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Čo sme chceli, čo môžeme ... 

Keď sme hodnotili prvý rok činnosti Slovenskej asociácie 
knižníc, snažili sme sa zhrnúť nielen dobré skúsenosti, ale poctivo 
analyzovať aj nedostatky z tých niekoľkých mesiacov, ktoré sme 
mali na detské kroky asociácie k dispozícii. Vcelku sme však mohli 
toto prvopočiatočné obdobie hodnotiť ako úspešné. Podarilo sa to
tiž vytvoriť organizačné i personálne predpoklady pre rozvinutie 
aktivít SAK, etablovat' asociáciu na domácej knihovníckej scéne i 
voči ostatným spoločenským štruktúram, nadviazať prvé dôležité 
kontakty so zahraničnými partnermi, vykonať niektoré konkrétne 
opatrenia na vzájomnú spoluprácu knižníc, na zvýraznenie význa
mu ich existencie a činnosti, vykonať niektoré čiastkové rozbory 
aktuálnych problémov atď. Pri týchto prvých krokoch a krôčikoch 
v roku 1993 sme sa stretali s pochopením a podporou aj na Minis
terstve kultúry SR 

Optimisticky naladení sme po konzultáciách so zainteresova
nými pracovníkmi MK SR "učesali" naše zámery na rok 1994, 
skoordinovali ich so zámermi Spolku slovenských knihovníkov, 
podľa pokynov z MK SR pripravili a predložili žiadosť o príspevok 
na činnosť SAK v roku 1994. Fakt, že rozhodnutie o príspevku sme 
nedostali ani do konca apríla, sme si vysvetľovali zmenami na poli
tickej scéne a snahou MK SR riešiť veci v inom poradí dôležitosti 
než predtým. 

Čo sme vlastne na rok 1994 programovali? Predovšetkým 
sme chceli uskutočniť niekoľko odborných seminárov - k vybraným 
otázkam knižničného manažmentu a budúceho rozvoja knižníc, k 
postaveniu, úlohám a službám vysokoškolských knižníc, k proble
matike stavu a ďalšieho postupu automatizácie knižničných a infor
mačných činností verejných knižníc. Chceme zosumarizo vať názory 
slovenskej knihovníckej obce na ťažiskové otázky transformácie a 
ďalšieho rozvoja slovenského knihovníctva, na jeho základné ciele 
a úlohy v súčasnom období spoločenských premien a do roku 2000. 
Mienime uplatniť svoje názory aj pri legislatívnych prácach, ktoré 
sa budú priamo či nepriamo dotýkať knižničná informačných čin-
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nos t í a inštitúcií a v tej súvislosti priebežne sledovať i odpovedajú
cu legislatívu Európskej únie, či odporúčania UNESCO, IFLA a 
iných pre knihovníctvo dôležitých medzinárodných organizácií. 

Presvedčili sme sa aj prakticky, že SAK potrebujeme aj z 
hľadiska medzinárodnej spolupráce. Nežiada sa nám výletov či ne
dostatočne zdôvodnených zahraničných ciest, ale ak chceme zachy
tiť a držať krok so svetom, musíme mať s ním nevyhnutný pracovný 
kontakt. Ani členstvo v najdôležitejších medzinárodných organizá
ciách, najmä európskych, nemôžeme odkladať. Aj my sme povinní 
prispievať v rámci svojich možností k pozitívnemu zviditeľňovaniu 
Slovenska vo svete. Z druhej strany nás potrebujú aj zahraničné or
ganizácie, ktoré sa nám snažia pomôcť, ale ktoré samozrejme ne
môžu dosť dobre kooperovať s každou jednotlivou knižnicou 
osobitne a potrebujú preto vhodného súhrnného partnera. Vypra
covali sme si zásady rozvoja zahraničnej spolupráce a uskutočnili i 
prvé konkrétne kontakty. 

Zaumienili sme si pripraviť účasť SAK na medzinárodnom 
knižnom veľtrhu Bibliotéka '94 s cieľom zdôrazniť potrebu rozvoja 
knižníc pre úspech transformácie spoločnosti. Chceme programovo 
rozvíjať aj propagačnú a publikačnú činnosť SAK, zlepšovať vydá
vanie informačného bulletinu a jeho obsahovú úroveň; chceme, 
aby bol čoraz lepším inšpirátorom a organizátorom permanentnej 
spolupráce našich knižníc. 

Splnenie uvedených a ostatných predsavzatí by nám umožnilo 
so cťou predstúpiť v novembri 1994 pred valné zhromaždenie a 
zvoliť nové orgány SAK, ktoré by mohli a mali na čo nadviazať v 
ďalšom období. 

Optimistická nálada z valného zhromaždenia SAK vo Zvolene 
28. apríla 1994 - kde sme pracovný program a rozpočet asociácie, 
vychádzajúc z nie neodôvodnených predpokladov, prerokovali a 
schválili — nás prešla vo chvíli, keď sme dostali koncom mája z MK 
SR list tohto znenia: " Vzhľadom na to, že pán minister kultúry 
Ľubo Roman na porade vedenia MK SR dňa 14. apríla 1994 s oka
mžitou platnosťou zrušil poskytovanie prostriedkov z kapitoly kul
túry "podľa voľnej úvahy" Vám oznamujeme, že Vašej žiadosti 
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o príspevok vo výške 150 ООО,- Sk nemôžeme vyhovieť. S pozdra
vom ..." 

V našom prípade sme nežiadali o voľnú úvahu. Svoju žiadosť 
sme vyspecifikovali včas, presne, detailne, v metodike požadovanej 
MK SR. Sme ďaleko od zásady "dajte a my sa už o minutie posta
ráme. " Všetko, čo sme chceli zabezpečiť, považujeme za dôležité a 
nie je nám jedno, či sa to udeje alebo nie. Nepestujeme si tu osobný 
prospech, ale sa snažíme spojiť vlastnú iniciatívu a obetavosť s cel
kove minimálnou podporou zodpovedného štátneho orgánu na pro
spech vecí verejných. 

Škoda, že neprišla priaznivejšia odpoveď a. že od rozhodnutia 
potrebovala až poldruha mesiaca na cestu. Ešteže sme s prácou na 
napĺňaní nášho programu na ňu nečakali. Pravdepodobne inak by 
sme prijímali promptnejšiu odpoveď, keby znela hoci takto: "Váže
ní, nemáme. Poraďte si ako viete. Budeme na Vás myslieť, veď aj 
knihovníctvo je naše a potrebujeme ho. Ak v priebehu obdobia sa 
nájde možnosť a dačo zvýši... atď. " 

