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Л'а úvod - malé zamyslenie a či vvzva?! 

Začína sa nový /vysoko/školský rok 1993/94. Aký bude? Rodičov 
detí navštevujúcich 2. stupeň základnej školy a stredoškolákov iste ne
potešilo rozhodnutie vlády SR o nákupe učebníc pre svoje deti. Vysoko
školáci sa tiež veľmi nepotešia viacerým zmenám rôznych poplatkov..., 
a učebnicová a skriptová literatúra? Jej ceny sa šplhajú smerom nahor 
niekedy až závratnou rýchlosťou. Kedysi uplatňované metodické od
porúčanie - nakupovať i skriptum, učebnicu na 3 študentov —je v mno
hých knižniciach minulosťou. Tak, ako celý rezort školstva, 
pochopiteľne aj vysokoškolské knižnice zápasia s nedostatkom finanč
ných prostriedkov. Domnievam sa, že poslednú časť poslednej vety 
možno zovšeobecniť. Nielen vysokoškolské, ale asi všetky knižnice 
/okrem mnohých iných problémovZ zápasia najmä s nedostatkom fi
nančných prostriedkov. 

Ak nechceme výrazne obmedzovať, resp. zhoršiť svoje služby 
musíme hľadať východisko z tejto situácie. Asi najmenej problematické 
/ale aj najmenej reálne/ je žiadať zvýšenie rozpočtu. Ďalším riešením 
/už reálnejším/ je hľadať bohatého sponzora, ďalšie riešenie 
/náročnejšie, avšak najreálnejšie/ je vzájomná spolupráca, koordiná
cia, spoločná snaha efektívne využiť a v najširšom rozsahu sprístupniť 
literatúru, ktorú si môžeme dovoliť kúpiť. 

Ak hovorím o koordinácii a spolupráci, mám na mysli 
dobrovoľnú nikým neurčovanú a rezortizmom neobmedzovanú spolu
prácu. Ako jednu z prvých lastovičiek môžem uviesť príklad spolupráce 
niekoľkých bratislavských knižníc - Mestskej knižnice, Slovenskej pe
dagogickej knižnice. Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského, Ústrednej knižnice a ŠIS Vysokej školy múzických umení 
a Knižnice a ŠJS Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. /К spo
lupráci boli prizvané viaceré knižnice, ale ich zástupcovia na spoločné 
stretnutie neprišli./ Uvedené knižnice, z iniciatívy riaditeľky Mestskej 
knižnice, sa rozhodli vydať Zoznam časopisov, ktoré budú v roku 1994 
dochádzať do týchto knižníc z niektorých vedných oblastí /hudba, vý
tvarné umenie fotografia, film, divadlo, architektúra, pedagogika, psy
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chológia, filozofia, história, sociológia, estetikaZ. Do knižníc z týchto 
odborov v roku 1993 dochádzalo viac ako J 50 časopisov, mnohé multi-
plicitne. Spracovanie pracovnej verzie zoznamu v určitom časovom 
predstihu umožňuje spomenutým knižniciam účelne skoordinovať ob
jednávanie. Zoznam, ktorého vytlačenie financuje sponzor, bude určite 
vítanou informačnou pomôckou pre čitateľov všetkých knižníc. 

Druhým príkladom, verme, že tiež úspešnej spolupráce, je pri
pravované založenie Klubu vysokoškolských knižníc v rámci Slovenskej 
asociácie knižníc. Klub môže vytvoriť vhodnú platformu na spoluprácu, 
výmenu skúseností, príp. i na navrhnutie spoločného postupu pri 
riešení rôznych problémov. 

Nepochybujeme, že podobných príkladov neformálnej, 
dobrovoľnej spolupráce je v našich knižniciach veľmi veľa. Ozvite sa, 
podeľme sa o dobré nápady, inšpirujme sa vzájomne. 

PhDr. Daniela Gondová 
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Jubileum Matice slovenskej 

PhDr. Peter Maruniak 
Matica slovenská Martin 

Tohto roku si pripomíname 130. výročie založenia Matice slo
venskej. Bol to čas nežičlivý pre rozvoj slovenskej národnej vedy, kul
túry a vzdelanosti, pre rozvoj slovenského národa. Nežičlivosť doby j u  
prinútila suplovať aktivity viacerých inštitúcií. Plnila funkciu sloven
skej národnej knižnice /zbierala knihy, noviny, časopisy/, múzeá 
/zbierala archeologické predmety, budovala numizmatické zbierky, lite-
rárno-múzejné predmety/, slovenského vydavateľstva /vydávala sloven
ské knihy, učebnice pre slovenské školy, vydávala prvý vedecký časo
pis - Letopis Matice slovenskej a pod./, vedeckého ústavu - začala sa
ma rozvíjať a zároveň organizovať vedecký život, upierala pozor
nosť najmä na odokrývanie "zaprášených" národných dejín. Usilovala 
sa rozvíjať aj  osvetovú činnosť a bola teda aj  osvetovým ústavom, i keď 
j e j  možnosti najmä v tejto oblasti boli hodne obmedzené. 

Po zrušení Matice slovenskej v roku 1875 nastala v našom ná-
rodno-kultúrnom živote a národno-emancipačnom pohybe kritická, ale 
nie bezvýchodisková situácia. Oheň, ktorý ona sama zapálila mal síce 
slabnúci plameň, ale horel a budil nádej. Znova sa mohol mohutnejšie 
rozhorieť v roku 1919, po j e j  oživotvorení. V nových a ďaleko priazni
vejších podmienkach mohla nadviazať na svoju činnosť z minulého 
storočia a rozvinúť svoje ďalšie pracovné programy. Pokračovala v 
zberateľskej činnosti, vo vedeckej činnosti, ktorú rozvíjala predovšet
kým na pôde svojich vedeckých odborov, rozvíjať mohla a a j  rozvinula 
do nebývalých rozmerov vydavateľskú činnosť /bola mimoriadne 
pestrá/, kultúrno-výchovnú," osvetovú a záujmovú činnosť, predovšet
kým prostredníctvom svojich miestnych odborov /MOMS/. Mala 
neopakovateľnú zásluhu na rozvoji knižníc, a to v čase, keď kniha bý
vala na našich dedinách jediným zdrojom zábavy a poučenia. 
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Zákon z r. 1919 o verejných obecných knižniciach sa nemohol 
na Slovensku pre nedostatok finančných prostriedkov realizovať, obce 
boli tak chudobné, že ani predpísaný finančný príspevok na nákup lite
ratúry a prevádzku knižnice nemohli zabezpečiť. Pomocnú ruku podala 
Matica zriadením tzv. Výpravné kníh r. 1925 - osobitného organizač
ného útvaru, ktorý sa staral o budovanie knižníc na Slovensku. 

Po skončení druhej svetovej vojny venovala mimoriadnu pozor
nosť navráteným Slovákom, ktorí sa po Viedenskej arbitráži v roku 
1938 ocitli pod horthyovským fašistickým režimom. Na tomto území 
obnovovala knižnice, zakladala miestne odbory, rozvíjala kultúrny ži
vot v duchu slovenskom. Prichodilo j e j  v tom období starať sa tiež o 
Slovákov - emigrantov v Čechách. Svojimi aktivitami snažila sa upev
ňovať ich národné povedomie, prehĺbiť národnú identitu. Posielala im 
slovenské tlačené slovo, zakladala v ich komunitách miestne odbory, 
matiční pracovníci ich navštevovali a udržiavali s nimi osobné kontak
ty-

Rok 1948 a vývin udalostí, ktoré po ňom nasledovali, neboli 
Matici priaznivo naklonené. Jej činnosť sa jednak v súvislosti so vzni
kom rozličných vedeckých a kultúrnych inštitúcií nebezpečne reduko
vala a jednak "mocní tohto sveta" j u  pokladali čím ďalej tým viac za 
buržoázno-nacionalistickú inštitúciu. Hrozilo, že nápor "internacionali-
stov" neprežije. Ale Matica kotvila v národe tak pevne, že vytrhnúť j u  z 
národného spoločenstva bolo vari nad sily a j  tých, ktorí j u  nenávideli a 
ktorí j e j  nevedeli prísť na meno. Našťastie, zákon SNR z roku 1954 ju  
uspôsobil na národnú knižnicu a knihovedný ústav. Každý ďalší zákon 
o MS /z r. 1968, 1973, 1991/ rešpektoval j e j  úlohy z r. 1954, ale pridá
val ďalšie, alebo ich aspoň nanovo modifikoval. 

Prichodí sa nám na tomto mieste zmieniť o j e j  aktivitách z kon
ca tridsiatych a začiatku štyridsiatych rokov v súvislosti so založením 
Slovenskej národnej knižnice. Najskôr rozvinula kampaň za postavenie 
účelovej budovy pre národnú knižnicu /už sa aj slávnostne poklepal j e j  
základný kameň/ a zároveň zdôrazňovala potrebu založenia Národnej 
knižnice porovnávajúc j e j  význam s významom založenia samotnej 
Matice. Pozoruhodné j e  to, že tento j e j  argument akceptovala nielen 
vtedajšia kultúrna verejnosť, ale aj  významní politickí činitelia 
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/predseda vlády, ministri/. Jej úsilie bolo len sčasti korunované úspe
chom, totižto podarilo sa zriadiť Slovenskú národnú knižnicu v r. 1941, 
ale nie ako štátnu inštitúciu lež na spolkovom základe. Ale i tak to bol 
významný kultúrny čin pre slovenskú kultúru a kultúrne dejiny.Teda 
napriek všetkému právny akt SNR, ktorým Maticu konštituoval ako ná
rodnú knižnicu, niesol v sebe aj  veľké pozitívum. Jeho 
neodpustiteľným "omylom" bolo popretie základných princípov dejin
ného vývoja Matice slovenskej amputovanie j e j  činností, ktoré j e j  
umožnili byť dovtedy, hyperbolicky povedané, "všetkým všetko". Ale 
treba zasa povedať, že od r. 1954, teda od prijatia zákona sa Matica ďa
lej rozvíjala, brala na seba ďalšie úlohy, takže vyrástla na inštitúciu s 
neopakovateľným poslaním v slovenskej vede a kultúre. 

Základnou činnosťou Matice dnes j e  j e j  zbierkotvorná činnosť. 
Ročne do je j  zbierok pribudne okolo 60-70 tisíc jednotiek dokumentov. 
Dnes Matica vlastní vyše 5 miliónov dokumentov. V j e j  zbierkach sú 
okrem kníh aj časopisy, noviny, mapy, hudobniny, grafiká, dizertačné 
práce, literárne rukopisy, fotodokumentačný materiál, pohľadnice, au
diovizuálne dokumenty, literárno-múzejné predmety a pod. Pod j e j  
strechou sa uchovávajú materiály, ktoré u iných národov vlastní a spra
vuje viacero samostatných inštitúcií. Tieto zbierky spracúva sčasti ešte 
klasickým spôsobom /katalógy, kartotéky/ a sčasti už modernou výpo
čtovou technikou, pričom sa pripravujú projekty na strojové spracova
nie všetkých prírastkov a postupne sa uvažuje aj  o spätnom retrokon-
verznom spracovaní. Spracovanie zbierok sa prezentuje vydávaním 
rozličných tlačených bibliografií, súpisov, tlačených evidenčných súpi
sov a pod. 

Matica slovenská stará sa o knižnice na Slovensku, pomáha rozví
jať  a zveľaďovať ich prácu a vrátane automatizácie. Po zabezpečení pr
voradej úlohy, to znamená získať, spracovať, uložiť a ochrániť svoje 
zbierky, nadväzuje vzťahy so širokým čitateľským zázemím nielen z 
Martina, ale, takpovediac, z celého Slovenska. 

