratislava

Noc s Andersenom 23. 3. - 24. 3. 2018




Vzácny hosť župan Jozef Viskupič. Ten prišiel deti nielen
pozdraviť, ale im aj prečítať úvodnú rozprávku svetoznámeho
rozprávkara Hansa Christiana Andersena Škaredé káčatko. Od
tvorby dánskeho spisovateľa sme sa postupne dostali k nášmu
najznámejšiemu slovenskému zberateľovi rozprávok Pavlovi
Dobšinskému.
Na počesť Pavla Dobšinského sme vyrábali ruže, veď medzi
jeho najznámejšie rozprávky patrí predsa Trojruža.
S príchodom polnoci sme sa s baterkami presunuli do
knižničnej záhrady, kde sme pod hviezdnou oblohou hľadali
súťažné otázky a potom sadili vyrobené ruže pod
Andersenovník

Župan J. Viskupič – Hosť NsA

Župan J. Viskupič číta rozprávku

Torta

Župan krája tortu

Výroba ruží z papiera

Noc s Andersenom 2018

Nočné sadenie trojruže

Ráno po rozprávkovej noci

Ruža vlastnej výroby

16 rokov s Andersenom





Viac ako 1000 detí
160 dospelých
70 hostí
1200 zážitkových aktivít

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

DO ANDERSENOVANIA!
29. marca 2019!
Téma:
Andersen známy-neznámy – pripomenieme
si autorove u nás neznáme rozprávky
KNIŽNICE 2018, 2. – 3. októbra 2018 Bratislava

Ďakujem za pozornosť!
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Mgr. Lívia Koleková
livia.kolekova@kniznicatrnava.sk

Mesiac autorského čítania
Iveta Hurná Knižnica pre mládež mesta Košice

KNIŽNICE 2018

Najväčší stredoeurópsky literárny
festival
 Festival druhých miest – Brno, Wroclav, Ostrava, Košice, Ľvov
 Každá krajina svojho organizátora

Brno -Větrné mlýny
Poľsko - Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Slovensko - Knižnica pre mládež mesta Košice
Ľvov - Мистецька Рада "Діалог"

KNIŽNICE 2018

Ako to prebieha
 MAČ tradične štartuje 1. júla v Brne
 31 dní nepretržite sa sťahuje z jedného usporiadateľského mesta do
druhého
 Hlavný program denne ponúka dve autorské čítanie: čestného hosťa a
zástupca domácej organizačnej línie
 V každom meste sa počas mesiaca predstavuje 62 spisovateľov a
spisovateliek
 celkom sa odohrá cez 300 autorských čítaní a k tomu ďalší sprievodný
program
 Všetky čítania je možné sledovať naživo a neskôr v zázname na internete
na Fb
KNIŽNICE 2018

História festivalu
 Prvé ročníky prebiehali v Brne od roku 2 000 - Divadlo Husa na provázku,
Zelný trh 9;

 V roku 2012 pribudla Ostrava – Stará Aréna. 28. října 49;
 V roku 2011Košice – Knižnica pre mládež mesta Košice
 V roku 2011 Wrocław – Mediateka, pl. Teatralny 5 a Proza/Wrocławski Dom
Literatury

 V roku 2015 Ľvov – Dzyga, Virmenska 35

KNIŽNICE 2018

2011čestný hosť POĽSKO

KNIŽNICE 2018

Magor a Dáša Vokatá

KNIŽNICE 2018

KNIŽNICE 2018

2011čestný hosť SLOVINSKO záštita veľvyslanec
Slovinskej republiky Stanislav Vidovič

KNIŽNICE 2018

Víťo Staviarsky – Kale topanky

KNIŽNICE 2018

2013 - Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Luxembursko

KNIŽNICE 2018

Pavel Zajíček

KNIŽNICE 2018

2014 čestný hosť Škótsko

KNIŽNICE 2018

Peter Pišťanek

KNIŽNICE 2018

2015 čestný hosť Ukrajina

KNIŽNICE 2018

KNIŽNICE 2018

Oksana Zabužko

KNIŽNICE 2018

Kafka Band a Jaroslav Rudiš

KNIŽNICE 2018

2016 čestný hosť Španielsko záštita veľvyslanca
Španielskeho kráľovstva na Slovensku Félixa Valdésa