Tak či onak - uvedenú skutočnosť sme na mimoriadnom za
sadnutí správnej rady mohli vziať na vedomie len so sklamaním. 
Prepracovali sme program činnosti na podmienky stavu núdze a 
rozhodli sme sa ho aj za týchto okolností splniť. V prepracovanom, 
núdzovom programe sme boli nútení niektoré úlohy vypustiť, niek
toré podstatne zredukovať. To čo je ťažiskové, sa pousilujeme za
chovať. Samozrejme, účinnosť jednotlivých aktivít nebude na výške 
potrieb a požiadaviek, aspoň nie vo všetkých prípadoch. Akcie sa 
napríklad budú musieť konať tam, kde je najviac potenciálnych 
účastníkov, teda spravidla v bratislavskom regióne, pričom účasť 
vzdialenejších knižnic nebudeme môcť podporiť. Najmä mnohé ve
rejné knižnice, ktoré nesmrdia grošom, sa takto nedostanú ani na 
najdôležitejšie podujatia. Väčšinu príspevkov do bulletinu nebude
me môcť honorovat'. Ak sme chceli aspoň symbolicky odmeniť naj-
snaživejších aktivistov za ich takmer dvojročnú aktivitu, musíme si 
to odpustiť. Redukujú sa naše zámery v oblasti propagácie a na ne
skoršie obdobia budeme musieť odložiť aj niektoré potreby v oblas
ti medzinárodnej spolupráce. 
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Nechcem, samozrejme, vec dramatizovať, ale v posledných 
mesiacoch nám tých prekážok skôr pribúda, ako odhúda. Akoby 
poniektorí zodpovední začali prinajmenej pochybovať o potrebe a 
význame knižníc. Mozaika problémov v knihovnícke sa nezmen
šuje, na každom kroku sa o nejaké prekážky potkýname. Príklady? 
Primátor Košíc chce bez relevantných dôvodov zobrať jednej z naj
lepších a najdôležitejších slovenských knižníc jej vlastnú strechu 
nad hlavou; čo na tom, že tým dôjde k deštrukcii knižnice! Alebo: 
bratislavský Večerník 19. mája t. r. jasá nad tým, že namiesto zlej 
knižnice bude v Dúbravke ďalšie esspreso a kaviarnička. Veď 
"chodili sem prakticky iba deti. " Nebolí dúbravský'ch funkcionárov 
srdce? Čo urobili pre zlepšenie knižničného fondu i samotného ve
denia knižnice? Že do knižnice chodili iba deti, je to naozaj dobrý 
dôvod na jej zrušenie? V príkladoch možno pokračovať. Drobnos
ti? Sotva, aj more sa skladá z kvapiek. 

Tak teda - sú nám knižnice ešte vôbec potrebné? Nemôžeme 
sa bez nich pri vstupe do postindustriálnej, informatickej spoloč
nosti zaobísť? Potrebujeme vôbec vyvážený, komplexný, premysle
ný rozvoj všetkých odvetví kultúry, alebo len niektorých? Je 
uplatňovanie jedného z najdôležitejších ľudských práv - práva na 
vzdelanie, informácie, všetranný kultúrny rozvoj — ešte aktuálne? 
Ak sa často vyslovovaná potreba duchovnej obrody národa nemá 
stať bezduchou frázou, treba aj v knihovníctve ísť dopredu, nie do
zadu. Systematicky, každodenne, aj v drobnostiach. 

Zhrňme nakoniec mienku našej správnej rady — nerezignuje
me; budeme robiť, čo budeme môcť. Veríme, že bude aj lepšie. V 
našej brandži nemožno hádzať flintu do žita. 

lng. Ján K u r á k 
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ČLÁNKY - ŠTÚDIE 

Jubilejné medzníky ŠVK, Banská Bystrica 

Mgr. Oľga Kaliská, 

riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice. Banská Bystrica 

Spomedzi vedeckých knižníc na Slovensku, ba i v nedávnom 
Československu, spájal sa s názvom Štátnej vedeckej knižnice, 
Banská Bystrica prívlastok "najmladšia". Menej známym bolo, že 
túto skutočnosť predurčila nepriazeň osudu, či nepochopenie vte
dajších mocných, ktorí rozhodovali o tom, či si Banská Bystrica 
"zaslúži" mať na svojej pôde vedeckú knižnicu. 

V tomto roku si pripomíname zaujímavý súbeh výročí dvoch 
rovnako smerujúcich snažení, ktoré majú nádych určitej symboliky. 
V roku 1994 uplynie 65 rokov od žiadosti Mestskej rady o povole
nie zriadiť v meste vedeckú knižnicu a zároveň uplynie 25 rokov 
odo dňa udelenia štatútu vedeckej knižnice. 

Dňa 3. júna 1929 požiadalo mesto Banská Bystrica Krajinský 
úrad v Bratislave o povolenie zriadiť vedeckú knižnicu. Napriek 
snahe prvého profesionálneho knihovníka a súčasne správcu mest
ského múzea, profesora Karola Kiselyho, sa túto jeho túžbu nepo
darilo realizovať a ťažko chorý profesor neskôr rezignoval vo 
svojich snaženiach. 

Uplynulo štyridsať rokov, knižnicu poznačili vojnové roky a 
žiaľ i roky povojnové, ktoré kládli akcent na rôzne kvantitatívne 
ukazovatele, pokým sa opätovne a tento raz úspešne podarilo presa
diť myšlienku vytvorenia vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. 
Dňa 1. júla 1969 Ministerstvo kultúry udelilo dovtedajšej Krajskej 
knižnici štatút Štátnej vedeckej knižnice. 

Administratívne rozhodnutie spred 65-tich rokov na dlhé štyri 
desaťročia utlmilo ambície knižnice a predurčilo j e j  neľahké roky 
úporných snažení o dôstojné prežitie na pôde mesta. O tom, že to 



- 8 -

boli neraz ťažké rozhodovania a rozhodovania žiaľ i s negatívnymi 
dôsledkami, svedčí i skutočnosť, že sa knižnica vzdala značnej čas
ti svojich historických fondov a postúpila ich múzeu. 

Málo bolo období, ktoré by neboli poznačili knižnicu výraz
nejšími problémami. Pri rozsiahlych rekonštrukciách a viacerých 
sťahovaniach sa strieda už druhá generácia knihovníkov. A j  posled
né roky priniesli dramatické zmeny. Až začiatkom tohto roku sa za 
výraznej pomoci Ministerstva kultúry SR podarilo úspešne ukončiť 
problém majetkovo-právneho vysporiadania hlavného objektu 
knižnice-pôvodnej budovy župného domu a začas rehoľného domu 
jezuitov. 

Zároveň v dôsledku nahromadených neriešených, resp. neod
borne riešených stavebných úprav budovy musíme riešiť havarijný 
stav strechy, strešného krovu a statických pomerov objektu. Problé
my technicko-hospodárskeho charakteru už dlhú dobu prevažujú
cou mierou ovplyvňujú celkový život a chod knižnice. 

V uplynulom roku sme v rámci projektu debarierizácie kultúr
nych zariadení začali s úpravami a technologickými riešeniami, 
ktoré vynahradia pracovníkom i používateľom všetky útrapy spoje
né s neustálym stavebným ruchom a výrazne skvalitnia verejnosti 
prístupné priestory knižnice. Po ukončení uvedených prác v tomto 
roku budú všetky priestory knižnice debarierizované a prístupné aj  
občanom s obmedzenými možnosťami pohybu a odkázanými na 
pohyb invalidným vozíkom. 

Napriek tomu, že všetky stavebné práce sa robia za plnej pre
vádzky knižnice a sťažujú neraz priechodnosť budovy, zvyšujú 
hlučnosť a prašnosť, nemala táto skutočnosť až taký negatívny 
vplyv na návštevnosť, ako sme sa obávali. Záujem používateľov o 
fondy a služby knižnice mal v uplynulom roku stúpajúcu tendenciu. 
Zaregistrovali sme o dvetisíc používateľov viac než v predchádza
júcom roku a o dvanásťtisíc stúpla návštevnosť študovní a čitární. 