V súčasnosti sa rozširuje je j  edičný profil, už môže vydávať aj  
krásnu literatúru. Prednostne chce vydávať, okrem inej literatúry, zá
kladné diela z exilovej tvorby, ktoré sa donedávna tabuizovali a zazná
vali. 
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Veľkú pozornosť venuje vedecko-výskumnej činnosti, ktorá ob
sahovo vychádza z pracovnej orientácie a pracovného profilu j e j  jed
notlivých pracovísk. Na reprezentáciu výsledkov j e j  vedec
ko-výskumnej činnosti sú určené vedecké zborníky: Knižničný a Bi
bliografický zborník, Biografické štúdie, Kniha, Literárno-múzejný le
topis a pod. 

Národno-osvetovú a kultúmo-výchovnú prácu rozvíja prostred
níctvom miestnych odborov. Snaží sa rozšíriť ich počet a zväčšiť i po
čet členov v nich. Žiaľ, ak by sme mali merať úroveň národného pove
domia Slovákov počtom matičných členov, museli by sme nad výsled
kami tohto porovnávania byť smutní. Preto využívame aj túto príleži
tosť a voláme ľudí dobrej vôle do radov Matice slovenskej. Staňte sa aj  
Vy j e j  členmi! 

Matica sa aj  dnes stará o zahraničných Slovákov, udržiava s ni
mi kontakty, vydáva pre nich časopis, sprostredkúva ich účasť na do
mácich podujatiach významnej povahy a pod. Oni okrem iných aktivít 
j e j  pomáhajú dopĺňať fondy literatúrou, ktorá donedávna sa na Sloven
sko nemohla dostať. 

Výsledkom vedeckej a edičnej činnosti Matice j e  vydávanie 
Slovenského biografického slovníka, ktorý zachytáva významné slo
venské osobnosti od najstarších čias po súčasnosť a inonárodné osob
nosti žijúce na Slovensku, s významným podielom na rozvoji jeho ve
dy, kultúry, školstva, národného hospodárstva a pod. 

Matica v súčasnosti vydáva Slovenské národné noviny 
/týždenník/, Slovensko /mesačník/ pre zahraničných Slovákov, Kniž
nice a informácie /mesačník/ pre knižnice, Slovenské pohľady '93. 

Tohtoročné jubileum našej najstaršej celonárodnej kultúrnej in
štitúcie bolo vhodnou príležitosťou zhodnotiť je j  doterajšie pôsobenie 
"na národa roli dedičnej", príležitosťou osobitným spôsobom pripo
menúť si je j  mnohorakú činnosť smerujúcu k rozvoju slovenskej vedy a 
kultúry, k prehĺbeniu národného povedomia a k záchově národnej 
identity Slovákov. Tak. ako bola mnohostranná je j  činnosť tak aj  osla
vy prebiehali na viacerých rovinách. 
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Prvú z nich predstavovalo uvedomenie kontinuity dneška s mi
nulosťou, čo sa transparentne prejavilo aj  vzdaním úcty matičiarom od
počívajúcim na Národnom cintoríne v Martine a pamätným miestam 
v meste spojeným z ich pohybom a pôsobením v ňom. 

Druhú rovinu pripomenutia si je j  zrodu tvorili podujatia odohrá
vajúce sa v prvej matičnej budove postavenej z grajciarových zbierok 
nášho ľudu ešte v minulom storočí. Z tých podujatí spomeňme vernisáž 
výstavy inštalovanej pri príležitosti 200-stého výročia narodenia J. 
Kollára a potom večer poézie na j e j  nádvorí pri soche S. H. Vajanské-
ho. Toto podujatie malo pripomenúť podobné večery konané v druhej 
polovici šesťdesiatych rokov, ale v čase "konsolidácie" násilne preru
šené. 

Tretiu rovinu prezentovali akti vity spojené s riešením súčasných 
problémov MS. A j  tu možno spomenúť viacero podujatí, napr. Spoloč
né zasadnutia vedeckých rád jednotlivých je j  ústavov, potom nasledo
valo ich separátne rokovanie, rokovania mladých matičiarov a založe
nie ich samostatného odboru, rokovanie predstaviteľov záujmových a 
umeleckých odborov atď. Pre ďalší rozvoj matičného hnutia malo 
veľký význam zasadnutie predsedov miestnych odborov MS, na kto
rom sa pertraktovalo viacero zložitých a ťaživých problémov matič
ného hnutia. Organizátori koncepciou programu slávnostného jubilea 
chceli pripomenúť jeden zo základných fenoménov matičnej činnosti, a 
to jej  úsilie o integritu národného spoločenstva, pričom sa naň často 
zabúda. Účastníci si ho pripomenuli spoločnou účasťou na Bohosluž
bách v obidvoch martinských kostoloch a v tomto duchu vyzneli aj  prí
hovory cirkevných hodnostárov katolíckej i evanjelickej cirkvi. O po
trebe národnej znášanlivosti.hovoril a j  prezident SR pán Michal Kováč 
v prejave, ktorý predniesol na slávnostnom zasadnutí výboru MS. 

Divácky najpríťažlivejšou časťou osláv bolo pouličné divadlo 
"Župy v Matici. Matica v župách" za účasti divadelníkov z celého 
Slovenska. Ním sa malo dokumentovať jednotné bytie Matice a národa. 
Jednou z významných zložiek činnosti Matice v minulosti, ale i v 
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súčasnosti j e  starosť o zahraničných Slovákov. Tento vzťah k nim Mati
ca demonštrovala na oslavách jednak zaradením vystúpení krajanských 
súborov do centrálneho programu a jednak pozvaním reprezentantov 
krajanských spolkov, inštitúcií a korporácií, ako aj  jednotlivcov na 
oslavy. Počas osláv bol veľmi výrazne prítomný na obidvoch stranách 
silný integrujúci fenomén zvýrazňovaný spoločnými koreňmi a potre
bou inkorporácie kultúry zahraničných Slovákov do kultúry vytvára
nej a vytvorenej medzi Tatrami a Dunajom. Slováci zo zahraničia sa 
mohli presvedčiť, mali na to dostatok príležitostí, že na Slovensku sú 
doma, že stará vlasť otvára náruč, aby ich mohla objať. Tento podtón 
mal aj  pietny akt uloženia telesných pozostatkov bývalého tajomníka a 
správcu MS, spisovateľa J. C. Hronského a jeho manželky na Národný 
cintorín. Aktu sa zúčastnili vysokí štátni predstavitelia, vrátane prezi
denta SR. 

Počas celých osláv sa často spomínali úskalia a príkoria, ktoré 
Matica a je j  pracovníci museli v uplynulých štyridsiatich rokoch zažiť. 
Ale počuli sme aj  to dokonca z úst najpovolanejších p. prezidenta a 
predsedu vlády o význame MS nielen v našich dejinách, ale aj v súčas
nosti a v budúcnosti. Zdôrazňoval sa je j  neopakovateľný význam pre 
budúcnosť slovenského vedeckého kultúrneho života. A my k tomu 
dodávame, že je j  neopakovateľnosť podčiarkuje dnešná potreba národ
nej jednoty, alebo presnejšie povedané - národnej svornosti. Dlhé roky 
sa j e j  darilo byť nadstraníckou, apolitickou, nadkonfesionálnou, v svo
jej  činnosti priorizovala záujmy národa. Mala by sa o to usilovať aj  
dnes. 
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Slovenská technická knižnica pr i  svo jom 55. výročí 

Ján Kurák, riaditeľ SITK 

Od roku 1938, kedy v rámci novovytvorenej Slovenskej vysokej 
školy technickej v Košiciach vznikla v počiatočnej podobe a j  terajšia 
Slovenská technická knižnica, uplynulo už 55. rokov. Celé toto obdo
bie j e  poznačené snahami pracovníkov knižnice o je j  rozvoj, úsilím 
podporiť vzostup vzdelanostnej úrovne na Slovensku a rozvoj sloven
skej technickej inteligencie.Kým koncom roku 1939 mala knižnica iba 
777 knižných jednotiek a slúžila najmä pedagogickému zboru školy, 
teraz - plní ako samostatný právny subjekt rozmanité funkcie a úlohy 
ústrednej, verejnej, špecializovanej vedeckej knižnice, i niektoré ďalšie 
špecifické úlohy. 

Kam sme sa za uplynulých 55 rokov dostali? Ülohou vedeckých 
knižníc všeobecne - a to platí a j  pre SITK - j e  zabezpečiť 
používateľom žiadané relevantné informácie, a to čo najrýchlejšie a pri 
čo najmenších nákladoch. To v súčasnosti nie j e  možné s využitím iba 
tradičných knižničných fondov, bez prepojenia na ostatné vlastné i ex
terné informačné zdroje. 

Knižnica dnes už nemôže byť len skladom a požičovnou literatúry. 
Musí byť veľmi činorodým, dynamickým informačným pracoviskom s 
tykadlami do celého sveta. 

Vedecký a technický pracovník, pedagóg, podnikateľ, univerzitný 
poslucháč či iný záujemca'má na knižnično-informačné pracovisko ta
kéhoto typu, akým SITK je, vysoké požiadavky a nároky na široký roz
sah a dostupnosť knižničných fondov a komplexných informačných 
služieb. Z toho vyplývajú nároky aj  na priestorovú a technickú vybave
nosť knižníc. 



SITK sa stala jednou z najvýznamnejších slovenských knižníc, 
či už z hľadiska zhromaždeného knižnično-informačného fondu, rozsa
hu, pohotovosti a kvality služieb, úrovne používaných technológií, 
či z hľadiska väzieb a spolupráce s tuzemskými, zahraničnými 
alebo medzinárodnými knižničnými a informačnými inštitúciami. 

Tvorba fondov je  jedným zo súčasných kľúčových problémov. 
SITK sústreďuje do svojho fondu informačných prameňov nielen tech
nickú literatúru, ale aj  dokumenty z vybraných oblastí prírodných, eko
nomických a humanitných vied. Je to dané nárokmi, ktoré, kladie na 
súčasného technika sám život. 

Knižnica buduje svoj fond z najrôznejších typov dokumentov -
monografie, periodiká, zborníky, dizertácie, firemná literatúra, technic
ké normy, patentové dokumenty, encyklopédie, slovníky atd. Pre
sadzujú sa a j  dokumenty v strojom čitateľnej podobe. 

SITK ako "Európske referenčné centrum" buduje aj  fond publi
kácií a dokumentov o činnosti orgánov ES. 

K 31. 12. 1992 obsahoval knižničný fond Slovenskej technickej 
knižnice 3.896,7 tis. knižničných jednotiek, z toho : 
- kníh a zviazaných ročníkov časopisov 494,7 tis. kn. j .  
- firemnej literatúry 193,9 tis. kn. j .  
- technických noriem 394,8 tis. kn. j .  
- patentových dokumentov 2812,2 tis. kn. j .  

Keďže na Slovensku už vznikli a j  ústredné úrady pre technickú 
normalizáciu a priemyselné vlastníctvo, časť fondov technických no
riem a patentov bola predisponovaná týmto organizáciám; SITK sa 
však nezrieka povinnosti vychádzať používateľom v ústrety informač
nými službami aj v týchto oblastiach. 

Problémy pri budovaní knižnično-informačného fondu sú vo 
finančných zdrojoch. Napriek tomu, že knižnica vyčleňovala rok čo 
rok na nákup literatúry viacej finančných prostriedkov, nestačilo toto 
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zvyšovanie držať krok s rastom cien, ani s potrebami používateľov. Do 
veľkorysosti, s akou budovali a budujú svoje knižnice a informačné 
fondy napr. v Nemecku a iných vyspelých krajinách, máme u nás ešte 
veľmi ďaleko. Potom niet divu, že za nimi zaostávame - v teclmike a 
technológii, produktivite práce i v životnej úrovni. 