KNIŽNICE 2018

Peter Krištufek

KNIŽNICE 2018

KNIŽNICE 2018

Drum Tyjátr

KNIŽNICE 2018

2017 čestný hosť Gruzínsko záštita veľvyslanca
Revaza Gachechiladze

KNIŽNICE 2018

KNIŽNICE 2018

Lia Likhokeli

KNIŽNICE 2018

Michal Hvorecký a FB life

KNIŽNICE 2018

2018 čestný hosť Turecko

KNIŽNICE 2018

Denník N

KNIŽNICE 2018

Poesiomat

KNIŽNICE 2018

Pelin Özer

KNIŽNICE 2018

KNIŽNICE 2018

KNIŽNICE 2018

http://www.autorskecitanie.sk/
Fb: Mesiac autorského čítania
 https://www.youtube.com/watch?v=qn8MTpTWdg8&list=PLVHfWhpmBn_Y
UK9-ebFo6c_e8Q1T7tFxQ&index=10

KNIŽNICE 2018

Storytelling pre vnúčatá

Iveta Kuzmická
Knižnica Jána Kollára
Kremnica

Otvorenie literárneho tábora 09.07.2018

1 deň – „Čo je storytelling ?“ : zoznámenie sa, hry a
aktivity na dôveru v skupine, hry na rozvoj slovnej zásoby
a fantázie

2. deň – „Príbehy starých rodičov“: stretnutie so
starými rodičmi, rozprávanie si príbehov z minulosti

2. deň

3. deň – „Príbehy z fotografie“: vytváranie príbehov na
základe fotografií z minulosti starých rodičov

3. deň

4. deň – „Biografia v knihách“ : oboznámenie sa s termínmi
memoáre, biografie, autobiografie, exkurzia po knižnici, príprava
výstupného podujatia na základe príbehov starých rodičov

4. deň

5. deň – „Tvoríme vlastné príbehy“ : hry na utuženie
kolektívu, storytellingové cvičenia, práca s knihami o
minulosti našich predkov

Verejná prezentácia dielní

vystúpenie

Poďakovanie detí a rodičov lektorke
Mgr. Monike Necpálovej

Autorkou projektovej idey bola
Mgr. Monika Necpálová, ktorá je absolventkou
akreditovaného kurzu dráma a divadlo vo
vzdelávaní na JAMU v Brne, je tiež certifikovanou
lektorkou odboru kreatívnej pedagogiky na DAMU
v Prahe, má bohaté skúsenosti aj ako lektorka
literárnych kurzov pre deti na Slovensku
i v zahraničí.

Ďakujem za
pozornosť


KNIHUĽKO – 6. ROČNÍK TÁBORA
MALÝCH KNIHOVNÍKOV
PROJEKT PODPOROVANÝ FONDOM NA PODPORU UMENIA

Kysucká knižnica v Čadci

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

• Kysucká knižnica v Čadci je verejná regionálna kultúrna, informačná a
vzdelávacia inštitúcia slúžiaca k uspokojovaniu kultúrnych,
informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov
všetkých vekových skupín obyvateľov regiónu Kysuce i mimo neho.

• Osobitnú pozornosť venujeme deťom a mládeži, v ktorých vidíme

svojich aktívnych čitateľov, používateľov a pravidelných návštevníkov.

• Vedomí si významu knihy a čítania pre psychický vývin dieťaťa,

zameriavame sa na ich pozornosť už od prvých rokov života, kedy
navštevujú Kysuckú knižnicu v Čadci so svojimi rodičmi, príp. starými
rodičmi.

• Každoročne pripravujeme množstvo aktivít pre rodičov s deťmi, avšak
náš záujem o detského a mládežníckeho čitateľa neupadá ani v čase
jeho návštevy materskej a základnej školy.