Menej výrazný j e  nárast realizovaných výpožičiek. Vzrastá 
nepomer medzi počtom žiadaných a skutočne vypožičaných kníh. 
Úsporné finančné opatrenia, zvyšujúce sa náklady na základnú pre 
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vádzku knižnice, sa negatívne odrážajú na možnostiach nákupu po
trebného počtu dokumentov pre knižničný fond. 

Skutočnosť, že Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica j e  
jedinou univerzálnou, najširšej odbornej verejnosti prístupnou ve
deckou knižnicou v regióne stredného Slovenska, by sa mala pre
mietať aj do určitej proporcionality j e j  knižnično-informačnej 
vybavenosti pre používateľov z hľadiska celoslovenského pohľadu. 
Knižnica svojou funkciou teritoriálneho strediska noriem, patentov 
a firemnej literatúry, ako aj špecializáciou na technické odbory, pl
ní pre daný región aj  úlohu technickej knižnice. 

Knižničný fond sa v roku 1994 blíži ku dvom miliónom kniž
ničných jednotiek. V roku 1993 získala ŠVK do svojho knižnič
ného fondu 17 tisíc knižničných jednotiek, z čoho necelú polovicu 
tvoril povinný výtlačok, zvyšok kúpa a dary. Z uvedeného vidieť, 
že prostriedky na kúpu neumožňovali výraznejšie a potrebné dopl
ňovanie knižničného fondu. 

Doplňovanie bolo nepriaznivo ovplyvnené nielen stratou čes
kého povinného výtlačku po zániku federácie, ale tiež 
nepochopiteľným obmedzením, ktoré pre ŠVK priniesol Zákon č. 
93/93 Z'o. z. o neperiodických publikáciách. Uvedený zákon priznal 
knižnici právo povinného výtlačku iba na dokumenty vydané v ná
klade nad 500 výtlačkov. Odhliadnuc od skutočnosti, že nie vždy j e  
možné dôsledne overiť výšky nákladov jednotlivých dokumentov, 
narušila sa aj  dovtedajšia proporcionalita v zastúpení povinných vý
tlačkov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Banská Bystrica a roz
siahle používateľské zázemie, ktoré j e  odkázané na j e j  
knižnično-informačné služby, j e  takto formulovaným zákonom po
stihnuté. 

A tak sa žiaľ vydanie uvedeného zákona o povinných výtlač
koch radí tiež medzi naše "jubilejné medzníky". V roku 1963 kniž
nica dostala rozsiahle právo povinného výtlačku periodických 
publikácií, ktoré je j  uvedený zákon o tridsať rokov neskôr výrazne 
obmedzil. Nemožno to nazvať inak, ako diskriminujúce riešenie z 
hľadiska zabezpečenia podmienok všeobecnej dostupnosti doku
mentov pre odbornú verejnosť nášho regiónu. Pritom toto obme
dzenie prichádza v Čase, keď sa kvalitatívne mení používateľské 
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zázemie knižnice - vznikli v ňom dve univerzity, množstvo odbor
ných škôl, rozmáha sa banková, finančná, obchodná a výrobná sfé
ra. 

Zmeny v distribučnej sieti knižného obchodu si vyžiadali 
aktívnejšiu akvizičnú stratégiu knižnice, potrebu rozširovania 
kontaktov s vydavateľmi a hľadanie najvýhodnejších dodávateľov. 
Nový aspekt do akvizičnej praxe vnáša Zákon 263/93, resp. jeho 
novelizácia 81/94 o verejnom obstarávaní tovarov a služieb a priam 
dramatický náboj je j  dávajú colné a daňové predpisy. 

Oživením v doplňovaní knižničných fondov sú v posledných 
rokoch rôzne nadačné dary. V roku 1993 získala ŠVK knižné dary 
od Bertelsmannovej nadácie, knižný dar z USA sprostredkovaný 
agentúrou SA1A, dar z International Book Bank a od francúzskeho 
vydavateľa J.L.Florica, sprostredkovaný Francúzskym inštitútom v 
Bratislave. 

Veľký ohlas u odbornej verejnosti mali knižné výstavy po
riadané v SVK za spolupráce s bratislavskou a banskobystrickou 
agentúrou SA1A a výstava o historických knižniciach Európy v spo
lupráci s Alliance Francaise, Banská Bystrica. Skúsenosti z týchto 
výstav nás utvrdzujú v zámere, vybudovať "raz" veľkú študovňu, 
s rozsiahlym voľne prístupným fondom. I keď takéto riešenie si ne-
pochybne vyžaduje dôslednejšie technické zabezpečenie ochrany 
fondu, j e  zrejmé, že väčšina používateľov by uprednostnila mož
nosť voľného prístupu k odbornej literatúre. 

Výrazný vzostup záujmu a tým aj  istý posun v zameraní čin
nosti sme zaznamenali v uplynulom roku v bibliograficko 
-informačnom oddelení ŠVK. Oproti predchádzajúcim obdobiam sa 
v ŠVK výrazne rozšírilo poskytovanie databázových služieb. 

Veľký záujem používateľov, najmä študentov a vyučujúcich z 
univerzít, stredných a odborných škôl, ale aj odborníkov z oblasti 
bankovej a finančnej sféry, ekologických aktivít, výskumu a výro
by, j e  o rešeršovanie v sieti INTERNET SANET a v databáze 
Automatizovaného informačného systému Slovenskej národnej bi
bliografie. Z hľadiska našej praxe možno za veľmi záslužnú ozna
čiť aktivitu Slovenskej národnej knižnice v Martine pri sprístup-
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novaní disketových súborov AIS SNB a týra aj  vo výraznejšom vy
užívaní slovenských a na Slovensku publikovaných dokumentov. Z 
tohto dôvodu j e  viac než potrebné podporiť komplexné doriešenie 
programového vybavenia Slovenskej národnej knižnice v rámci 
CASLIN-u a vrátane možnosti zapojenia ostatných vedeckých 
knižníc do uvedeného projektu. 

Vďaka prispeniu Slovenskej asociácie knižníc sa naša pra
covníčka zúčastnila v decembri 1993 na medzinárodnom sympóziu 
International Online Information v Londýne, kde nadviazala pro
spešné kontakty v oblasti bezplatného zapožičiavanie rôznych ved-
noodborových databáz na CD ROM, čím sme mohli rozšíriť našu 
ponuku pre odbornú verejnosť. Intenzívnejšie sprístupňovanie data
bázových služieb veľmi prospelo k zvýšeniu záujmu o služby kniž
nice, a preto naším najbližším cieľom i potrebou j e  rozšírenie 
kapacitných možností databázovej študovne SVK. 

Obdobne j e  smerovaný aj  ďalší zámer budovania teritoriál
nych stredísk špeciálnych technických dokumentov. Pričinením 
Úradu priemyselného vlastníctva v Bratislave mala by a j  ŠVK, 
Banská Bystrica mať k dispozícii niektoré zahraničné patentové do
kumenty na médiu CD ROM. 