Konkrétne možno vzťah medzi výdavkami SITK na literatúru a 
je j  nakupovaným množstvom doložiť týmito údajmi: 

Kok Výdavky na Získané knihy, Objednané č a-
literatúru, počet kn.j. sopisy/okrem fi-
mil, Sk remnych/, 

poč.tit. 

7988 3 3  13 547 2 160 ~ 
1989 4,0 13 694 2 057 
1990 4,8 12 799 1998 
1991 5,6 6 531 1 295 
1992 6,2 7 472 927 
1993 803 

Poslaním SITK a zmyslom našej činnosti j e  prispievať k rozvoju 
vedy a techniky a k zvyšovaniu vedeckej a odbornej úrovne verejnosti 
budovaním adekvátneho knižnično-informačného fondu a poskytova
ním základných a špecializovaných knižničných a informačných slu
žieb, v duchu zásady všeobecného prístupu občanov k informáciám a 
dokumentom. 

Svoje poslanie sa SITK snaží napĺňať nielen priamymi službami 
induviduálnym používateľom a organizáciám, ale aj nepriamo - svojou 
pomocou iným knižničným a informačným pracoviskám /pomoc meto
dická, vzdelávacia a publikačná, ale aj  technická/, čím sa sleduje zvy
šovanie úrovne ich odbornej činnosti. 
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Koncom roku 1992 evidovala knižnica vyše 26 000 individuál
nych a 533 kolektívnych používateľov; rôznymi formami sprístupňova
la ročne zhruba 540 000 kn. j .  informačných prameňov. Už tieto údaje 
prezrádzajú, že knižnica slúži nielen vysokému technickému školstvu, 
ale v podstatnom rozsahu najširšej odbornej verejnosti. 

V SITK. j e  k dispozícii automatizovaný katalóg kníh SITK, ako 
a j  automatizovaný súborný katalóg vedecko-technickej literatúry, ktorá 
sa nachádza v 7 spolupracujúcich bratislavských knižniciach. Zavede
ním automatizovaného výpožičného systému a využitím čiarového kó
du sa nielen spresnili evidencie vo výpožičnom procese, ale celý pro
ces sa urýchlil a znížil a j  počet negatívne vybavených žiadaniek. 
Používateľ dostane knihu zo skladu v priemere o jednu hodinu od po
dania žiadanky. Ak sa dokument nachádza v odlúčenom sklade v Bra
tislave, trvá vybavenie žiadanky spravidla 24 hodín. Zásadným, za da
ných priestorových podmienok však neriešiteľným problémom j e  
voľný prístup k literatúre. 

Veľkou skupinou služieb knižnice sú rešeršně služby. Tradičné 
metódy vyhľadávania informácií v dokumentačnej kartotéke a v iných 
domácich zdrojoch ustúpili do pozadia - rešerše sa vyhotovujú za po
moci výpočtovej techniky jednak z vlastných báz dát, jednak z exter
ných informačných zdrojov. Ide pritom o jednorazové rešerše /vrátane 
dialógových/ i o priebežnú adresnú informačnú službu. 

V roku 1992 začala knižnica poskytovať adresné informačné 
služby /na disketách/ z vlastnej bázy dát KNIFOND, zobrazujúcej 
knižný fond SITK. Rozvinula tiež službu typu "Current Contents". 

Formou dialógových rešerší získava knižnica informácie z báz 
dát /dokumentografického aj  faktografického typu/ viacerých zahranič
ných databázových centier, najmä Dialog /USA/, Datastar 
/Švajčiarsko/, STN /SRN/, ECHO /ES Luxemburg/, NIS ČR. V roku 
1992 sa napojila na verejnú paketovú sieť EUROTEL. 
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STTK sprístupňuje záujemcom aj  informácie z niektorých báz 
dát uložených na CD-ROM; ide najmä o bázu JUSTIS/Celex, ktorá ob
sahuje informácie o legislatíve ES vrátane plných textov dokumentov; 
báza EC-INFODISK obsahuje odkazy na oficiálne publikácie Európ
skych spoločenstiev; báz STANDARD'S INFODISK obsahuje údaje 
o zahraničných normách a predpisoch, ako aj  o normách a odporúča
niach medzinárodných organizácií; báza ESPACE-BULLETIN je  vest
níkom Európskeho patentového úradu, informuje najmä o právnom sta
ve patentových prihlášok. Pripravuje sa nákup a sprístupňovanie ďal
ších báz dát na CD-ROM. 

Knižnica odoberá /na disketách/ dve tematické série referátové
ho časopisu "Current Contents". Časopis sa sprístupňuje na PC v štu
dovni periodík. 

Do rámca odbornej pomoci iným knižniciam a pracoviskám ve-
decko-technických informácií patrí metodicko-poradenská a konzultač
ná činnosť, kurzy zamerané na rekvalifikáciu a zvyšovanie odbornej 
pripravenosti pracovníkov, odborné semináre i edičná činnosť. Knižni
ca každoročne vydáva asi 10 publikácií o technických, technologic
kých, právnych či organizačných otázkach knižničnej a informačnej 
práce, ako aj  bulletiny Spravodajca SITK, EURO-info a Signálne in
formácie. 

Predmetom každodennej starostlivosti vedenia SITK sú aj  otáz
ky je j  financovania. Neinvestičné výdavky SITK sa v posledných ro
koch vyvíjali takto: 

Rok Neinv. výdavky 
celkom /mil. Sk/ 

1987 17,8 
1988 * 18,1 
1989 20,3 
1990 20,7 
1991 21,8 
1992 23,4 
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Na mzdy vydávala knižnica asi 34,2 - 36,1 % neinvestičných 
prostriedkov, len v roku 1992 zo známych dôvodov stúpol tento podiel 
na 42,2 %. Podiel výdavkov na literatúru stúpa postupne a nepretržite 
zo 17,5 % v roku 1987 na 26,6 % v roku 1992. Vlastné príjmy, ktoré sa 
v spomenutých rokoch pohybovali od 2,2 do 3,0 mil. Kčs, nebolo mož
né na doplnenie finančných zdrojov vzhľadom na rozpočtový charakter 
organizácie využiť. Snaha preklenúť nedostatok zdrojov založením Na
dácie Dionýza Ilkoviča v roku 1991 zatiaľ želaný výsledok nepriniesla. 

Od 1. januára 1993 j e  knižnica príspevkovou organizáciou. 
Reštrikčné opatrenia, ktoré sú v rezorte školstva a vedy veľmi citeľné, 
majú závažné negatívne dôsledky aj  na nákup literatúry v SITK. 
Okrem toho nesolventnost' mnohých organizácií, ktoré využívajú služ
by SITK, vedie na jednej strane k rastu pohľadávok po lehote splatnos
ti. Tým sa možnosti využiť vlastné príjmy ako doplnkový zdroj finan
covania zmenšujú. Preklenúť toto obdobie "neúrodných" rokov j e  
veľmi ťažkou úlohou a nezaobíde sa bez prísnych úsporných opatrení, 
ani bez pomoci z externých zdrojov. 

Ekonomiku knižnice a j e j  služby veľmi negatívne ovplyvňujú 
kritické priestorové pomery. Po vrátení niekoľkých objektov bývalým 
vlastníkom, resp. prenajímateľovi sa podstatne znížila disponibilná 
podlažná plocha - odpovedá len asi jednej tretine plochy potrebnej 
podľa noriem bežných napr. v Nemecku; z toho iba asi 40 % sú vlastné 
priestory, nezaťažené nájomným. Cesta k riešeniu j e  len jedna - hoci 
nájsť na ňu v terajšej hospodárskej situácii štátu potrebné prostriedky 
bude veľmi ťažké. 

Snaha o ďalší rozvoj SITK je  jednou zo základných charakte
ristík práce je j  manažmentu. Knižnica ako centrum vedec-
ko-technických informácií SR musí pohotovo poskytovať a sprostred
kovávať komplexné informácie nielen z domácej poznatkovej základ
ne, ale čoraz viac aj z najprogresívnejších zahraničných zdrojov. Prelo 
technický rozvoj knižnice, najmä budovanie je j  automatizovaného 
knižnično-informačného systému a využitie technických prostriedkov, 
musí viesť nielen k skvalitneniu, uľahčeniu a zvýšeniu produktivity 



- 1 7 -

práce knihovníka, ale musí umožniť aj  úzku súčinnosť s podobne zame
ranými knižnično-informačnými organizáciami v tuzemsku i v zahrani
čí. Nevyhnutnosť mnohostrannej kompability však prináša aj  množstvo 
problémov a potrebu cieľavedomých opatrení. Ich realizácia nie j e  bez 
ťažkostí a ani zadarmo. 

Ak knižnica v posledných rokoch dosiahla úspechy a zazname
nala istý pokrok aj  v porovnaní s inými dôležitými slovenskými knižni
cami, j e  to preto, že otázkam je j  rozvoja sa venuje systematická, kaž
dodenná pozornosť. 

Ťažisko súčasných snažení j e  v budovaní integrovaného kniž-
nično-informačného systému. Prvé pokusy s automatizáciou vybraných 
činností sa začali a úspešne vykonávali už pred viacerými rokmi. Vy
užívali sa pritom externé aj  vlastné počítače. Takto boli vypracované 
viaceré automatizované podsystémy a bázy dát - akvizícia kníh, kata
lóg knižných fondov, výpožičky kníh, MMVS, prírastky zahraničných 
noriem, výpožičky noriem a firemnej literatúry, cirkulačná služba pe
riodík, služba "CCS" atď. Stále však išlo o autonómne podsystémy, 
ktoré už novým požiadavkám nemôžu vyhovovať. 

V roku 1991 si knižnica zabezpečila hardwarové vybavenie - tri 
lokálne počítačové siete /LAN РС/ Ethernet s telekomunikačným pře
pojovacím podsystémom, ktorých základnými prvkami sú PC AT/SX 
386 a AT-Tower 486. K systému patria a j  súbory DTP, zariadenia 
CD-ROM a príslušné periférne zariadenia. Sieťové programové vyba
venie predstavuje Novell Netware 3.11. Všetky lokálne siete sú inštalo
vané, navzájom prepojiteľné a ich prvky sú v používaní. Z prepojova-
cieho uzla vo výpočtovom stredisku j e  zabezpečené prepojenie na ve
rejnú sieť EUROTEL a akademickú sieť SANET. 

Aktuálnou úlohou automatizácie knižnično-informačných pro
cesov sa v tomto roku stalo ich sieťové prepojenie na báze integrova
ného knižnično-informačného softwaru. Vzhľadom na havarijný tech
nický stav systémov SMEP a nemožnosť plne využiť vlastné softwaro
vé vybavenie v novom hardwarovom prostredí bolo treba urýchlene 



- 18-

rozhodnúť o nákupe odpovedajúceho softwaru. Voľba radla na systém 
BIS-C. 

Systém BIS je  pre SITK /na rozdiel od ALEPH/ k dispozícii oka
mžite, umožňuje je j  využiť už doteraz nadobudnuté zariadenia a nevy
voláva potrebu nakupovať iné. Sú predpoklady, že sa po nevyhnutných 
úpravách osvedčí aj v našich podmienkach a jeho nákup nenaruší sna
hy o kooperáciu v rámci celej sústavy vedeckých knižníc SR. 