V roku 2017 knižnica pripravila spolu 664 podujatí, z toho 436 pre deti -25 podujatí pre deti predškolského veku a 411 pre deti do 15 rokov

• Kysucká knižnica v Čadci sa snaží deti nielen získať, ale vyvíja veľké
úsilie aj na udržanie ich záujmu.

• Každoročne pripravujeme cykly aktivít a podujatí, priamo zameraných
na deti a mládež, ktorých prínosom by mal byť ich zvýšený záujem o
knižnicu, jej služby a aktivity a prehlbujúci sa záujem detí o knihy a
čítanie.

• Podujatia a aktivity priamo určené deťom a mládeži pomohli zastaviť
rapídny pokles čitateľov tejto vekovej kategórie:
rok 2010: 2902 čitateľov do 15 rokov
rok 2011: 2781 čitateľov do 15 rokov
rok 2012: 2648 čitateľov do 15 rokov
rok 2013: 1668 čitateľov do 15 rokov
rok 2014: 1611 čitateľov do 15 rokov
rok 2015: 1499 čitateľov do 15 rokov
rok 2016: 1553 čitateľov do 15 rokov
rok 2017: 1646 čitateľov do 15 rokov

PREHĽAD POČTU DETSKÝCH ČITATEĽOV
V PRIEBEHU ROKOV 2010 - 2017
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S týmito zámermi bol spracovaný aj projekt „Knihuľko – Letný tábor

malých knihovníkov“, ktorý má dnes už svoju tradíciu a úspešné
postavenie medzi deťmi.
Na prelome mesiacov júl a august 2018 zamestnanci Kysuckej knižnice
v Čadci zrealizovali v poradí už 6. ročník podujatia „Knihuľko – Letný
tábor malých knihovníkov“, ktorý bol v rokoch 2016, 2017 a 2018
podporený z verejných finančných zdrojov Fondom na podporu umenia.

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV
FONDOM NA PODPORU UMENIA
Zámer projektu:

zorganizovať Letný tábor malých knihovníkov, ktorý má slúžiť ako propagácia a
prezentácia práce s deťmi a mládežou v Kysuckej knižnici v Čadci medzi deťmi
a mládežou, ktorých chceme získať za našich čitateľov a používateľov
knižnično-informačných služieb, získať si ich priazeň, aby sa stali pravidelnými
návštevníkmi Kysuckej knižnice v Čadci, aby knižnici dali prednosť pred
počítačmi, tabletmi, mobilmi, aby sa zúčastňovali na podujatiach a aktivitách,
začali v knižnici tráviť čas určený na vzdelávanie a taktiež svoj voľný čas.
Hlavný cieľ projektu:
zabezpečiť návrat deti a mládeže do knižníc, ku knihám, aby objavili v nich
hodnoty, ktoré v iných médiách nie sú obsiahnuté. Na to chceme využiť hlavnú
cieľovú skupinu projektu, ktorá by mala byť nositeľom nášho cieľa a
prezentovať ho cez Facebook Kysuckej knižnice v Čadci, na výstupoch a
výsledkoch projektu, pri stretnutiach s rovesníkmi.

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV
FONDOM NA PODPORU UMENIA
Cieľové skupiny projektov:
Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež – čitatelia Kysuckej knižnice, ktorí sú
nielen dobrými čitateľmi, ale zároveň sa angažujú aj ako malí knihovníci. Tieto deti
vo veku 8 – 15 rokov sa zaujímajú o činnosť knižnice, pomáhajú zamestnancom
napr. pri obsluhe čitateľov – svojich rovesníkov, pomáhajú im vyhľadávať vhodné
knihy, zakladajú vrátené knihy, deti, ktoré sa nevhodne správajú upozornia na
poriadok a pod.
– účastníci tábora - pravidelne v počte do 20 detí.
Účasť na Letnom tábore malých knihovníkov je určená ako odmena pre tých
najaktívnejších detských čitateľov, ktorí zároveň pomáhajú svojim rovesníkom
objavovať svet knižnice a knižného kráľovstva poznania.
Ďalšou cieľovou skupinou sú deti a mládež, ktoré doteraz nechodievajú do knižnice.
Na inšpiráciu týchto detí, ako si nájsť cestu do knižnice, nám slúžia deti a mládež z
hlavnej cieľovej skupiny, ktorú využívame na propagáciu knižnice a prezentáciu jej
činnosti pre deti a mládež.
Prostredníctvom hlavnej cieľovej skupiny chceme získať nových čitateľov, zvýšiť
záujem deti a mládež o knižnicu, knihy a čítanie.