Základným problémom pri rozvoji databázových služieb j e  
pre nás nepostačujúca technická vybavenosť knižnice. Napríklad 
služby z databázy AIS SNB sme mohli doposiaľ poskytovať len 
vďaka tomu, že nám Univerzitná knižnica v Bratislave na dobu jed
ného roka požičala personálny počítač. 

Zatiaľ bez odozvy sú všetky nádeje, ktoré sme vkladali do 
rôznych ponúk na priznanie grantov, ktoré sprostredkováva MK 
SR. Rozpočtové podmienky organizácie pokrývajú len najzáklad
nejšiu prevádzku a neumožňujú potrebné doplnenie o HW a SW 
produkty, ktoré by .už mali byť samozrejmým štandardom pre kniž
nice nášho typu a poslania. 

Neraz až retardačne pôsobia úsporné opatrenia, ktoré nás nú
tia neúnosne kumulovať rôzne funkcie a činnosti. Zatiaľ sa nám 
však ešte stále darilo poskytovať základné služby vedeckej knižnice 
bez výraznejšieho obmedzovania vo vzťahu k používateľom. 
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V rovine najzákladnejšieho zabezpečenia pokračujeme aj  na 
prácach v rámci projektu Bibliothecae Slovacae na retrospektívnej 
bibliografiii slovacikálnych tlačí vyskytujúcich sa na území Ban
skej Bystrice. Postupne bibliograficky spracovávame tlače vo fon
doch archívnych, muzeálnych a cirkevných zbierok na území 
mesta. 

V zmysle vednoodborového zamerania ŠVK spracovávame 
priebežne registrujúce súpisy článkovej a knižnej produkcie o pro
blematike Slovenského národného povstania a protifašistického od
boja na Slovensku. 

Pri tvorbe obsahového zamerania edičných plánov ŠVK ak
ceptujeme okrem dlhodobých zámerov aj aktuálne požiadavky 
nášho používateľského okolia. Na základe vyžiadania sme spraco
vali rozsiahle súpisy pre Správu NAP ANT, správu CHKO Poľana, 
v štádiu príprav j e  spoločný projekt so Slovenskou agentúrou život
ného prostredia a v zmysle uzavretej sponzorskej zmluvy spracová
vame bibliografické prehľady odborných zahraničných periodík pre 
Národnú banku Slovenska v Banskej Bystrici. 

Štátna vedecká knižnica má svoje odborné ambície, dlhodobé 
ciele a zámery a snaží sa aktívne riešiť aj  otázku vlastných zdrojov 
pre zmiernenie závislosti na štátnom rozpočte. Hľadáme také formy 
vlastných príjmových zdrojov, ktoré by korešpondovali s našou 
hlavnou činnosťou. Podnietili sme vznik Nadácie Pro Bibliothecae, 
ktorej účelom j e  podporovanie aktivít pri získavaní literatúry, ved-
noodborových databáz a informačných technológií, podporovanie 
záchrany a spoločenského využitia historických knižných fondov, 
podporovanie vybraných projektov výstavby materiálno-technickej 
základne a modernizácie knižnično-informačného systému Štátnej 
vedeckej knižnice. Banská Bystrica. 

Pripravujeme viacero projektov o ktorých sme presvedčení, 
že by pomohli rozvoju knižnično-informačných služieb SVK a ne
vzdávame sa nádeje, že postupne doriešime terajšie materiálne i 
odborné problémy Základnou morálnou podporou j e  pre nás vedo
mie, že naša knižnica má svoje nezastupiteľné miesto a stále sa roz
širujúce zázemie používateľov v regióne stredného Slovenska. 
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INFORM Ä CI E 

Opäť BIBLIOTÉKA 

Iba nedávno, v minulom čísle, sme sa zamýšľali a hodnotili 
účasť slovenských knižníc na prvom ročníku medzinárodného kniž
ného veľtrhu Bibliotéka a už j e  čas, prichystať sa na druhý ročník. 
Podujatie sa uskutoční v bratislavskom Dome umenia v dňoch 
11. - 15. novembra 1994 a jeho gestorom j e  Ministerstvo kultúry 
SR, garantom Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, organizáto
rom i realizátorom Incheba, a.s. 

Tejto medzinárodnej reprezentácie tlačeného slova sa opäť 
môžu zúčastniť aj  knižnice. Expozícia by mala predstaviť novú 
produkciu knižníc, t.j. tituly za rok 1994 a tie z roku 1993, ktoré ne
boli vlani vystavené: knihy, periodiká, poloperiodiká, propagačné 
materiály, príp. iné materiály. Tohtoročná expozícia Slovenskej 
asocácie knižníc sa uskutoční v spolupráci so Spolkom slovenských 
knihovníkov. Prieskum záujmu o účasť na výstave, ako a j  na j e j  
sprievodnom podujatí - konferencii "Slovenské knihovníctvo v ča
se spoločenských premien a do roku 2000" sa už začal. Veríme, že 
knižnice zodpovedne zvážia v stanovenom termíne (30.6.94) a vy
užijú príležitosť spropagovať svoje výsledky i v medzinárodnom 
meradle. 

Okrem priamej účasti na jesennej výstave a konferencii majú 
knižnice možnosť prispieť do plánovaného zvláštneho čísla Bulleti
nu SAK. Výstižné texty o knižniciach (1-2 strany) s dôrazom na 
poskytovanie služieb, resp. iné mimoriadne aktivity knižníc. Výz
nam a široký propagačný charakter tohto vydavateľského zámeru 
iste netreba zvlášť zdôrazňovať. 

Načrtnuté aktivity v súvislosti s účasťou knižníc na veľtrhu sú 
úzko späté s časovým harmonogramom zabezpečenia podujatia a sú 
náročné na organizačnú prípravu a čas všetkých zainteresovaných. 
Len vzájomné pochopenie a skutočný záujem o podujatie môže pri
niesť pozitívny výsledok. Výstava a j e j  sprievodné podujatia dávajú 
možnosť všetkým. Záleží na tom, ako j u  tá-ktorá knižnica dokáže 
využiť. 
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Správa o činnosti odbornej skupiny SAK 

pre bibliografiu a katalogizáciu 

Dr. Miloš Kovačka, CSc. 

Odborná skupina pre bibliografiu a katalogizáciu pri Sloven
skej asociácii knižníc koncipuje svoju činnosť ako záujmová odbor
ná skupina pre otázky integrácie činnosti knižníc v oblasti výstavby 
národného katalogizačného a bibliografického systému. V tejto 
súvislosti sa zameriava na vytvorenie predpokladov preto, aby sa v 
slovenskom knižničnom prostredí uplatňovali medzinárodné štan
dardy, ktorých cieľom j e  zabezpečiť medzinárodnú prepojiteľnosť 
slovenského knižnično-informačného systému. V rámci takto kon
cipovanej orientácie pripravila vo februári 1994 kolokvium, ktoré
ho cieľom bolo pripraviť všeobecnú informovanosť členských 
knižníc SAK o projekte CASLIN, ako aj  o realizačných krokoch, 
uplatňovaných pri jeho postupnej výstavbe. V tejto súvislosti bola 
odbornej skupine predložená koncepcia súborného katalógu sloven
ských knižníc,plán výstavby generálnej bázy slovacikálnych biblio
grafických údajov (zdrojová báza slovacikálne orientovaných 
katalógov), plán štandardizácie slovenského knižnično-informač
ného systému (vydanie odporúčaní ISBD), prerokované boli otázky 
implementácie UNIMAC-u do slovenského knižničného prostredia 
(vrátane perspektív školiacich programov v danej oblasti). Pro
stredníctvom prezentačných programov boli skupine vyložené hlav
né princípy a prednosti programovo-informačného systému 
ALEPH. To všetko vytvorilo predpoklady preto, aby odborná sku
pina pre katalogizáciu a bibliografiu mohla na tomto základe v roku 
1994 pokročiť ďalej pri koncipovaní a vytváraní základov štandar
dizačné vyspelého knižničného prostredia, ktoré j e  nevyhnutným 
predpokladom vnútornej súdržnosti a medzinárodnej kompatibility 
slovenského knižnično-informačného systému. 