Súčasné obdobie j e  v SITK, pokiaľ ide o technický rozvoj, vrcho
vato naplnené prácou na osvojovaní si systému BIS-C. Napriek tomu 
sa neustále sleduje i vývoj v knižnično-informačnom svete a našom 
používateľskom zázemí. Nechceme nechať bez povšimnutia a zanedbať 
nič, čo by mohlo prehĺbiť doterajšie zaostávanie za porovnateľnými in
štitúciami vo vyspelých krajinách. 

V našich knižniciach sú problémy najrôznejšieho druhu - ale pro
blémy personálne a sociálne svojou závažnosťou za predtým spomenu
tými vôbec nezaostávajú, veľmi dôverne ich poznáme aj v SITK. Ešte 
šťastie, že veľká časť pracovníkov knižníc sú ľudia obetaví a snaživí, 
inak by sme sa nemohli nachádzať na existujúcej úrovni a naše zaostá
vanie za vyspelým svetom by bolo oveľa výraznejšie. 

SITK mala v rokoch 1987 - 1989 priemerne 195 pracovníkov. Po
čnúc rokom 1990 sa začala intenzívnejšie zaoberať racionalizáciou ži
vej práce a tak postupne znížila počet svojich pracovníkov na terajších 
asi 150 osôb. Bolo k tomu treba popreverovať opodstatnenosť niekto
rých činností, hľadať nové racionálnejšie postupy, vytvoriť pre ne tech
nické i organizačné predpoklady, pozamýšľať sa aj  nad opatreniami na 
zvýšenie intenzity práce a zainteresovanosťou pracovníkov. Ide však o 
stále trvajúci proces - otázky personálne a sociálne nemožno strácať 
ani na chvíľu zo zreteľa. 

Napriek fluktuácii, vyplývajúcej najmä z vysokej feminizácie, kaž
dodenných starosti /.ien-matiek /v SITK pracuje iba 16 % mužov/ a v 
súčasnosti aj zo snahy zabezpečiť si finančne výhodnejšie zamestna
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nie, podarilo sa základný káder pracovníkov udržať a jeho odbornú pri
pravenosť zvyšovať. Pozornosť sa venuje nielen ďalšiemu odbornému 
vzdelávaniu pracovníkov /kurzy, školenia, postgraduálna príprava/, ich 
jazykovej príprave, ale aj rôznym formám získavania poznatkov a skú
seností z iných organizácií, vrátane zahraničných. Napr. len v rôznych 
formách jazykových škôl a kurzov bolo v roku 1992 zaradených 27 za
mestnancov S1TK. Škoda len, že na realizáciu týchto aktivít nemôže 
knižnica vyčleniť viac prostriedkov. 

V S1TK pracuje toho času 41 % vysokoškolsky vzdelaných za
mestnancov a okolo 48 % absolventov stredných škôl, väčšinou knihov
níckeho zamerania. Absolventi škôl iného zamerania sú spravidla na 
miestach, kde j e  taká profesijná orientácia vhodnejšia. Profesionálna 
knihovnícka vyspelosť pracovníkov knižnice j e  relatívne vysoká, avšak 
napriek doterajším snahám sa zatiaľ nepodarilo výraznejšie zvýšiť po
diel zamestnancov s aktívnou znalosťou svetových jazykov, najmä 
angličtiny a nemčiny: aspoň jeden svetový jazyk /angličtina, nemčina, 
ruština/ aktívne ovláda len asi 10 % zamestnancov. Tento problém, v 
knižnici vedeckého typu závažný, bude možné vyriešiť zrejme iba v 
dlhšom období. 

Čo a ako ďalej? Hlavné úlohy Slovenskej technickej knižnice ako 
centra vedecko-technických informácií SR v najbližších rokoch vy
chádzajú z je j  poslania, dosiahnutého stavu knižničných fondov a tech
nického zabezpečenia, organizácie a pripravenosti pracovníkov, ale 
hlavne z nevyhnutnosti rozvíjať a modernizovať knižnično-informačné 
služby v zhode so svetovými trendmi ich vývoja. 

Predovšetkým bude treba intenzívne hľadať možnosti a vytvárať 
predpoklady na zveľaďovanie informačných fondov z hľadiska priorit
ných a perspektívnych odborov a technických disciplín zodpovedajú
cich potrebám Slovenskej -republiky. Bude nevyhnutné podstatne pre
hĺbiť a zintenzívniť kooperačné väzby s inými vedeckými knižnicami a 
informačnými pracoviskami v tuzemsku aj v zahraničí. 

Stálou úlohou zostáva aj zlepšovanie uchovávania a ochrany kniž
ničného fondu, najmä však potrieb vytvoriť priestorové podmienky pre 
voľný prístup k literatúre. 
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Rozvoj informačných služieb z automatizovaných zdrojov popri 
rozširovaní a skvalitňovaní služieb klasických /vrátane rešeršných, pre
kladových, študijno-rozborových, reprografických a pod./ j e  základným 
predpokladom úspešného presadenia sa na informačnom trhu. Bude tre
ba systematicky a dôsledne zvyšovať komplexnosť a kvalitu služieb v 
zhode s potrebami používateľov, ale zabezpečiť aj cieľavedomú marke
tingovú a obchodnú aktivitu. 

Knižnica bude rozvíjať svoj automatizovaný informačný systém, 
riešiť a uvádzať do prevádzky moderné informačné postupy, využívať 
domáce i zahraničné skúsenosti, kooperáciu s informačnými centrami a 
vedeckými knižnicami. A j  naďalej sa chce aktívne podieľať na rozvoji 
knižnično-informačného systému Slovenskej republiky, rozvíjať spolu
prácu s podobnými organizáciami na základe dvojstranných vzťahov, 
ale aj v rámci tuzemských a medzinárodných organizácií, ako sú Slo
venská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov, FID, LI
BER, IATUL, UNAL a ďalšie. 

Knižnica sa bude nielen dožadovať zvýšenia príspevkov na svo
ju činnosť zo štátneho rozpočtu, ale usilovať aj  o zvyšovanie príjmov z 
vlastnej činnosti a získavanie ďalších zdrojov. Bez toho by nebolo 
možné v potrebnom rozsahu a kvalite budovať ani primárne informačné 
služby. Z hľadiska organizačno-právneho sa bude S1TK usilovať o udr
žanie právnej subjektivity a získanie štatútu verejno-právnej inštitúcie. 

Každodenne bude naďalej aj  snaha o najracionálnejšiu organi
záciu a efektívnosť práce pracovníkov, ako aj starostlivosť zameraná na 
stabilizáciu, iniciatívu a zainteresovanosť personálnych zdrojov. 

Knižnica však nebude môcť plniť svoje úlohy na úrovni doby, 
ak sa j e j  nepodarí zabezpečiť náležité priestorové podmienky, to zna
mená čo najskôr pripraviť a zabezpečiť výstavbu vlastného účelového 
objektu, o ktorý sa - zatiaľ bezvýsledne - usiluje už dve desaťročia. 

/Podľa článku pre Knižnice a informácie/ 
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Potreba neodkladnej úpravy slovenských pojmov 
v Medzinárodnom desatinnom triedení 

Jozef Kuzmĺk  

Ešte ako mladý bibliograf v Slovenskej národnej knižnici v Marti
ne roku 1950 som koncipoval návrh na zmenu nesprávneho zaradenia 
slovenských pojmov v Medzinárodnom desatinnom triedení, ktorý bol 
podpísaný v rukopise skratkou Ж.  Návrh vyšiel pod titulom O zaradení 
pojmov Slovensko, slovenská reč a literatúra v Medzinárodnom desa
tinnom triedení v dvojročenke Knižnica IJI-1V, 1951-1952 na str. 
215-218, avšak pri tlači vypadlo K zo skratky a tak pod príspevkom zo
stalo len J. Je pochopiteľné, že krátko po februárových udalostiach bolo 
až prílišnou odvahou redakcie zaradenie zásadovej kritiky primitívnych 
čechoslováckych protislovenských deformácií pri koncipovaní návrhov 
na zatriedenie slovenských pojmov do MDT po roku 1918. Samozrej
me nijaká slovenská kompetentná inštitúcia neprejavila odvahu presad
zovať politicky navrhnuté zmeny MDT na príslušných fórach. Tak sa 
stalo, že tento môj návrh spred vyše štyridsiatich rokov zostal len doku
mentom o slovenskom uvedomení si neudržateľnosti nevedeckého ten
denčného zaradenia slovenských pojmov v MDT. Po vzniku samostat
nej Slovenskej republiky sa s radikálne zvýšenou naliehavosťou 
nastoľuje problém urýchleného predloženia potrebného oficiálneho ná
vrhu príslušnej medzinárodnej organizácii podľa možnosti s predchád
zajúcou dohodou o veci s českou Národnou komisiou F1D. 

V tejto súvislosti pred nastolením vlastnej problematiky pokladám 
za vhodné zaoberať sa aspoň v miniatúrnej skratke vývinom Medziná
rodného desatinného triedenia. Prvý návrh pôvodného desatinného 
triedenia spracoval a uverejnil Melvil Dewey roku 1876 pod titulom 
Decimal Classification and Relative Index. Medzinárodný bibliografic
ký kongres v Brusseli roku 1895 vyhlásil obdobný desatinný systém za 
medzinárodnú sústavu bibliografického triedenia. Institut International 
de Bibliographie, založený r. 1895 v Brusseli, podrobil desatinnú sústa
vu dôkladnému prepracovaniu a už v tomže roku vydal prvú medziná
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rodnú publikáciu systému pod názvom Classification Bibliographique 
Decimale. Len pre ilustráciu uvádzam jeho nesprávne zaradenie slo
venskej reči a literatúry. Na porovnanie citujem symboly jazyka bulhar
ského 491.81, srbského a chorvátskeho 491.82 a 491.83, slovinského 
491.84, poľského 491.85, českého 491.86, ale slovenského už nie 
správne 491.87, ale 491.872. Podobne j e  to pri literatúre, kde má litera
túra slovinská znak 891.84, poľská 891.85, česká 891.86, ale slovenská 
nesprávne 891.872. 

Nakoľko česká fikcia, že slovenčina j e  len nárečím češtiny, sa 
uplatňoval v českej vede v plnom rozsahu už pred rokom 1918, nepre
kvapuje, že české inštitúcie túto svoju nevedeckú ahistorickú predstavu 
presadili aj v tvoriacej sa sústave desatinného triedenia, ktoré sa v defi
nitívnej podobe po základnom prepracovaní ustálilo v prvej polovici 
dvadsiatych rokov. Toto nové prepracované definitívne Medzinárodné 
desatinné triedenie vyšlo vo viacerých zväzkoch nákladom Medziná
rodného bibliografického ústavu v Brusseli v rokoch 1927-1929 s titu
lom Classification Décimale Universelle. Tento ústav, ktorý si r. 1931 
zmenil názov na Institut International de Documentation a neskôr svoje 
sídlo preložil do Haagu, od roku 1933 vydával opravy a doplnky MDT 
pod názvom Classificatio Decimalis. Supplementa et Corretiones, o pri
jatí ktorých rozhodujú medzinárodné konferencie, venované problé
mom bibliografie a informatiky za spolupráce pridružených národných 
komitétov - komisií FID. Nakoľko postupne po francúzštine medziná
rodným jazykom sa stala angličtina, najnovším oficiálnym názvom 
centrálnej inštitúcie v Haagu sa stal International Federation for Docu
mentation. Slovensko v nej od r. 1993 zastupuje Národná komisia Fro 
v Bratislave. V osemčlennej Národnej komisii, ktorú zastrešuje Národ
né centrum pre informatiku, sú zastúpené tieto organizácie: Slovenská 
národná knižnica MS, Asociácia knižníc SR, Univerzitná knižnica. Slo
venská technická knižnica, Štatistický úrad SR, Ministerstvo vnútra a 
Infoconsult. 