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV
FONDOM NA PODPORU UMENIA

Letný tábor je 5-dňové podujatie, ktoré má svoj pestrý tematicky

zameraný program na každý deň.
Aktivity:

1. Návšteva vybraných knižníc.

2. Tvorivé literárne, dramatické a výtvarné dielne (súčasťou je aj
vytvorenie transparentu pre letný tábor, vyzdobenie šiltoviek, vlastné
literárno-výtvarne spracovávanie zážitkov do Denníka Knihuľka,
tvorivé dielne s drotárom, ilustrátorkou kníh, ...).

3. Zážitkové čítania v knižnici, ale aj mimo nej napr. čítanie s názvom
„Ako Turoň Čičmany pred Turkami ochránil“ bolo zakomponované do
autentického prostredia Čičmian; „Džarkovia na Šeríkovom okruhu“ –
čítanie príbehov Karla Tomaščíka o deťoch, ktoré s drotármi
odchádzali do sveta na lesnom chodníku v kysuckej prírode atď.

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA

4. Besedy so spisovateľmi spojené s čítaním z diel autorov.

5. Vzdelávacie aktivity v kultúrnych organizáciách - napr.
aktivity z cyklu Ľudová kultúra a historické hodnoty – krása
a um našich otcov realizované v Čičmanoch, Rajeckej
Lesnej, Terchovej, Budatíne, Kysuckom múzeu v Čadci.
6. Záverečná prezentačná výstava z výtvarných prác
Knihuľkov v Kysuckej knižnici, ktoré vnikli počas podujatia,
doplnená fotografiami z podujatia a Denníkov Knihuľkov,
ktoré si deti písali a ilustrovali.

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA
Personálne zabezpečenie podujatia:

-

zamestnanci Kysuckej knižnice v Čadci na úseku práce s deťmi a
mládežou,

-

externí pracovníci knižnice, lektori na vzdelávacích podujatiach a
tvorivých dielňach, spisovatelia.

Prezentácia projektu:

-

knižnica informuje o príprave a realizácii projektu na svojej webovej
stránke - podstránke Projekty,

-

z priebehu jednotlivých dní konania letného tábora sa robia reportáže a
umiestňujú sa na facebooku knižnice,

-

po ukončení podujatia je spracovaná tlačová správa pre médiá, ktorá je
tiež umiestnená na web stránke knižnice a zriaďovateľa ŽSK.

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA - CELKOVÝ

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018
PONDELOK

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018 - FOTOGALÉRIA
PONDELOK

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018
UTOROK

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018 - FOTOGALÉRIA
UTOROK

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018
STREDA

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018 - FOTOGALÉRIA
STREDA

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018
ŠTVRTOK

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018 - FOTOGALÉRIA
ŠTVRTOK

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018
PIATOK

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA 2018 - FOTOGALÉRIA
PIATOK

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA

Na propagáciu projektu a podujatia si deti vyrobili v rámci tvorivých

dielní hneď v prvý deň trvania podujatia knihuľkovské šiltovky, ktoré
obsahujú emblém FPU a názov letného tábora Knihuľko.

Deti si vyrobili aj malý transparent, ktorý ich sprevádzal na cestách za
dobrodružstvami.