V roku 1994 zasadne skupina pre bibliografiu a katalogizáciu 
ešte dvakrát. V rámci Metodicko-kooperačného seminára AIS SNB 
(september 1994) prerokuje implementáciu UNlMARC-u, ako aj  
tvorbu nových slovenských katalogizačných pravidiel, v rámci se
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minára o Európskej databáze starých tlačí (november 1994) prero
kuje otázky uplatnenia ISBD pre staré tlače v oblasti katalogizácie 
tohto druhu dokumentov. V rámci zasadnutí prerokuje rad aktuál
nych úloh katalogizačného a bibliografického jazyka, ako aj  využi
tie dostupných technológií pre automatizované spracovanie a tlač 
slovacikálnych katalogizačných záznamov na báze národnej, ved-
noodborovej a regionálnej bibliografie. 

Vytvorí sa Pan-európske fórum knižničných asociácií? 

PhDr. Marcela Horválhová 

V dňoch 18. - 21. mája 1994 som sa za Slovenskú asociáciu 
knižníc zúčastnila na medzinárodnom seminári "K vytvoreniu Pan 
-európskeho fóra knižničných asociácií". Seminár sa konal pod zá
štitou Rady Európy a EBLIDA (European Bureau of Library, Infor
mation and Documentation Association) v Štrassburgu. 

Rokovanie nadväzovalo na februárové stretnutie knižničných 
asociácií, ktoré pani A. Iljon, z Rady Európy vyhodnotila ako za
čiatok dialógu východ - západ, v oblasti knihovníctva. 

Knižničné asociácie jednotlivých krajín boli na seminári za
stúpené takto: Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slo
vensko, Španielsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia. 

V prvý deň rokovania predstavili delegáti piatich krajín svoje 
knižničné asociácie. Vypočuli sme si prednášku o knižničných aso
ciáciách Anglická, Dánska, írska, Maďarska a Portugalska. Z 
hľadiska organizačnej štruktúry a zamerania aktivity bola najzaují
mavejšia informácia o Spolku dánskych knihovníkov. Tam majú 
spolkovú knihovnícku činnosť veľmi úzko prepojenú s odborárskou 
organizáciou. 
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Po týchto vystúpeniach nasledovalo rokovanie v pracovných 
skupinách: 

1. Riadenie knižničných asociácií, 

2. Legislatíva, 

3. Vzdelávanie. 

Rozhodla som sa pre pracovnú skupinu, ktorá mala riešiť pro
blémy riadenia knižničných asociácií. A j  tu predchádzalo konkrét
nemu rokovaniu vystúpenie delegátov jednotlivých krajín, ktorí 
stručne predstavili asociáciu, ktorú zastupujú a problémy, ktoré 
pred nimi stoja. Ako zástupkyňa SAK som hovorila o problémoch, 
ktoré spôsobujú knižniciam na Slovensku colné predpisy, nutnosť 
platieb DPH a absencia nového knižničného zákona. 

Rokovanie viedol pán Shimon, prezident EBLIDA a prezident 
anglickej Library association v jednej osobe. Diskutovalo sa o tých
to problémoch riadenia knižničných asociácií: 

- Dôležitosť vytvorenia image asociácie; 
- Nevyhnutnosť tzv. lobbyzmu; 

- Personálne problémy (nutnosť využívať prácu dobrovoľníkov); 

- Problémy vyplývajúce z nedostatočnej legislatívy; 

- Nutnosť ďalšieho vzdelávania riadiacich pracovníkov v knihov
níctve. Nedostatok materiálov na vzdelávanie, ťažkosti s copyrigh
tem pri preklade cudzojazyčných materiálov; 

- Nedostatočný prehľad o nadáciách a sponzoroch v Európe a nez
nalosť toho, ako ich využívať a žiadať o ne; 

- Potreba systematických informácií z Rady Európy. 

V druhý deň rokovania sme si vypočuli spravodajstvá z prie
behu všetkých troch pracovných skupín. 

Nasledovala všeobecná rozprava, v ktorej sa delegáti vyjadro
vali predovšetkým k problematike pomoci zo strany Rady Európy 
jednotlivým asociáciám z východnej a stredne;] Európy. Za Sloven
skú asociáciu knižníc som sa opýtala, či j e  možné aj  v prípade kniž-
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níčných asociácií a knižníc vo všeobecnosti žiadať Radu Európy o 
tzv. technical assistance, ktorá bola účinná v iných oblastiach kul
túry. Odpoveď znela asi takto: "technical assistance" pre oblasť 
knižníc poskytuje teraz Rada Európy Albánsku. Teoreticky môže 
ktorákoľvek krajina strednej alebo východnej Európy požiadať o ta
kúto pomoc, ale musí predložiť konkrétny projekt. Rada Európy po
tom zváži, či konkrétnu pomoc poskytne a akým spôsobom. 

V závere druhého a posledného dňa rokovania sa predložili 
delegátom odporúčania, ktoré vznikli na základe práce všetkých 
troch pracovných skupín. Za najdôležitejšie pokladám tieto: 

- Vytvoriť Pan-európske fórum knižničných asociácií; 

- Vypracovať sprievodcu rozličnými nadáciami a identifikovať naj
mä všetky európske nadácie a určiť ich priority; 

- Umožniť asociáciám zo strednej a východnej Európy zapojiť sa 
do programov Rady Európy; 

- Spracovať prípadné štúdie existujúcej legislatívy v oblasti knihov
níctva, vrátane komentárov, analýz a návrhov na zlepšenie; 

- Vypracovať preklady najdôležitejších textov z oblasti riadenia 
knižníc do svetových jazykov. 

Realizácia všetkých odporúčaní by bola pre Slovenskú asoci
áciu knižníc prínosom. Úplne na záver však bolo vyslovené jedno 
ďalšie odporúčanie, ktoré j e  závažné najmä pre tie asociácie, ktoré 
z finančných dôvodov nie sú členmi IFLA. Týmto ponúkla Rada 
Európy sponzorstvo v EBL1DA. Predpokladám, že aj SAK by sa 
mal o sponzorovanie členstva v tomto "úrade" pre európske kniž
ničné a informačné asociácie uchádzať. Je totiž viac ako pravdepo
dobné, že keď už takúto ponuku vyslovili, budú pri sponzorovaní 
veľkorysejší, ako naše Ministerstvo kultúry SR, ktoré odmietlo 
SAK-u finančnú dotáciu na rok 1994. 