Na Slovensku sa začalo MDT intenzívnejšie používať najmä v ob
dobí od roku 1945 do začiatku päťdesiatych rokov, potom pod so
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vietskym ideologickým vplyvom sa jeho používanie postupne ob
medzovalo. Pretože na Slovensku nijaký výťah z MDT nevyšiel, použí
vali sa skrátené české vydania F. Kříža Desetinné třídění, jeho princíp a 
použití /Praha 1944, 2. vyd. 1946/ a Mezinárodní desetinné třídění. 
Zkrácené vydání /Praha 1948/, vydané v preklade kolektívu spolupra
covníkov za redakcie J. Řeřichu a O. Ohlídku. V posledných dvoch de
saťročiach v dôsledku prudkého rozvoja informatik)' si zvýšený záujem 
o MDT vynutil slovenské stredné vydanie. IŠlo o preklad kolektívu spo
lupracovníkov z nemeckého vydania Internationale Dezimal Klassifika
tion. Internationale mittlere Ausgabe. 2. Auflage der DK ... Handausga
be. Bd 1. Systematische Tafeln. Berlin 1978, za redakcie Dr. A. Rišku, 
vydané pod názvom Medzinárodné desatinné triedenie. Stredné vyda
nie. I. časť. Systematické tabuľky. Martin, Matica slovenská 1981. 999 
s. 

Môj návrh má význam iba ako podnet na riešenie povolanými 
vedeckými a riadiacimi inštitúciami už dávno zrelého, ba až prezretého 
problému primeraného zaradenia základných slovenských pojmov ako 
j e  Slovensko, slovenský národopis, slovenský jazyk, slovenská litera
túra, slovenský zemepis a slovenská história. Uvediem aspoň niekoľko 
príkladov. Česko-Slovenská republika má symbol 437, takže primeraný 
symbol pre České zeme - Českú republiku by mal byť 437.1 a Sloven
sko - Slovenskú republiku 437.2, zatiaľ čo České krajiny - Česká repu
blika by sa ďalej mali členiť na Česko 437.11, Morava 437.12 a 
Sliezsko 437.13. Pretože Česko-SIovensko j e  historická skutočnosť v r. 
1918-1939 a 1945-1992, j e j  symbol bude aj v budúcnosti aktuálny na 
zaradenie prác publikovaných o tomto historickom štátnom útvare zo 
všetkých odborných hľadísk. Za nijakých okolností nie sú udržateľné 
doteraz platné symboly 437.1 Česko, 437.2 Morava, 437.3 Sliezsko, 
437.4 a 437.5 dve ďalšie české "krajiny" s 437.6 Slovensko ako šiesta 
"česká krajina". Tento základný navrhnutý symbol by sa uplatnil aj vo 
všetkých ďalších špeciálnovedných súvislostiach. Napríklad zemepis 
Slovenska by mal mať namiesto doterajšieho symbolu 914.376 správne 
desatinné označenie 914.372. Podobne dejiny Slovenska by mali mať 
správny symbol 943.72 namiesto doteraz nesprávneho 943.76. Také 
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úpravy sú potrebné i pri iných vedných odboroch. 

Najkrikľavejšia nesprávnosť v MDT sa prejavila v zatriedení slo
venčiny, slovenského jazyka. Na to stačí jednoduché porovnanie sym
bolov slovanských jazykov. Tak majú symboly jazyk ruský 482, ukra
jinský 483, poľský 484, český 485, slovenský nesprávne ako štvrté ná
rečie češtiny 485.4 /nárečia české 485.1, moravské 485.2 a sliezske 
485.3/, jazyky juhoslovanské 486, srbský 486.1, chorvátsky 486.2, slo
vinský 486.3, bulharský 486.4 a ostatné slovanské jazyky 487. Nakoľko 
pre slovenský jazyk prislúcha s plným vedeckým oprávnením iba sym
bol 487, označovali by sa slovenské nárečia symbolmi 487.1 západo
slovenské, 487.2 stredoslovenské a 487.3 východoslovenské. Ostatné 
slovanské jazyky by boli zatriedené pod základným symbolom 
488.Možno s priznaním jedine primeraného symbolu 487 pre slovenský 
jazyk a náhradného symbolu 488 pre ostatné slovanské jazyky budú ur
čité problémy, avšak základnú chybu zapríčinila klasifikačná komisia 
predchodcu FID, nakoľko slovenčina nikdy nebola nárečím češtiny a ak 
prijala nevedeckú českú fikciu, j e  terajšia organizácia FID povinná pre
sadiť správny symbol 487 pre slovenský jazyk v záujme dôveryhodnos
ti MDT a v záujme svojej vedeckej prestíže. 

Isté je, že správne zaradenie slovenských pojmov v Medzinárod
nom desatinnom triedení nie j e  a nemôže byť iba záležitosťou biblio-
grafícko-informatických inštitúcií, pretože tu ide o rozhodujúcu prestíž 
celej slovenskej vedy a fakticky o svetovú reprezentáciu Slovenska a 
Slovákov. Preto v každom prípade by o navrhnutých symboloch pre 
slovenské pojmy v MDT mali byť informované aj Ministerstvo zahrani
čia SR, Ministerstvo kultúry SR, a aj príslušné vedecké ústavy Sloven
skej akadémie vied s možnosťou schvaľovacieho vyjadrenia, čo by sa 
malo uviesť aj  v oficiálnom návrhu. 
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INFORMÁCIE 

O čom rokovala Správna rada SAK ? 

4. zasadnutie Správnej rady sa uskutočnilo dňa 14. júla 1993 
v Nitre. 

Najvýznamnejším bodom programu, po kontrole uznesení, bolo 
upresnenie priebehu rokovania Valného zhromaždenia /pozri ďalšia in
formácia/', ktoré sa konalo bezprostredne po zasadnutí Správnej rady. 

Okrem toho, Správna rada posúdila a s malými pripomienkami 
schválila Ideový návrh na účasť SAK na medzinárodnom knižnom 
veľtrhu Bibliotheka. Odborná skupina pre propagáciu pripravila i pries
kumový dotazník zameraný na zistenie záujmu knižníc o účasť na spo
mínanej výstave. Po vyhodnotení prieskumu a posúdení zaslaných ex
ponátov sa v priebehu septembra dopracuje do definitívnej podoby lib
reto výstavy a upresní organizačné zabezpečenie. 

Vzhľadom na značné množstvo odbornej a organizačnej práce 
pri príprave jednotlivých čísiel Bulletinu SAK sa Správna rada zaobe
rala a aj  schválila návrh Dr. Vontorčíka vymenovať Ing. Hajduška za 
výkonného redaktora Bulletinu, a taktiež rozšírila zloženie redakčnej 
rady o ďalších členov, a to Mgr. Kundrátovú, Dr. Krausovú a Mgr. Ka
líšků. Výška predplatného pre knižnice, ktoré nie sú členmi SAK, j e  
10,- Sk zajedno číslo. V tejto súvislosti Správna rada uložila odbornej 
skupine pre propagáciu pripraviť subskripčný list a zaslať podľa 
rozdeľovníka Bulletinu SAK. Na základe informácie predsedu SAK, 
Ing. Kuřáka, že Ing. Prokop /pravdepodobne vzhľadom na pracovné za
neprázdnenie/ doteraz nezaslal návrh programu odbornej skupiny pre 
automatizáciu a technizáciu, sa Správna rada dohodla riešiť uvedený 
problém v úzkej spolupráci s vedením SNK-MS. Správna rada sa do
mnieva, že by bolo vhodné, aby vedúcim odbornej skupiny pre automa
tizáciu a technizáciu bol pracovník Slovenskej národnej knižnice. 

(go) 
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Valaé zhromaždenie SAK 

3. Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc sa uskutoč
nilo dňa 14. júla 1993 v Slovenskej poľnohospodárskej knižnici v Nit
re. Po dvoch predchádzajúcich valných zhromaždeniach, konaných v 
Bratislave, sa Správna rada rozhodla zmeniť miesto konania a začať 
"putovanie" po Slovensku. /Už j e  aj  prísľub, že najbližšie Valné zhro
maždenie sa bude konať v Košiciach./ 

Na valné zhromaždenie boli pozvané nielen všetky členské 
knižnice, ale aj tie, ktoré prejavili o členstvo záujem. To znamená, že 
pozvánky odišli do 12 vedeckých, 18 okresných a 11 vysokoškolských 
knižníc. Je potešujúce, že napriek dovolenkovému obdobiu sa na Val
nom zhromaždení zúčastnili zástupcovia 28 knižníc, aj  väčšina prizva
ných vedúcich odborných skupín. Radi sme privítali hosťa - podpred
sedníčku Spolku slovenských knihovníkov - PhDr. Vlastu Kalinovú. 

Rokovanie, ktoré prebiehalo podľa schváleného programu, otvo
ril a viedol predseda SAK Ing. Kurák. 

Predseda SAK vo svojom vystúpení podrobne informoval o akti
vitách správnej rady a o hlavných bodoch programového zamerania 
jednotlivých odborných skupín. Súčasne uviedol základné kritériá, 
podľa ktorých správna rada pripravila návrh rozpočtu SAK na rok 
1993. 

Tajomníčka SAK v rámci organizačných vecí informovala o síd
le sekretariátu SAK na pracovisku Ústrednej knižnice FF UK, kde je aj  
možnosť oboznámiť sa so všetkými odoslanými i získanými materiálmi 
SAK. Súčasne požiadala o zasielanie vyplnených prihlášok za členov 
SAK na sekretariát. 

Na úvod diskusie prítomní vedúci odborných skupín, Mgr. Kli
nec, Dr. Ehnová, Mgr. Fircáková a Ing. Müller informovali o personál
nom zložení odborných skupín a programovom zameraní na rok 1993. 
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V ďalšej časti diskusie vystúpili Dr. Vontorčík, Dr. Gondová, Dr. Kali
nová, Mgr. Kundrátová, Dr. Maruniak, Dr. Vydrová, Ing. Kurák, Ing. 
Száraz, Dr. Vrablicová. Jednotlivé diskusné príspevky boli venované 
problematike transformácie knižníc, legislatívnym problémom, spolu
práci knižníc v rámci CASL1N, spolupráci vysokoškolských knižníc, 
výstave Bibliotheka, spolupráci Spolku slovenských knihovníkov a 
SAX, 130. výročiu založenia Matice slovenskej, otázkam rozpočtu 
SAK a pod. Viaceré podnety a pripomienky z diskusie boli zapracova
né do uznesení /pozri plné znenie schválených uznesení/, ďalšími sa 
bude Správna rada zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí. 

Na záver rokovania Ing. Kurák poďakoval všetkým za aktívnu 
účasť, osobitne hostiteľom za poskytnutie priestorov, milé privítanie i 
občerstvenie. 