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA

Účastníci letného tábora si
každý deň spracúvajú svoje
zážitky do Denníka = Zápisníka
Knihuľka

Projekt „Knihuľko – Letný tábor malých knihovníkov“
od roku 2016 podporovaný z verejných finančných zdrojov Fondom

na podporu umenia

Jednou zo zásad programu podujatia Knihuľko je, aby deti spoznali prácu
knihovníkov a knižnice:

1. oboznámime ich s prácou Kysuckej knižnice v Čadci, a to aj s tými
činnosťami, o ktorých bežný návštevník nemá tušenie,

2. deti pravidelne navštívia aj iné knižnice; pri týchto exkurziách chceme
mladým knihovníkom – Knihuľkom ukázať, ako pracujú ostatné knižnice
- väčšie i tie menšie.

Počas konania 6. ročníka letného tábora Knihuľkovia navštívili Krajskú
knižnicu v Žiline a Obecnú knižnicu v Terchovej.
V predchádzajúcich ročníkoch letného tábora sa deti oboznámili s prácou Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky
Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubín, Obecnej knižnice v Dolnom
Harmanci, Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.

NA NÁVŠTEVE V KNIŽNICIACH
– KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE A OBECNÁ KNIŽNICA V
TERCHOVEJ

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA
Neoddeliteľnou súčasťou programu letného tábora sú zážitkové čítania. Na
obrázkoch prezentujeme podujatie „Džarkovia na Šeríkovom okruhu“ – čítanie
príbehov Karla Tomaščíka o deťoch, ktoré s drotármi odchádzali do sveta na
lesnom chodníku v kysuckej prírode.

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA

Neoddeliteľnou súčasťou letného tábora sú aj posedenia a besedy
so spisovateľmi. V tomto ročníku to bol spisovateľ Jozef Marec.

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA

Tvorivé dielne s drotárkou Ľubicou Kulovou

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA

Tvorivé dielne – „Kysucká dedinka“ predstavenie výsledkov tvorivosti

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA

Príprava každoročnej
výstavy – Odkazovníka pre
ostatné deti

VÝSTAVA ZÁŽITKOV, VÝTVARNÝCH A LITERÁRNYCH PRÁC Z
LETNÉHO TÁBORA SA PRAVIDELNE KONÁ V KNIŽNICI V
MESIACOCH AUGUST A SEPTEMBER

ÚČASTNÍCI SI AKO SPOMIENKU NA LETNÝ TÁBOR ODNÁŠAJÚ
OKREM ZÁŽITKOV A INÝCH DROBNOSTÍ AJ PAMÄTNÝ LIST

PROJEKT „KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV“
OD ROKU 2016 PODPOROVANÝ Z VEREJNÝCH FINANČNÝCH
ZDROJOV FONDOM NA PODPORU UMENIA

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Knižnica v podkroví
– nové zariadenie
úseku literatúry
pre deti

Projekt podporený
Fondom na podporu umenia 2018
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
Príspevok na odbornej konferencii
Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018
Bratislava 2.-3.10.2018

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši je verejnou regionálnou knižnicou
pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok,
jej zriaďovateľom je ŽSK.
Knižnica je regionálnou kultúrnou, informačnou a
vzdelávacou inštitúciou, ktorej hlavným poslaním je
budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond,
poskytovať používateľom knižnično-informačné služby
a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený
prístup verejnosti k informáciám.
Plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Liptovský Mikuláš.
Snaží sa napĺňať ciele stanovené v rámci knižničného
systému vyplývajúce zo strategických dokumentov a
zákonov.
Hlási sa k odkazu 1. verejnej knižnice na Slovensku,
ktorú založil národný buditeľ a podporovateľ štúrovcov
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký v Liptovskom Sv.
Mikuláši 1.11.1829.
Preto má v logu jeho podobizeň a v názve jeho meno.

Knižnica v súčasnosti sídli v Liptovskom
Mikuláši, na Štúrovej ul. č. 56, v budove,
ktorá bola pôvodne rodinnou vilou
majiteľa garbiarní – rodiny Žuffovcov.
Postavená bola v rokoch 1921-22,
fotografia je z r. 1923.