Členstvom v EBLIDA, ktorá na rozdieľ od celosvetovo zame
ranej IFLA, spája európske knižnično-informačné asociácie, by 
SAK, ktorý j e  teraz do istej miery izolovaný, spravil krok do Euró
py. Či už sa Pan-európske fórum vytvorí alebo nie, EBLIDA existu
j e  a združuje významné knižničné asociácie z vyspelých krajín 
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Európy. A j  stretnutie v Štrassburgu ukázalo, že my ako nováčik, sa 
môžeme od našich kolegov zo západu veľa naučiť. Nezdá sa totiž, 
že by finančná situácia západoeurópskych knižničných asociácií 
bola príliš ružová. Oni si len s ňou vedia lepšie poradiť. Neostýcha
j ú  sa hľadať sponzorov a najmä vytvárať lobby na rozličných úrov
niach riadenia mesta, regiónu, krajiny a tak "prerážať" cestu 
knižniciam, ktoré združujú. 

Na otázku vyslovenú v nadpise, či sa vytvorí Pan-európske 
fórum knižničných asociácií, dá odpoveď čas. Avšak Slovenská 
asociácia knižníc už tým, že sa bude uchádzať o členstvo v 
EBLIDA, sa o to istým spôsobom zaslúži. 

Národná databáza periodík Maďarska v UK 

Mgr. Anna Hutyrová 

V máji t.r. navštívil Univerzitnú knižnicu v Bratislave pán Pa-
prády Géza, riaditeľ OSZK - Országos Széchényi Kônyvtár v 
Budapešti. V súvislosti s jeho návštevou sa nám ponúkla možnosť 
získať na CD - ROMe zdarma Národnú databázu periodík OSZK, 
ktorá obsahuje zahraničné seriálové publikácie v maďarských kniž
niciach v r .  1981 - 1993, s rovnomenným názvom - NPA/CD a v 
hodnote viac ako 20 tisíc forintov. 

Vzniku verzie NPA/CD predchádzalo dlhoročné úsilie pra
covníkov OSZK o automatizované spracovanie zahraničných pe
riodík. Od r. 1966 OSZK priebežne uverejňovala NPA v tlačenej 
forme. V druhej polovici 80-tych rokov sa prešlo na počítačové 
spracovanie a sprístupnenie údajov databázy v dialógovom režime. 
Ako hlavná bibliografická pomôcka sa využil register 1SDS - ISSN 
Compact, z ktorého sa prebrali údaje a j  pre CD verziu. NPA obsa
huje periodiká odoberané približne tisíc spolupracujúcich knižníc v 
počte do 30 000 záznamov na CD - ROMe. Obsahovo j e  zameraná 
na vedecké, technické a referátové časopisy, ročenky a indexy. Ne
obsahuje dennú a politickú tlač a verejné správy. 
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Z CD - ROMu možno vykonávať rešerše na základe rôznych 
hľadísk a ich kombináciou, ako napr. vyhľadávanie podľa: 

- ISSN, 

- názvu periodika, 

- vydavateľa, 

- kódu krajiny s pomocou indexov a pod. 

NPA j e  zvlášť dobrou pomôckou pre MVS pri získavaní in
formácií o dostupnosti zahraničných časopisov v Maďarsku alebo 
maďarských titulov vo svete. Pre ľahšiu orientáciu a prácu s CD 
ROMom j e  vytvorená referenčná karta a HELP v anglickom a ma
ďarskom jazyku a manuál y maďarčine. 

Získaním tohoto materiálu sa uľahčí práca pri spracovaní úda
jov o periodikách do systému celoštátnej evidencie zahraničnej lite
ratúry (bázy periodík), pri medziknižničnej výpožičnej službe. 
NPA/CD j e  k dispozícii nielen pracovníkom UK, ale aj  širokej ve
rejnosti. Takýto spôsob získavania cenného zdroja informácií a 
vzájomnej podpory si v dnešných ekonomických podmienkach 
knižníc zvlášť ceníme a privítame ho aj  v budúcnosti. 

Springerov kompletný katalóg 

Univerzitná knižnica v Bratislave v máji t.r. dostala CD-ROM 
s názvom "Springer complete catalogue 1842-1994". Obsah j e  roz
delený do dvoch častí: Books in print a Journals in print. Prvá časť 
obsahuje 10 000 bibliografických záznamov kníh z prírodných a 
spoločenských vied a tiež z techniky. 

Druhá časť obsahuje bibliografické záznamy 399 titulov 
periodík (297 anglických, 92 nemeckých, 8 francúzskych a 1 čín
sky). Text záznamov j e  v nemčine alebo angličtine. Katalóg j e  zá
ujemcom k dispozícii v bibliografickej študovni. 

H. P. 
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Seminár o ochrane knižničných fondov 

PhDr. Peter Čmelko 

V prvej polovici mája sa konal v Prahe v Paláci kultúry Me
dzinárodný knižný veľtrh. V rámci tohto veľtrhu konalo sa viacero 
sprievodných akcií. Jednou z nich bol Seminár o ochrane knižnič
ných fondov, ktorý usporiadala Národní knihovna dňa 14. mája 
1994. Program seminára bol rozdelený na dve časti. Prvá časť bola 
zameraná na reštaurovanie a konzervovanie knižničných fondov. V 
druhej časti odzneli príspevky na tému ochranné mikrofilmovanie. 
Na seminári boli prítomní aj  hostia z Rakúska, Nemecka a Anglic
ka, ktorí zároveň predstavili a ponúkali výrobky a zariadenia po
trebné pre uvedené spôsoby ochrany knižničných fondov. Za 
Univerzitnú knižnicu v Bratislave sa seminára zúčastnili L.Mikulík, 
M. Hellebrandt a P. Čmelko. 

Ako  riadiť demokratické knižničné asociácie 

PhDr. Marcela Horváthová, 

PhDr. Dagmar Vrablicová 

V dňoch 7. - 10. marca 1994 sa konal vo Veszpréme v sused
nom Maďarsku medzinárodný seminár na tému Ako riadiť demo
kratické knižničné asociácie - rozvoj aktivity knižničných asociácií 
v strednej a východnej Európe. Hlavným organizátorom podujatia 
bola IFLA - Okrúhly stôl pre riadenie knižničných asociácií. Spo-
luorganizátormi boli Knižničný výbor Maďarskej akadémie vied, 
Okresná rada Veszprému, Okresná knižnica vo Veszpréme a ta
mojšia Univerzitná knižnica. Seminár sponzorovali Ministerstvo 
školstva a kultúry, Okresná rada mesta Veszprém, Komora knižnič
ných a informačných inštitúcií a Swets und Zeitlinger GmbH, 
Frankfurt a ďalší. 
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Účastníci medzinárodného seminára boli zástupcovia knižnič
ných asociácií stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu, 
konkrétne z týchto krajín: Albánsko, Bielorusko, Bulharsko, Česká 
republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mol
davia, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina. 

Slovenskú asociáciu knižníc na seminári zastupovali PhDr. 
Marcela Horváthová a PhDr. Dagmar Vrablicová. 

Za Okrúhly stôl pre riadenie knižničných asociácií ÍFLA sa 
zúčastnili: 
Tuula Haavisto - Knižničná asociácia Fínsko, 

Winston Roberts - predstaviteľ IFLA z Holandska, 
Hans Prins - Holandské centrum pre verejné knižnice a literatúru, 

Rüssel Bowden - Knižničná asociácia Veľká Británia, 

David Bender - Asociácia špeciálnych knižníc USA. 
Program seminára bol rozvrhnutý do dvoch blokov. Prvý blok 

bol venovaný odborným prednáškam predstaviteľov IFLA a sprá
vam predstaviteľov jednotlivých asociácií. Druhý blok pozostával z 
návštev knižníc vo veszprémskom okrese. 

V prvom bloku bolo prednesených 5 ťažiskových prednášok: 

Russell Bowden - Prehľad smerníc pre riadenie knižničných aso
ciácií, 
David Bender - Riadenie profesionálnych asociácií, 

Hans Prins - Postavenie a image knihovníka, 

Winston Roberts - Čo j e  IFLA a akú vykonáva činnosť, 

Tuula Haavisto - Každodenné riadenie knižničnej asociácie. 

V súvislosti s tematikou riadenia knižničných asociácií odzneli na 
seminári tieto základné myšlienky: 
- v krajine, v ktorej pôsobí silná knižničná asociácia, sú na vysokej 
úrovni knižničné služby a opačne, 
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- fungovanie asociácií nie j e  dôležité iba pre knižnice samotné, ale 
pre celý národný knižnično-informačný systém, 

- v rukách asociácií j e  mobilizácia poznania o knižniciach, 

- pre asociácie j e  životne dôležité spolupracovať s vládou, parla
mentom, vytvárať lobby pre riešenie problémov knižníc. 

Rüssel Bowden vyslovil 5 základných bodov pre riadenie 
knižničných asociácií: vysoká profesionalita, zodpovednosť, spolo
čenská zodpovednosť a ujasnenie si "know-how". Podľa neho, ria
denie asociácie j e  druh biznisu. 

Z jeho vystúpenia, ale aj  z vystúpení iných odborníkov zo 
"západu" bolo zrejmé, že aj tam majú problémy podobné ako u nás. 
Na jednej strane požiadavky na vysokú profesionálnosť knihovní
kov, na strane druhej nedostatočné finančné ocenenie ich práce. A j  
v tejto oblasti vidí rozsiahlu oblasť práce pre knižničné asociácie. 

"Guidelines" Russela Bowdena pre riadenie profesionálnych 
asociácií v oblasti knižničnej a informačnej práce by sa podľa všet
kých zúčastnených odborníkov mali stať akýmsi návodom pre čin
nosť dobrovoľných profesionálnych združení knihovníkov a 
knižníc. 

Zaujímavé informácie z oblasti riadenia Asociácie odborných 
knižníc v USA poskytol David Bender. Special libraries association 
v USA poskytuje 30 rozličných druhov služieb na získanie finanč
ných zdrojov. Podarilo sa im vybaviť zníženie poštovného, neplatia 
DPH. 

Zaujímavá bola jeho úvaha o knihovníctve, o rozdiele medzi 
tým, ako sa vníma image a ako identita. Image j e  obraz knihovníc
tva navonok, identita j e  to, ako sa vidia samotní knihovníci. Podľa 
neho, vonkajší pohľad j e  oveľa pozitívnejší, ale samotní knihovníci 
nemajú o svojom odbore tú najlepšiu mienku. 

Tejto problematike sa venoval predovšetkým Hans Prins, psy
chológ, ktorý na základe 3 500 dotazníkov skúmal image a postave
nie knihovníkov. Zdôrazňoval, že j e  veľmi dôležité položiť si 
otázku, či sme vôbec schopní zmeniť image knihovníckeho povola
nia. Tvrdí, že u knihovníkov j e  nedostatok profesionálnej identity. 
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To, z čoho pozostáva povolanie knihovníka, j e  pre verejnosť stále 
dosť neviditeľné. 

V rámci prezentácie jednotlivých asociácií dostali najväčší 
priestor hostitelia. V Maďarsku j e  situácia analogická ako na Slo
vensku. Pôsobia tam dve asociácie - Spolok maďarských knihovní
kov a Komora knižníc a informačných inštitúcií. Komora bola 
založená pred troma rokmi. Dôvody je j  vzniku boli totožné s 
dôvodmi vzniku Slovenskej asociácie knižníc. Organizácia práce sa 
odlišuje od SAK. Komora pracuje v štyroch sekciách podľa typu 
knižníc. 

Predstavitelia asociácií, zúčastnených na seminári, nedostali 
veľký priestor na svoju prezentáciu. Každý mal časový limit päť 
minút, v rámci ktorých sa nedalo veľa hovoriť o špecifikách jednot
livých asociácií. 

Pokiaľ ide o závery seminára, nevypracovala sa nijaká rezolú
cia smerom na 1FLA. Predstavitelia IFLA uviedli, že IFLA podporí 
zorganizovanie národného seminára o riadení knižničných asoci
ácií. 

Zástupkyňa hostiteľskej krajiny a zároveň hlavná garantka se
minára pani Viola Bátonyi navrhla, aby sa za účelom vypracovania 
rezolúcie rozposlali všetkým účasníkom dotazníky, v ktorých bude 
položená otázka v tom zmysle, čo by malo byť podľa nich obsahom 
rezolúcie. Účastníci seminára s týmto návrhom súhlasili. 

Účastníci seminára navštívili tri knižnice. Zaujímavá bola ná
všteva Ústrednej knižnice Technickej univerzity vo Veszpréme. 
Očividné bolo jedno - maďarské knižnice netrpia nedostatkom fi
nančných prostriedkov. Veszprém j e  malé mestečko s počtom 
obyvateľov 65 tisíc. Knižničný fond knižnice predstavuje 160 tisíc 
kn. j .  Na automatizáciu knižničných agiend knižnica zakúpila infor
mačný systém ALEPH, vlastní množstvo dátabáz na CD ROM, na 
využívanie ktorých používa CD-ROM tower. 

Seminár bol užitočný aj z hľadiska nadviazania osobných 
kontaktov. 
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(V súvislosti s kontaktmi na vládu a parlament tam bola vy
slovená myšlienka, že by sa napr. člen parlamentu mohol stať čest
ným členom asociácie. Nemohli by sme to skúsiť a j  v SAK?) 

Informačné materiály zo seminára boli odovzdané predsedovi 
SAK. 

t. medzinárodná konferencia o šedej literatúre 

Mgr. V.  Cikatricisová 

Prvá medzinárodná konferencia o šedej literatúre sa konala v 
Amsterdame v dňoch 13. - 15. decembra 1993. Na konferencii sa 
zúčastnilo takmer 200 účastníkov z 27 krajín sveta (za Slovenskú 
technickú knižnicu Mgr. Vlasta Cikatricisová). 

Ako uviedol Dr. David Wood, prezident EAGLE (European 
Association for Grey Literature Exploitation) tento záujem pramení 
z faktu, že produkcia šedej literatúry j e  väčšia než kedykoľvek 
predtým a tak ako vzrastá svetová tvorivá produkcia; ako sa pre vý
skumníkov stáva čoraz ľahším "publikovanie" prostredníctvom 
kancelárskej výpočtovej techniky; ako eskalujú náklady na tradičné 
publikovanie a ako sa scvrkávajú knižničné rozpočty, tak sa šedá 
literatúra stáva neustále vzrastajúcim a príťažlivým médiom pre ší
renie informácií. 

Konferencia bola organizovaná v troch hlavných zasadnu
tiach: 

a/ Producenti a vydavatelia šedej literatúry. Autori, korporácie a ich 
intelektuálne práva a zodpovednosť. 

b/ Informačné siete, sprostredkovatelia a strediská špecilizujúce sa 
na šedú literatúru. Spracovanie a redistribúcia šedej literatúry. 

с/ Ponuka a dopyt po šedej literatúre s dôrazom na konečného 
používateľa. Perspektívy producent - používateľ. 
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V rámci plenárnych a skupinových zasadnutí odznelo vyše 40 
prednášok, ich plné texty budú uverejnené v zborníku z konferen
cie. Zborník bude po získaní a spracovaní prístupný vo fonde S1TK. 

Súčasťou konferencie boli i špeciálne zasadnutia, na ktoiých 
vystavovatelia prezentovali svoje informačné produkty, služby a 
vedeckovýskumné činnosti, vzťahujúce sa k šedej literatúre. 

Získané informačné materiály sú k dispozícii záujemcom v 
študovni knihovníckej literatúry S1TK. 

Online information meeting "93 

Mgr. Mária Meleková 

V dňoch 7. - 9. decembra 1993 sa v Londýne konal 17. ročník 
International Online Information Meeting. Táto konferencia, ktorej 
súčasťou j e  aj  veľká výstava, patrí k najvýznamnejším podujatiam 
zameraným na online, CD-ROM a príbuzné informačné produkty a 
služby. Stretávajú sa tu odborníci z celého sveta i všetci, ktorí v 
oblasti elektronických informácií pracujú. Vďaka grantu na úhradu 
konferenčných poplatkov zo strany organizátorov Online Informati
on Meeting '93 sa na tomto veľkom podujatí mohli zúčastniť aj  via
cerí účastníci zo Slovenska (Ing. Mária Kollárová MS-SNK, Marti-
n, PhDr. Darina Kožuchová UPOŠ UK, Košice, Ing. Milena Tetfe-
vová TU UK, Košice, PaeDr. Blanka Bajaneková ÚVTÍP, 
Bratislava a Mgr. Mária Meleková ŠVK, Banská Bystrica). 

Tematické spektrum prednášok a príspevkov, ktoré odzneli na 
konferenčnom fóre bolo veľmi široké. Počas troch dní odznelo v 
troch prednáškových sálach vyše 60 referátov. Každý z účastníkov 
si mohol vybrať zo širokej ponuky podľa svojho záujmu. 

Konferenčné príspevky boli rozčlenené do viacerých rôznoro
dých tematických blokov s problematikou technickej a technologic
kej stránky informačných služieb, ako aj  s problematikou 
efektívnosti, etiky či metodiky ich poskytovania a využívania. Od
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rážali nielen pohľad producentov informačných produktov, ale aj  
názory používateľov z najrôznejších profesií. 

Expozícia, ktorá bola súčasťou podujatia, prekvapila návštev
níkov svojím rozsahom (vystavovalo 237 vystavovateľov), ale aj 
vysokou úrovňou stánkov a propagačných materiálov. 

Časť príspevkov na konferenčnom fóre bola venovaná naj
novším informačným produktom jednotlivých firiem a databázo
vých centier, ktoré mali svoje zastúpenie i v rámci expozície. 

Poslucháči mali tak možnosť nielen počúvať o najnovších 
produktoch informačného priemyslu, ale sa s nimi mohli priamo na 
výstavisku aj  detailnejšie zoznámiť. 

Viaceré prednášky a príspevky boli venované problematike 
multimédií, ktoré predstavujú revolučný krok v sprístupňovaní in
formácií, zvuku a viedea. O novom prístupe k OPAC katalógom in
formoval príspevok z Dánska, ktorý predstavil multimediálny 
katalóg The Book House, v ktorom sa môže vyhľadávať i podľa 
rôznych grafických symbolov. 

Multimediálny prístup prezentoval aj  projekt CORDIS -
Community Research and Development Information Servis, ktorý 
bol vyvinutý v Luxemburgu na pôde Európskeho spoločenstva. 

V rámci tematického bloku o multimédiách odzneli i zaujíma
vé referáty o virtuálnej realite a patentoch (The Pattent Office, 
Veľká Británia). Virtuálna realita j e  vlastne simulačný software, 
ktorý sa vo veľkej miere uplatňuje v počítačových hrách, molekulo
vom modelovaní, v medicíne, v ekonomickom plánovaní a pod., vy
užíva sa i v patentových bázach dát. 

Niekoľko príspevkov bolo venovaných problematike využíva
nia hypertextov a hypermédií v rôznych databázach. 

S veľkým poslucháčskym záujmom sa stretli všetky prednáš
ky venované celosvetovej sieti INTERNET. Bez pochýb najväčšou 
prednosťou Internetu j e  jednoduchý prístup k obrovskému množ
stvu rozličných informácií, či už cez interaktívne spojenie 
TELNET (katalógy knižníc a databázy), alebo cez elektronické 
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konferencie, elektronické časopisy, diskusné skupiny, systémy 
Gopher, Veronica, WAIS, úplné texty dokumentov a iné. Nevýho
dou sú pomalé odozvy pri interaktívnom využívaní siete. O Interne
te ako bizardnom svete informácií hovorí príspevok z Veľkej 
Británie (The Turing Institute), ktorý popisuje komunikačné proto
koly (e-mail, prenos súborov ftg. USENET News a informačné 
vyhľadávacie nástroje (Gopher, Archie, WAIS, WWW). 

Popredná americká firma Bun & Bradstreet informovala o no
vom systéme MK1S (Marketing Information System), ktorý- najed
nej strane predstavuje databázu pracujúcu viacerými online a CD 
ROM bázami dát a na druhej strane tento systém pracuje ako 
počítačový program, ktorý vypracováva obchodné a ekonomické 
analýzy. 

Samostatný konferenčný blok predstavovali prednášky s pro
blematikou obchodných, hospodárskych a ekonomických informá
cií. 

OESR - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, 
Paríž, ktorá združuje 24 ekonomicky najvyspelejších krajín sveta, 
predstavila novú službu - počítačový informačný systém OESR 
Future Information Base, ktorá vypracováva kvalitné ekonomické a 
sociálne analýzy a štúdie. 

Problematike elektronického výpožičného systému bolo veno
vaných viacero referátov. 

O koncepčnom modeli elektronickej knižnice i špecifických 
problémoch výpožičného systému referoval príspevok z IBM UK 
Scientific Centre. 

Niekoľko príspevkov sa zaoberalo aj problematikou copyrigh
tu, hlavne v súvislosti s otázkami elektronického publikovania, 
multimédií a pod. 

Ďalšie referáty sa týkali technických i technologických strá
nok informačných služieb, rôznych foriem výučby a výcviku infor
mačných špecialistov, efektívnosti, etiky, či metodiky poskytovania 
a využívania informácií. 
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Účasť na Online Meeting '93 v Londýne bola veľmi podnetná 
pre každého účastníka. Okrem konferenčného i diskusného fóra, 
zoznámenia sa s vystavovanými informačnými produktmi, bola to 
aj veľká príležitosť pre nadviazanie osobných a pracovných 
kontaktov. 
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