(go) 

Schválené uznesenia 

z Valného zhromaždenia Slovenskej asociácie knižníc, 
Nitra, 14. júla 1993 

Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc 

- berie na vedomie: 

- informáciu predsedu SAK o činnosti správnej rady od Val
ného zhromaždenia 3. marca 1993 

- informáciu vedúcich odborných skupín o činnosti OS 

- schvaľuje:  

- Návrh rozpočtu SAK na rok 1993 bez pripomienok, 

- do funkcie hospodárky SAK Dr. Vrablicovú, 

- do funkcie predsedníčky Kontrolnej a revíznej komisie 
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SAK Ing. Petrášovú, 

- činnosť postupu správnej rady v dobe od Valného zhro
maždenia 3. marca 1993, 

- členstvo v SAK tých knižníc, ktoré o členstvo požiadali od 
posledného Valného zhromaždenia: 

- Mestská knižnica Bratislava, 

- OK Trnava, 

- OK Prešov, 

- Univerzitná knižnica Univerzity M. Bela Banská 

Bystrica, 

- Knižnica Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, 

- Univerzitná knižnica UPJŠ Košice, 

- Knižnica Lekárskej fakulty UK Bratislava, 

- Knižnica VŠMU Bratislava, 

- ŠIS Stavebnej fakulty STU Bratislava, 

- splnomocňuje: 

- Správnu radu SAK na operatívne vykonanie čiastkových 
zmien rozpočtu na rok 1993, pokiaľ to bude nevyhnutné pre splnenie 
schválených hlavných úloh, 

- ukladá: 

- Riaditeľom knižníc nahlásiť vedúcemu OS pre zahraničné 
styky - Mgr. Klincoví - menovite zastúpenie inštitúcií, resp. pracovní
kov pôsobiacich v medzinárodných organizáciách 

T: 31. augusta 1993 

- odporúča: 

- Posielať správy zo zahraničných služobných ciest do Štu
dovne knihovníckej literatúry v Univerzitnej knižnici v Bratislave ako 
a j  do Študovne knihovníckej literatúry Slovenskej národnej knižnici 
MS v Martine. 

(go) 
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Koordinácia získavania periodík 
Mgr. Eva Kundrátová 

Periodiká, ktoré predstavujú jeden z najrýchlejších zdrojov šírenia 
nových poznatkov, predstavujú pre knižnice značný finančný problém. 
Situácia so získavaním j e  rok čo rok zložitejšia a vo väčšine knižníc do
chádza k sústavnému poklesu počtu odoberaných titulov. 

Jednou z ciest, ako zmierniť nepriaznivý dopad poklesu dochádza
júcich periodík, najmä zo zahraniča, na používateľov, j e  koordinácia 
ich nákupu. Štátna vedecká knižnica v Košiciach už niekoľko rokov vy
víja v tomto smere iniciatívu a organizuje koordinačné stretnutia vedec
kých, vysokoškolských a iných knižníc východného Slovenska, ktoré sú 
odberateľmi odborných periodík. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo 
15. júla 1993 a hlavným okruhom problémov bola situácia s objednáva
ním zahraničných periodík na r. 1994 v jednotlivých knižniciach i skú
senosti s ich rôznymi distribútormi a sprostredkovávateľmi. Okruh otá
zok oproti minulosti bol rozšírený o problematiku českých periodík a 
všetci účastníci sa zhodli v názore, že a j  objednávky týchto bude vhod
né si porovnať a skoordinovať. Tak sa môže do mesta - do regiónu -
dostať väčší počet titulov a vyhnúť sa prípadne zbytočnej multiplicite. 
Preto sa účastníci dohodli, že ŠVK v Košiciach zvolá ešte jedno stret
nutie začiatkom októbra, kedy knižnice už budú mať pripravené návrhy 
objednávok českých periodík na r. 1994 a bude možné ich vzájomne 
porovnať. 

V záujme dobrého využívania periodík vydáva Štátna vedecká 
knižnica v Košiciach každoročne "Zoznam zahraničných periodík ob
jednaných knižnicami na .východnom Slovensku". Účastníci stretnutia 
veľmi pozitívne hodnotili jeho existenciu a informačnú hodnotu, podľa 
niektorých j e  im jednou zo základných pomôcok pri usmerňovaní po
žiadaviek čitateľov na zahraničné časopisy, resp. pri vybavovaní žiada
niek medziknižničnej výpožičnej služby. Napriek značným finančným 
nákladom, ktoré vydanie zoznamu predstavuje, žiadali účastníci knižni
cu, aby pokračovala v jeho spracovávaní, ba aby ho rozšírila aj  o objed
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nané české periodiká. Z diskusie vyplynul aj  záver, urobiť prieskum 
medzi odberateľmi, či by mali knižnice záujem o odoberanie zoznamu 
v nasledujúcich rokoch na disketách. 

Ďalšie námety účastníkov stretnutia sa týkali aktualizácie adre
sára informačných pracovísk na východnom Slovensku, vzájomnej 
kooperácie knižníc, vytvorenia "príručky" informačných materiálov a 
propagačných pomôcok knižníc východného Slovenska v študovni 
ŠVK a pod. Jednoznačne zástupcovia knižníc deklarovali potrebu úzkej 
spolupráce všetkých knižníc pôsobiacich v regióne, bez ohľadu na re
zortnú príslušnosť. Uvedené stretnutie tiež ukazuje, že spoločné záuj
my knižníc ich robia vzájomne blízkymi a ochotnými spolupracovať na 
báze absolútnej dobrovoľnosti, v akom duchu sa aj  stretnutie nieslo. 

Kongres IFLA v Barcelone 

/22.-27. УШЛ993/ 

Dr. Horst Hogh 

V poradí 59. svetový kongres IFLA sa konal v Španielsku s 
hlavným heslom: Univerzálne knižnice - ako strediská sprístupňo
vania informácií. Súčasne bolo stanovených 8 subtém, ktoré hlavnú 
tému rozvíjali. 

1/ Národné a vedecké knižnice ako ťažiskové body systému 
knižníc; 

2/ Knižničné služby pre širokú verejnosť v multikultúrnom a 
multijazykovom prostredí; 

3/ Špeciálne knižnice a dokumentačné pracoviská; 

4/ Aktivity knižníc pri znižovaní analfabetizmu; 



- 3 1  -

5/ Ochrana informácií, špeciálne tých uložených na nových 
médiách; 

6/ Potreba plánovania, prieskumov používateľov a dobrého ma
nažmentu ; 

7/ Prístup k informáciám pre každého; 

8/ Vzdelávanie a doškoľovanie, nevyhnutnosť medzinárodného 

zjednocovania plánov a požiadaviek na absolventov. 

Kongresu sa zúčastnilo vyše 2500 knihovníkov zo 121 štátov sve
ta. Slávnostné otvorenie obstarali generálny riaditeľ UNESCO: F. 
Mayor Zaragoza, ministerka kultúry Katalánska C. Albroch Bataller, 
prezident LFLA R. Wedgewort, predsedovia FID, ICA, IPA. Celkove sa 
konalo 208 zasadnutí: od plenárnych cez zasadnutia odborov, sekcií, 
okrúhlych stolov, pracovných skupín, regionálnych záujmových zosku
pení. Skvelé priestorové podmienky v kongresovej hale výstavného are
álu umožnili priamo na mieste vyše 60 vystavovateľom rozložiť svoje 
stánky. Vďaka početným domácim sponzorom, študentom knihovníc
kych škôl ako dobrovoľných organizátorov, boli vytvorené dobré spolo
čenské, jazykové a technické podmienky pre pracovné rokovania i spo
ločenskú časť. 

Program slovenskej delegácie zloženej zo zástupcov SNK, Matice 
slovenskej a Okresnej knižnice v Banskej Bystrici bol daný už vopred 
tým, že všetci traja sú členmi výborov: pre národné knižnice /Dr. N4. 
Bielik/, pre verejné knižnice /Mgr. P. Klinec/ a pre ďalšie vzdelávanie 
/Dr. H. Hogh/. Finančne sa na krytí nákladov podieľalo Ministerstvo 
kultúry SR, Matica slovenská a IFLA. 

Aké bolo celkové zameranie tohoročného kongresu IFLA 

Už v inauguračnej reči po zvolení nového prezidenta /Moskva 
1991/ naznačil z južných štátov pochádzajúci prezident - prvý černoch, 
že jeho cieľom bude zmenšovanie rozdielov medzi vyspelými knihov
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níckymi štátmi strednej Európy, Severnej Ameriky a ostatnými štátmi. 
Tejto filozofii zodpovedá aj cieľavedomé situovanie pravidelných roč
ných kongresov do takých štátov, aby sa umožnil čo najväčší kontakt 
oboch pólov: 

1992 India, 

1993 Španielsko /s nebývalou účasťou afrických štátov/, 

1994 Kuba /pre Karibskú oblasť a štáty Latinskej Ameriky/, 

1995 Turecko /pre Prednú Áziu/'. 

Otváracie prejavy najvýznačnejších hostí popredných rečníkov 
mali spoločné tieto myšlienky: 

Vyše 90 % našich formálnych poznatkov ešte stále existuje len vo 
vytlačenej forme - na papieri. Tlačené slovo j e  hlavným nositeľom kul
túry z jednej generácie na druhú. Ani nové informačné technológie sa 
nezaobídu bez kníh ako sprievodných pomôcok, príručiek, manuálov. 

Hlavnou výhodou knihy j e  doposiaľ j e j  všeobecná dostupnosť, 
schopnosť šíriť sa do všetkých kútov sveta, všetkými dopravnými cesta
mi. 

Ako hlavná prekážka, ktorá bráni ľuďom získať prístup k existujú
cim informačným zdrojom a realizovať predstavu univerzálnej knižni
ce, sú finančné náklady. "Nedostatok financií bráni najmä knižniciam v 
rozvojových krajinách nakupovať zahraničné zdroje informácií alebo 
ich adaptovať na lokálne prostredie. 

Strategické ciele IFLA sa do budúca formulujú takto: 

- Podporovať rast členstva v menej zastúpených regiónoch; 

- Podporovať transformačně a rozvojové programy v kľúčových 

priemyselných krajinách; 

- Venovať zvýšenú pozornosť krajinám tretieho sveta. 
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Na dosiahnutie týchto cieľov j e  potrebné: 

- iniciovať ekonomické opatrenia, zabezpečujúce dostatok fi
nancií pre hlavné programy IFLA, 

- vyhľadávať užšie partnerstvo s firmami zabezpečujúcimi pro -
dukty a služby pre knižnice, 

- vyhľadávať sponzorov pre určité činnosti IFLA. 

Prenesenie ťažiska dlhodobejšej politiky EFLA na rozvojové štáty 
neznamená, že Európa si nebude riešiť svoje otázky. Naopak, Európa a 
Severná Amerika sú nositeľmi štyroch hlavných ťažiskových progra
mov IFLA: UBCTM, UDT, UAP, РАС+1/ piaty je  zameraný na re
gionálny rozvoj a riešia ho hlavné regionálne združenia krajín treti
eho sveta/ Ázia, Afrika, Latinská Amerika/, avšak pod gestorstvom 
Univerzitnej knižnice Uppsala /Švédsko/. 

V ďalších riadkoch sa zameriavame na dve oblasti činnosti IFLA 
na práci ktorých sa aktívne podieľame - národné knižnice a ďalšie 
vzdelávanie.+2/ 

Krízu knihovníctva vo východnej Európe vnímajú riaditelia národ
ných knižníc zo Západu citlivo a hľadajú možnosti pomoci. Uvedomujú 
si a dali to jednoznačne najavo, že národnú knižnicu v jednotlivých štá
toch chápu ako chrbtovú kosť celého národného knižničného systému, 
nech sú už riadiace či štátne väzby národnej knižnice k ostatným 
sieťam akékoľvek. 

Z tejto filozofie vychádzali aj  hlavné referáty a koreferáty na ve
řej tvých i uzatvorených rokovaniach oddelenia univerzálnych, vedec
kých knižnic a sekcie národných knižníc prezentované v Barcelone. 

h 1/ UBCTM : Medzinárodná bibliografická kontrola na báze internacionálneho 
formátu MARC: Gestor Národná knižnica Frankurt /NSR/; 

UDT : Univerzálny tok dát a telekomunikačná technika: Gestor: Národ -
ná knižnica Ottawa; 

UAP : Medzinárodné sprístupňovanie publikácií: Gestor; Boston Spa V. 
Británia; 

PAC : Ochrana a konzervovanie dokumentov: Gestor : Národná knižni
ca Paríž 

+2/ O činností sekcie verejných knižníc píše podrobnejšie P. Klinec v Bulletine SSK 
č. 3-4/ 1993. 
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Väčšiny sme sa zúčastnili a na tomto mieste sumarizujeme hlav
né myšlienky, no najmä závery a odporúčania. 

Po odbúraní ideologickej cenzúry vo východnej Európe nastáva 
cenzúra ekonomická /aj vinou postoja západnej Európy/. Na mnohých 
číslach referujúci z Východu i Západu dokumentovali vyššie povedané. 
K tomu pristupujú nárast cien za knihy, všeobecná inflácia, pokles do
tácií pre knižnice, negatívny dopad nových zákonov /vyhlášok o povin
ných výtlačkoch inovovaných, ale veľmi nevýhodných pre národné 
knižnice východnej Európy/, niekoľkonásobný nárast poštovného, fi
nančne a administratívne neprijateľné a nevýhodné colné poplatky a 
konania. Toto všetko znižuje možnosti aktívnej medzinárodnej výmeny, 
dokonca nielen medzi východom a západom, ale aj medzi jednotlivými 
štátmi východnej Európy. 

K ďalším negatívam patrí absencia výkonnej výpočtovej techni
ky /analýza ukázala, že výnimkou j e  iba Praha a Budapešť vďaka za
hraničným sponzorom/, ktoré spôsobuje výpadky v registrujúcej národ
nej bibliografii a spolu s chýbajúcimi odbormi na nákup zahraničnej li
teratúry /spadajúcej do záberu národných bibliografií/ narastá počet de-
ziderát a národné bibliografie sú potom medzerovité. Nebezpečie j e  v 
tom, že s narastajúcim časom sa "diery" nebudú zmenšovať. 

Ďalšie negatíva: nedostatok prostriedkov potrebných na ochranu 
a konzervovanie, nedostatok financií na nákup techniky CD-ROM 
/našťastie o aktivitách slovenskej národnej bibliografie v tejto oblasti 
západní experti /prof. Lehman/ vedeli. 

Základná otázka teda znela: Čo v tejto situácii podniknúť? Reč
níci sa obrátili na prítomných riaditeľov národných knižníc združených 
v sekciách či inštitútoch, akými sú Svetová konferencia národných 
knižníc /CDNL/ či je j  európska odnož CENL. 

V tomto smere sa dostali niektoré pozoruhodné závery do rezo
lúcie 1FLA a s týmito odporúčaniami by také autority v národných kul
túrach /či kultúrnej politike/, akými sú riaditelia národných knižníc, 
mali oboznámiť svoje ministerstvá či vlády, aby pomohli východoe
urópskym štátom /zvlášť akcent sa kládol na Štátnu knižnicu Ruska 
/bývalá Leninova knižnica/. 

Hlavné heslo znie: Nedopusťme, aby v Európe namiesto politic-
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kých problémov vznikli nové ekonomické. Za možné kroky v tejto 
oblasti sa odporúča pre vyspelé štáty takýto postup: 

- západné knižnice sa musia viac snažiť spoznávať a chápať problé
my knižníc vo východnej Európe, 

- vypracovať a postupne realizovať výmeny kvalifikovaných odbor
níkov medzi jednou - i viacerými krajinami, 

- iniciovať sponzorské dary vedeckej literatúry a technických pro
striedkov pre východo-európske knižnice, 

- vytvárať dvojstranné kooperačné partnerské dohody, 

- realizovať vzdelávacie podujatia, semináre, výmeny /stáž lektorov/, 

- dodať bezplatne know-how pre hlavné oblasti činnosti IFLA: UB-
CIM, UAP, UDT, PAC. 

Zo strany východnej Európy však musia byť paralelne vytvorené 
podmienky, aby nevznikali problémy pri realizácii vyššie uvedených 
odporúčaní najmä v oblasti: 

- určenie efektívnej kádrovej politiky /výber, príprava kompetent
ných a kvalifikovaných ľudí/, 

- odstraňovanie jazykových bariér, 

- zvýšiť gramotnosť pracovníkov pre prácu s modernou technikou. 

Určitú úlohu môže zohrať Rada Európy /ktorej členom už časť vý
chodoeurópskych štátov je/, osobitne projekt Telematik, ktorého filozo
fiou j e  zlepšenie výmeny informácií medzi východom a západom, úst-
retovosť pri zavádzaní štandardov, aktivity západnej Európy pri tvorbe 
technológie pre ochranu a konzervovanie dokumentov. Cieľom j e  tiež, 
aby jednotlivé štáty mohli pristúpiť na vydávanie národných bibliogra
fií na moderných technických médiách, ktoré by boli vzájomne 
vymeniteľné, druhá fáza predpokladá retrospektívnu konverziu. 

Dôležité závery z oblasti vzdelávania a ďalšieho doškoľovania 

Celkom zákonite boli dve spoločné zasadnutia sekcií národných 
knižníc a sekcií pre vzdelávanie a doškoľovanie. Závery zasadnutí ná
rodných knižníc totiž priamo ovplyvnia stratégiu vzdelávania a 
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doškoľovania. Novo projektované učebné plány a formy prispejú /popri 
finančno-technologických predpokladoch/ k odstraňovaniu rozdielov. 

Najmä systému doškoľovania sa v krátkodobejšom pohľade pri
pisuje veľký význam, lebo rôzne typy doškoľovacích podujatí môžu rý
chle reagovať na nové podnety. Nami osvedčené formy budeme inovo-
vať čo do obsahu, lebo základná filozofia a závery zasadnutí sekcie pre 
vzdelávanie znie: Východ a Západ musia pripraviť analýzu doterajších 
obsahov vzdelávania s hlavnými prioritami vo vzdelávaní, nárokmi na 
absolventov, pri záverečných skúškach akceptovať zaradenie a uplatne
nie absolventov, možnosti /povinnosť/ postgraduálneho vzdelávania, 
resp. doškoľovania pre niektoré špecializované činnosti v knižniciach. 

Po takejto analýze, ktorú ako člen výboru budem vo svojom 
okruhu organizovať /z bývalých socialistických štátov j e  členom výboru 
iba zástupca Bulharska/, pristúpi Komisia expertov k príprave alterna
tívnych projektov vzdelávania akceptovateľných na Východe i Západe 
Európy. Vo výzve sa doslovne hovorí: Spoločné projekty sú podmien
kou pre kultivované zbližovanie, zvlášť v etape pretrvávajúcich ekono
mických rozdielov. 

Východiskom pre takúto prácu sú projekty, ktoré expertné sku
piny zo západnej Európy pripravili - v súvislosti s integráciou zápa
doeurópskych krajín +1/. 

Sekcia pre vzdelávanie a doškoľovanie má za cieľ pripravovať 
podklady s horizontom roku 2000, aby proces splývania s Európou bol. 
Treba dodať, že v doškoľovaní na Slovensku sme už v niektorých čin
nostiach naštartovali aktivity korešpondujúce s medzinárodnými od
porúčaniami. Sú to najmä: 

- príprava na zvládnutie a implementáciu projektu CASL1N 
/ALEPH/ kompletný knižnično-informačný systém Národnej knižnice 
SR a Univerzitnej knižnice, 

- vzdelávanie v oblasti manažmentu a marketingu vedúcich pracov
níkov knižníc, 

- aktivity v oblasti počítačovej gramotnosti širšej knihovníckej po
spolitosti, 

- aktivity v oblasti jazykovej prípravy /bežia nám kurzy angličtiny, 
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nemčiny, taliančiny/, 

, aktivity v oblasti tvorby nových noriem a štandardov kompatibil
ných s európskymi normami. 

Z á v e r :  

Z kongresu sme priviezli materiály, ktoré výberovo preložíme a 
sprístupníme odborníkom v prekladoch alebo v origináloch. Všetky ma
teriály sa nachádzajú v Slovenskej národnej knižnici Matice sloven
skej. 

+ 1/ Hogh, H.: Informační špecialisti pre Európu, podnety a j  pre 

nás. Knižnice a informácie, 23, !991,č.5, s. 217-220. 

Knižnice technických univerzít 90. rokov 
Mgr. Augusta Lovásová 

Ing. Ján K u r á k  

Slovenská technická knižnica bola v roku 1992 prijatá za člena 
Medzinárodnej asociácie knižníc technických univerzít - IATUL. 
V dňoch 19. - 23. júla t.r. sa konala v Hamburgu - pod heslom "Knižni
ce technických univerzít v 90. rokoch" - 15. výročná konferencia aso
ciácie. Brána do sveta, ako mesto zvyknú nazývať, sa tak otvorila pre 
vyše 80 knižničných pracovníkov, účastníkov konferencie, z 22 krajín 
celého sveta - od USA po Hong-Kong, od Fínska po Austráliu. 

Počas štyroch dní odzneli veľmi zajímavé referáty, orientované na
jmä na súčasný stav technických knižníc a ich perspektívu. 

Prednášatelia sa zamerali hlavne na najaktuálnejší problém kniž
níc - na procesy automatizácie knižničných systémov a potreby zinten
zívnenia spolupráce a komunikácie medzi knižnicami, k čomu význam
nou mierou prispievajú knižnično-inťormačné siete. Nezabudlo* sa ani 
na ľudský faktor - na úlohu riaditeľov a vedúcich pracovníkov ako ma
nažérov v oblasti informácií. 

Ďalším okruhom problémov bol r ozvoj knižničných činností. 
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otázky plánovania a možností racionalizácie prác v technických univer
zitných knižniciach, ako aj  situácia v knižniciach bývalej NDR, Česka 
a Maďarska po roku 1989. 

Zaujali nás a j  prednášky o príprave výstavby nových knižníc v 
Ľubľane a Shefflelde. 

V rámci konferencie nám j e j  organizátori umožnili návštevu 
dvoch významných technických kružníc v Göttingene a Hannoveri. 
Okrem toho pre 20 vybraných účastníkov konferencie /vrátane nás/ 
IATUL sprostredkoval a sponzoroval DBI /Deutscher Bibliotheksinsti
tut/ Berlín v čase od 26. do 29. 7. 1993 návštevu ďalších univerzitných 
knižníc v Nemecku. Mali sme tak možnosť vidieť okrem knižníc v 
Hamburgu, Göttingene a Hannoveri ešte ďalšie štyri; v Dortmunde, 
Miinsten, Osnabríicku a Oldenburgu. 

Všetky tieto knižnice sú moderné nielen z hľadiska ich staveb
ného riešenia, ale a j  úrovňou poskytovaných služieb. So záujmom sme 
si prezreli ich vybavenie, so závisťou hľadeli na priestorné študovne s 
voľne prístupnými fondami, v ktorých j e  však vytvorené a j  dostatočné 
"súkromie" pre používateľov pri ich návšteve a pobyte v knižnici. Na 
naše pomery vysoké finančné prostriedky im umožňujú v dostatočnej 
miere zabezpečiť pokrytie informačných potrieb používateľov. 

Anotácie, príp. kópie prednášok z konferencie ÍATUL, získané 
informačné materiály o navštívených knižniciach, ako aj  podrobná 
správa z pracovnej cesty sú záujemcom k dispozícii v knižnici knihov
níckej literatúry SITK /Bratislava, Drieňová 36/. 

Lipské mestské knižnice 

(Leipziger Städtische Bibliotheken) 

Dr. Monika Šleisová 

Knižnica obdržala toto pomenovanie rozhodnutím mestského 
zastupiteľstva dňa 20.3.1991, keď po politickom prevrate a opätovnom 
zjednotení Nemecka bola po 7 rokoch znovu otvorená a obnovená j e j  
činnosť. Od roku 1990 na podnet občianskej iniciatívy vznikol a pracu
j e  Spolok na podporu Lipskej mestskej knižnice /Verein zur Förderung 
der Leipziger Stadtbibliothek/. 

V dôsledku významných spoločensko-politických zmien pris
túpila knižnica k realizácii novej koncepcie činnosti: 
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1.Knižnica plní funkciu informačného centra /Community informa
tions service - CIS/, zhromažďuje, počítačovo spracováva a sprí
stupňuje verejnosti informácie regionálneho aj všeobecného cha
rakteru /zákony spolkovej krajiny, platné v celom Nemecku, vy
dané pre mesto, noviny, časopisy, plány mesta, príručky/, počítačo
vo spracované informácie, informácie na CD-RO.Moch/. 

2. Je miestom výuky, podpory a doplnenia vyučovacieho procesu. 

3.Je duchovno-kultúrnym centrom, miestom duševnej relaxácie. 

V centrálnej budove sa nachádzajú a zároveň sú súčasťou Lip
ských mestských knižníc: knižnica pre deti, fonotéka, kartotéka, odbor
ná knižnica knihovníckej literatúry, zbierka literárneho dedičstva auto
rov regiónu, dokumenty literárneho života v Lipsku po roku 1945, hu
dobná knižnica a regionálno-vlastivedná knižnica. V rámci mesta pra
cuje a svoje služby poskytuje 12 pobočiek /r. 1957 ich bolo 57/. Dnes 
j e  ich počet značne zredukovaný, mnohé boli zlúčené, prestali pracovať 
predovšetkým pre absolútne nevyhovujúce priestory. 

Unikátnou organizačnou zložkou knižnice /od r. 1973/ j e  už spo
mínaná hudobná knižnica. Je druhou najväčšou verejnou hudobnou 
knižnicou v Nemecku. Jej rozsiahly fond pozostáva z hudobnín, litera-
túiy o hudbe, audiálnych médií, obrazov, grafík, fotografií, známok, 
mincí a medailí. Vlastní unikátne zbierky diel hudobných osobností 
/R.Wagner, J.S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, R. Schumann, E. 
Srieg, R. Strauss a iní/. O j e j  fond j e  záujem nielen vo vlastnom meste, 
požiadavky prichádzajú z celého Nemecka a aj zo zahraničia. 

Za osobitnú zmienku stojí ešte regionálno-vlastivedná knižnica, 
ktorej začiatky siahajú už do 16. storočia. Z toho obdobia sa zachovala 
zbierka Saxonica /knihy a rukopisy o Sasoch, adresáre, denníky z vte
dajšieho Lipska/. 

Všetky knižničné agendy sú od r. 1991 počítačovo spracované 
/akvizícia, spracovanie literatúry, retro-spracovanie literatúry, výpožič-
ný proces/. V centrálnej budove knižnice j e  centrálna evidencia 
čitateľov a výpožičiek, iba hudobná knižnica realizuje výpožičný pro
ces samostatne. 

Časť centrálnej knižnice, predovšetkým informačné centrum a vý-
požičné oddelenia pre dospelých, j e  zariadená novým moderným kniž
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ničným nábytkom, ktorý im dodalo Nákupné stredisko pre verejné kniž
nice so sídlom v Reutlingene /Einkaufzentrale für öffentliche ßiblio -
theken - EKZI. Okrem toho časť nákupu knižničného fondu realizuje 
knižnica prostredníctvom - EKZ j e  to predovšetkým beletria pre do
spelých, časť literatúry pre deti a mládež a videokazety. Spomenuté 
služby v súčasnosti využíva väčšina verejných knižníc, sú to iba dve z 
viacerých možností, ktoré EKZ verejným knižniciam ponúka. 

Nie menej zaujímavá ako prítomnosť j e  aj história knižnice. Jej 
začiatky spadajú do r. 1677, keď advokát a finančný úradník Huldreich 
Gross zanechal mestu Lipsku cca 4 000 zväzkov kníh ako základ pre 
knižnicu, aby slúžili "študujúcej mestskej mládeži". Jej prvým správ
com bol hlavný kronikár mesta Gottfried Gräve. Venoval pozornosť 
ochrane knižného fondu, zaviedol zvyk, že radní páni pri nástupe do 
svojich funkcií museli venovať knižnici nejaký dar /samozrejme kniž
ný/ a zaslúžil sa o výstavbu a zriadenie prvej knižnice v kultúrnom do
me /Gewandhaus/. 

Od roku 1711 slúžila Bibliotheca Senatus Lipsiensis občanom 
mesta a bola 2 razy v týždni otvorená. Po roku 1735sa stala miestom ší
renia raného osvietenstva, v roku 1755 bola umiestnená v honosnej sále 
/dižka-76 m, šírka-15 m, výška-8 m/, kde bola až do roku 1943. 

V roku 1831 dostala knižnica nový názov podobný dnešnému -
Leipziger Stadtbibliothek. V roku 1835-1880 pôsobil v nej dobrovoľný 
knihovník filológ a učiteľ Dr. E. W. R. Naumann. Za jeho čias vzrástol 
knižný fond z 38 000 zväzkov na viac ako 100 000 zväzkov. E. Nau
mann bol zároveň vydavateľom prvého nemeckého knihovníckeho ča
sopisu Serapeums. Prvým profesionálnym knihovníkom knižnice sa r. 
1831 stal Dr. G. Westmann, ktorý bol aj archivárom. Nie každému však 
umožnil prístup do knižnice, samotný časopis Zentralblatt für Biblio -
thekswesen nazval vtedajšiu lipskú knižnicu "ostrovom vzdialeným 
svetu". V roku 1925-45 pod vedením J. Hofmanna sa stala knižnica 
ozaj verejnou. Jej služby boli propagované kolektívnymi podujatiami, 
napr. verejné čítania diel samotnými autormi - E. Kästner, W. Hesenc-
lever, J. Hofmann sa sám začal venovať katalogizácii, počas II. sveto
vej vojny sa stala knižnica dokonca centrom katalogizácie v celom Ne
mecku a Rakúsku. V roku 1943 pri nálete na Lipsko bola zničená znač
ná časť fondu /z 200 000 zv. bolo zničených 180 000 zv./. 
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50-te roky nepriaznivo zasiahli do činnosti knižnice, bola preme
novaná na ľudovú, množstvo tzv. "buržoáznej literatúry" bolo vyrade
né, veľká časť j e j  unikátnych zbierok bola na podnet vtedajšieho vede
nia mesta odovzdaná centrálnemu archívu a mnohým iným knižniciam. 

V roku 1984 bola centrálna knižnica pre zlý stav budovy zatvorená 
a svoje brány pre verejnosť otvorila až v roku 1991. Ale to j e  už opäť 
prítomnosť. Nemožno povedať, že jednoznačne ružová, ale ekonomic
ké problémy sú bežným javom aj nemeckých knižníc. 

Zoznam použitej literatúry; 

1. Leipziger Stadtbibliothek. Historische Ansichten, Kostbarkeiten und Raritäten. 

Leipzig, LSB-Verein zur Förderung der Leipziger Stadtbibliothek 1993 s. + 30 obr. 

2. Schatzkammer Musikbibliothek. Ausstellung in der Leipziger Stadtbibliothek. 

Leipzig, LSB 1993. NestT. 



DOKUMENTY 

Výzva Matice slovenskej 

MATICA SLOVENSKÁ - j e j  výbor, záujmové odbory, vedecké 
pracoviská a ich vedecké rady - pri 130. výročí vzniku tejto najstaršej 
slovenskej kultúrnej inštitúcie obracia sa na slovenskú verejnosť, tvor
cov a milovníkov slovesného, hudobného i ľudového umenia s výzvou 
na záchranu písomných, tlačených i vecných pamiatok. Koná tak v du
chu tradície, ktorú vytvorili prví priekopníci matičnej myšlienky, keď 
skromnými zbierkami položili základy slovenského knihovníctva, ar
chívnictva a múzejníctva, sústredili vzácne dokumenty, a tak prispeli k 
poznaniu historického vývoja nášho národa a jeho kultúry. Matica slo
venská rozvinula zbierkovú činnosť do pozoruhodných rozmerov. Vo 
svojich fondoch sústredila okolo šesť miliónov jednotiek - kníh, časo
pisov, rukopisov, hudobnín, fotografií a vecných pamiatok. Dokumen
tujú kultúrnu minulosť nášho etnika od dôb Veľkej Moravy až po našu 
súčasnosť, tvoria zlatý fond slovenskej kultúry. 

U spisovateľov, vedcov, hudobných skladateľov, kultúrnych 
dejateľov, či ich dedičov, pracovníkov rozličných spolkov a spoločností 
i zberateľov nachádza sa množstvo dôležitých rukopisných, tlačených, 
obrazových i vecných pamiatok. Tento materiál zväčša bez odbornej 
ochrany a využívania j e  vystavený nástrahám času. Jeho záchranu chá
pe Matica slovenská ako svoju čestnú povinnosť danú j e j  účinkovaním 
v dejinách i zákonom, chápe ju  ako dlh voči minulým generáciám, ako 
príspevok k poznaniu a pochopeniu našich národných dejín. Vedení 
touto snahou obraciame sa na slovenskú kultúrnu verejnosť doma i za 
hranicami, na autorov, vedcov, skladateľov, fotografov, na inštitúcie a 
všetkých priaznivcov kultúry o pomoc pri záchrane a sústreďovaní 
týchto dokumentov. 

Predmetom zberateľského záujmu Matice slovenskej sú predovšet
kým originálne archívne a múzejné dokumenty - literárne diela, koreš-
podencia, fotografie, písomné a vecné pamiatky spisovateľov, vedcov, 
umelcov, kultúrnych pracovníkov, hudobné diela, zbierky piesní i 
ľudovej slovesnosti, dokumenty osôb, spolkov inštitúcií, výtvarné prá
ce a knižné ilustrácie, staré tlače - knihy a časopisy, dobové 
pohľadnice, zvukové dokumenty a podobne. Matica slovenská vás pro-
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sí, aby ste j u  informovali o uvedených materiáloch, posielajte j e j  ich, 
pomáhajte sústreďovať poklady našej minulosti a prítomnosti a zacho
vať ich pre budúce generácie. Za poslané pamiatky vám poskytneme 
odmenu podľa príslušných smerníc. Všetky informácie a dokumenty 
posielajte na adresu MATICA SLOVENSKA, 036 52 MARTIN. 

Veríme, že aj vy pomôžete obohatiť dokumenty našej národnej 
kultúry, vybudovať dôstojný pamätník slovenského písomníctva. Neza
búdajme, že aj  materiály naoko nedôležité môžu mať po sústredení a 
skompletovaní svoj význam pre objasnenie mnohých dejov minulosti a 
prítomnosti. Za porozumenie a pomoc vám vopred ďakujeme. 

V Martine 6. augusta 1993. 

MATICA SLOVENSKÁ 
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Information Science Abstracts 
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World Bibliographical Dictionary of Artist 

Univerzitná knižnica Bratislava: 
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World Atlas 
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SSCI 

SIGLE 

NTIS 
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ESPACE Bulletin 

ÚEK EU Bratislava: 

EconLit 

SPK Nitra: 

CAB 

AGRICOLA 

SLDK TU Zvolen: 

Tree CD 

Environment Library 

IJK Farmac. fakulty UK Bratislava: 

Current Contents 
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JUSTIS Celex 
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