Knižnica v tejto budove sídli od r. 1992
a nachádzajú sa tu: úsek beletrie pre
dospelých, úsek literatúry pre deti,
multimediálny úsek – čitáreň periodík,
hudobné dokumenty a verejný internet,
riaditeľstvo, ekonomika, metodika,
akvizícia a katalogizácia, bibliografia,
sklady, depozity a knihárska dielňa.
Dovtedy boli knižničné služby poskytované
na rôznych miestach celého mesta.
Po účelovej rekonštrukcii bola knižnica
v týchto priestoroch otvorená verejnosti
1.3.1993.

Pôvodný projekt rekonštrukcie budovy pre potreby
knižnice však nerátal s umiestnením úseku literatúry
pre deti, čo sa vedeniu knižnice zdalo – oprávnene nelogické a preto sa napokon pristúpilo
k rekonštrukcii jediného voľného priestoru
– pod strechou, na pôjde.
Staré fotografie ukazujú ako bezútešne to vyzeralo
v podkroví ešte v r. 1991.

Napriek sprvoti beznádejne vyzerajúcej
situácii, zo starého pôjda sa stalo
celkom príjemné podkrovie, v ktorom
našiel svoje útočisko úsek literatúry
pre deti.

Deti si nové prostredie obľúbili, radi do knižnice chodili a často s nimi prichádzali ich rodičia,
starí rodičia. Stabilne deti tvoria 36 – 37% registrovaných používateľov Liptovskej knižnice GFB.

Priestor podkrovia bol
od samého začiatku
využívaný aj na kultúrnovýchovnú činnosť knižnice.
Každý deň sa tu konali a aj
konajú 2 – 3 podujatia,
najmä pre deti.
Na obr. : rozprávkové
popoludnie pre najmenších,
literárny monitoring,
súťaž o najlepšieho detského
čitateľa, slávnostné zápisy...

- tvorivé dielne
- koncerty
- Noc s Andersenom....

Priestor podkrovia bol hojne využívaný aj na podujatia
pre mládež, napr. obľúbená Maturita v knižnici,
ale aj pre dospelých na stretnutia so spisovateľmi,
prednášky, besedy, aj na vyhodnotenie súťaže Kniha
Liptova roku...

Ako budove knižnice pribúdali rôčky, začali sa „kopiť“ problémy s jej podkrovím. Na streche a fasáde
sa usadili holuby. Strecha začala zatekať, v zimných mesiacoch bolo v úseku literatúry pre deti
nepríjemne chladno, zaznamenali sme aj 12 °C, v lete zas bolo neúnosne horúco... Pracovné
podmienky sa z roka na rok zhoršovali, nekomfort začali pociťovať aj čitatelia a návštevníci...

V r. 2016 sa konečne s havarijným
stavom knižničného podkrovia
začalo niečo diať: urobili sa prvé
sondy, ktoré odkryli nedostatočné
zateplenie pôvodnej
rekonštrukcie....

...spracoval sa stavebný projekt na výmenu
strešnej krytiny, zateplenie, výmenu okien
na najvyššom poschodí, novú elektroinštaláciu, EZS, protipožiarnu ochranu,
vykurovanie.
Po nekonečnom procese verejného
obstarávania a trápení so stavebným
povolením – budova knižnice síce nie je
pamiatkovo chránená, ale sa nachádza
v historickej časti mesta – sa v júli 2017 začali
stavebné práce, ktoré mali trvať 3 mesiace,
no podkrovie sme pre verejnosť otvorili až
2.4.2018 – celkom príznačne na Deň detskej
knihy.
V priebehu rekonštrukcie knižnica fungovala
len s minimálnymi obmedzeniami a knihy pre
deti sme požičiavali v čitárni – ale to už ozaj
veľmi obmedzene.

... prvé týždne
rekonštrukčných prác...

Po jednom mimoriadne daždivom víkende, voda prenikla cez zle zakrytý krov, zničila
pôvodnú podlahu podkrovia a pretiekla aj do úseku beletrie o poschodie nižšie...

Popri všetkom trápení a starostiach nám naše podkrovie pripravilo aj jedno prekvapenie:
Pri rekonštrukčných prácach sme objavili priestor, o ktorom sme celé tie roky nemali ani potuchy...
...nie nebol tam žiadny poklad, len sutiny a neporiadok, ale my sme sa aj tak potešili a architekti
dostali za úlohu začleniť tento priestor do celkového projektu...

V marci 2018 sme konečne mohli začať
s opätovným sťahovaním úseku
literatúry pre deti do vynovených
priestorov podkrovia. Sťahovali sme
starý nábytok a stovky bedničiek kníh...
To už sme pracovali na projekte na
nové zariadenie tohto priestoru.

Takto to vyzeralo v marci 2018, krátko pred otvorením úseku

...priestor galérií...

priestor pre regály s detskými knihami

„odtajnený“ priestor – budúca oddychová zóna

Projekt Knižnica v podkroví – nové zariadenie úseku literatúry pre deti je zameraný na vybavenie
novozrekonštruovaného priestoru podkrovia budovy Liptovskej knižnice GFB, v ktorom sa
nachádza úsek literatúry pre deti a v ktorom sa uskutočňujú takmer všetky podujatia knižnice,
nielen pre deti, novým nábytkom: regálmi, výpožičným pultom, stolmi, stoličkami, kresielkami,
doplnkami kútika pre najmenšie deti a oddychovo-hernej časti. Keďže priestor je atypický, aj
väčšina nábytku bude robená na mieru, aby sa plne využil dispožičný priestor. Snažíme sa
priviesť deti k čítaniu, ponúknuť im správnu knihu v pravý čas, ale aj vytvoriť prostredie, v ktorom
sa budú cítiť dobre, uvoľnene, kde budú radi tráviť svoj čas, chodiť za knihami, čítaním, štúdiom,
ale aj za oddychom a hrou. Navrhované nábytkové zariadenie rešpektuje ergonómiu detí,
jednoduchú orientáciu v priestore, zákutia na tiché štúdium, ale aj na hry, či rôzne podujatia
väčšieho i komornejšieho charakteru, všetko v príjemných farbách a materiáloch, pri
rešpektovaní pôvodného trámovania podkrovia, ktoré dodáva priestoru špecifickú atmosféru.
Celkový rozpočet projektu dosiahol výšku 40 395 €, od Fondu na podporu umenia sme žiadali
37 970 €. Dotácia nám bola schválená v plnej výške, ŽSK sa podieľa na spolufinancovaní vo
výške 2 425 €.
Časový harmonogram: marec 2018 – spolupráca s architektkou a vypracovanie projektu
september – október 2018 – verejné obstarávanie
november 2018 – apríl 2019 – výroba a nákup nábytku
máj 2019 – zariaďovanie podkrovia novým nábytkom
jún 2019 – vyhodnotenie a vyúčtovane projektu.
Pri vypracovávaní projektu nám veľmi pomohla ing. arch. Sylvia Kleinová, ktorá vypracovala
architektonický návrh a vizualizácie. Zhodou okolností je to naša čitateľka a so svojimi deťmi
pravidelne navštevuje aj úsek literatúry pre deti, preto jej bola táto úloha veľmi blízka.

Celkový pôdorys podkrovia – arch. návrh Ing. arch. Sylvia Kleinová

Celkový pôdorys podkrovných galérií – arch. návrh Ing. arch. Sylvia Kleinová

Návrh regálov – arch. návrh Ing. Arch. Sylvia Kleinová

Zariadenie podkrovia – vizualizácia – arch. návrh Ing. arch. Sylvia Kleinová

Jednotlivé prvky zariadenia – vizualizácia – arch. návrh Ing. Arch. Sylvia Kleinová

Zariadenie galérií podkrovia – vizualizácia – arch. návrh Ing. arch. Sylvia Kleinová

Ďakujem Vám
za pozornosť.
Mgr. Marcela Feriančeková
Liptovská knižnica
Gašpara Fejérpataky-Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši

