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Na prahu roka 1996 

Na poslednom valnom zhromaždení SAK, ktoré sme museli zvolať na 14. decembra 
1995, aby sme mohli prerokovať niektoré čiastkové personálne zmeny v riadiacich orgá
noch SAK, sa pre vypuknutie chrípkovej epidémie nezišla potrebná väčšina členských 
knižníc. Napriek tomu sme sa na ňom zaoberali aj stručným zhodnotením našich aktivít v 
uplynulom roku a zámermi na rok 1996. 

V uplynulom roku sa nám nepodarilo splniť všetky predsavzatia. Tie z nich, ktoré sú 
naďalej aktuálne, chceme doriešiť v tomto roku. Najdôležitejšie úlohy však máme splnené, 
a tak činnosť asociácie považujeme aj v roku 1995 z a  úspešnú. Nemožno vymenovať 
všetko a n ie je  to ani nevyhnutné. Spomeňme len to najdôležitejšie: 

V spolupráci s vedením Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskou národnou 
knižnicou MS sa nám podarilo vypracovať a ponúknuť Ministerstvu kultúry S R  návrh 
knižničného zákona; dúfajme, ž e  bude v tomto roku prijatý aj legislatívnymi orgánmi a 
nakoniec Národnou radou SR; ak sa tak stane, bude to pre naše knihovníctvo znamenať 
veľkú podporu. 

Zaoberali sme sa problematikou zriaďovania regionálnych kultúrnych centier. Ne
dospeli sme k presvedčeniu, ž e  ide o ideálne riešenie a Ministerstvu kultúry S R  sme 
adresovali aj isté výhrady či odporúčania, ale predsa len s m e  sa rozhodli zaujať 
konštruktívny postoj a opatrenia ministerstva vopred neodmietať, ale radšej posúdiť a 
podporiť všetko, čo môže znamenať v období transformácie územnosprávneho usporiada
nia štátu "podržanie" okresných knižníc a prispieť - napriek mnohým ťažkostiam - k rozvoju 
miestnej kultúry. 

Vďaka podpore Ministerstva kultúry S R  sa nám podarilo zabezpečiť pravidelné 
vydávanie Bulletinu SAK, periodika Prečítali sme za vás a pripraviť aj účasť asociácie na 
knižnom veľtrhu Bibliotéka '95. Asociácia prispela k tomu, ž e  si viac než v predchádzajúcich 
rokoch všímali naše knižnice aj masmédiá. 

Podarilo sa rozšíriť a prehĺbiť aj naše kontakty so zahraničnými partnermi. Slovenská 
asociácia knižníc bola prijatá z a  člena EBLIDA, podporila účasť našich členov na gene
rálnom zhromaždení IATUL, knižnom veľtrhu vo Frakfurte, 85. výročnej konferencii DBV v 
Göttingene, návštevu ASLIB v Londýne. V spolupráci s Nemeckým knižničným inštitútom 
v Berlíne zabezpečovala oficiálne prevzatie knižného daru nemeckej vlády vybraným 
slovenským knižniciam. 

Mohli by sme pokračovať, hodnotiť príspevok jednotlivých členských knižníc a ich 
predstaviteľov k vzájomnej spolupráci, chváliť i kritizovať. Na prahu nového roka je však 
dôležitejší pohľad dopredu, na to, čo nás čaká, čo treba vykonať, na čo nemožno zabudnúť, 
o čo sa musíme aktívne pričiniť. 

V novembri tohto roku končí funkčné obdobie riadiacich orgánov asociácie. Budeme 
sa musieť poobzerať aj dozadu, zhodnotiť vlastný príspevok k činnosti asociácie, poučiť sa 
a vybrať snaživých, obetavých predstaviteľov našich knižníc do nových orgánov. Naša 
asociácia si totiž ani v budúcnosti nebude môcť sťažovať na nedostatok "pracovnej náplne", 
preto iniciatívy a obetavosti jej funkcionárov nebude nikdy dosť. 
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Podľa dohovoru so Spolkom slovenských knihovníkov bude v tomto roku prvý 
knihovnícky kongres. A k  finančné či iné ťažkosti neznemožnia jeho usporiadanie, bude -
podľa nášho názoru - dôležitá každá hlava i každá ruka, ochotná prispieť k úspechu tejto 
náročnej akcie. 

Chceme pokročiť v príprave niektorých ďalších legislatívnych návrhov, najmä návrhov 
vykonávacích predpisov ku knižničnému zákonu. Najskôr si vyberieme tie, pri ktorých 
môžeme najviac zužitkovať skúsenosti našich členských knižníc - napríklad problematiku 
majetkovoprávnej evidencie, revízie a vyraďovania dokumentov z knižničných fondov, 
medziknižničných výpožičných služieb a pod. Budeme sledovať aj legislatívne práce 
všeobecného zamerania, pokiaľ sa budú dotýkať činnosti knižníc. 

Budeme sa hlbšie zaoberaťaj otázkami účasti Slovenskej asociácie knižničná veľtrhu 
Bibliotéka '96. Keď sme hodnotili úroveň prezentácie Slovenskej asociácie knižníc a našich 
knižníc na Bibliotéke v uplynulom roku, dospeli sme k presvedčeniu, ž e  sa môžeme 
prezentovať ešte účinnejšie. Žiada si to iba viac iniciatívy a dôslednosti pri príprave na 
veľtrh aj v jednotlivých knižniciach. 

Pri príležitosti Bibliotéky chceme uskutočniť aj niektoré sprievodné akcie, členskú 
základňu budeme o nich informovať neskôr. Jednou z nich - možno najdôležitejšou - bude 
už spomenuté výročné valné zhromaždenie. 

Pokiaľ ide o medzinárodné styky a aktivity, vyberieme, dopracujeme a budeme 
postupne zabezpečovať také zámery, ktoré nám môžu priamo či nepriamo najviac pomôcť: 
členstvo S A K  v EBLIDA, účasť na konferencii Elektronické publikovanie a knižnice v 
Bielefelde, na 86. zjazde D B V  v Erlangene, na konferenciách LIBER o budúcnosti knižníc, 
na akciách Združenia českých knižníc a podobne. Chceme prispieť aj k aktivite Národnej 
komisie FID. Cieľom týchto snažení je nielen prevziať čo najviac progresívnych skúseností 
a námetov z praxe zahraničných knižníc, ale aj v rámci svojich možností prispievať k šíreniu 
pozitívneho obrazu Slovenska a slovenského knihovníctva vo svete. 

Budeme pokračovať vo vydávaní našich periodík a snažiť sa zlepšovať ich obsahovú 
i technickú úroveň. Cieľavedomejšie a systematickejšie bude treba pracovať aj s verejnou 
tlačou. Knižnice vôbec nie sú nástupom "informačného veku" odsúdené na vymretie, práve 
naopak - čaká ich modernizácia, rozvoj, nové úlohy. Presadzovať toto poznanie do 
vedomia verejnosti je  určite veľmi dôležité, dôležitejšie, ako si to v každodennom zhone 
uvedomujeme. 

Pracovný program asociácie vrátane rozpočtu na tento rok posúdime na valnom 
zhromaždení v marci. K práci na jeho uskutočňovaní prizývame všetkých, ktorým n i e j e  
jedno, či sa našim knižniciam darí alebo nedarí, ktorí nevedia stáť na chodníku s rukami 
vo vreckách a ľahostajne čakať, čo život sám prinesie. 

Ing. Ján Kurák 
predseda S A K  
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ČLÁNKY - ŠTÚDIE 

Súborný katalóg zahraničných periodík 

PhDr. Lýdia Sedláčková, 
Univerzitná knižnica v Bratislave 

Základnou súčasťou väčšiny knižnično-informačných systémov sú súborné katalógy. 
Majú svoju a nie krátku históriu. Prechádzali dejinami spočiatku ako produkt vedeckej 
práce, neskôr špecializovanej ľudskej činnosti - knihovníctva a bibliografie. Tlačenú formu 
doplnil koncom 19. stor. lístkový katalóg, dnes neúprosne vytláčaný automatizovanou 
podobou prepracovanou a ž  do virtuálnych súborných katalógov s dostupom k dokumentom 
v elektronickej podobe. 

Významnou aktivitou v oblasti súborných katalógov, legislatívne potvrdenou ešte v r. 
1965, je  celoštátna evidencia zahraničnej literatúry (CEZL). I keď názov tomu nenapovedá, 
ide o budovanie súborných katalógov zahraničných kníh a časopisov. V systéme CEZL sú 
obsiahnuté viaceré aktivity - tvorba rezortných či regionálnych súborných katalógov, 
súpisov zahraničnej literatúry, ale najmä ústredná činnosť - budovanie a sprístupňovanie 
súborných katalógov zahraničnej literatúry v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Za roky 
pôsobenia je C E Z L  v Univerzitnej knižnici - ako synonymum súborných katalógov - známa 
nielen knihovníkom, ale aj množstvu používateľov z o  Slovenska i Čiech. Súborné katalógy 
CEZL sú oporou medziknižničnej výpožičnej služby a svojím zameraním podporujú 
systém dostupnosti a sprístupňovania publikácií UAP. 

U ž  viacero rokov v celom systéme dominuje súborný katalóg zahraničných periodík, 
ktoré dlhodobo patria k rozhodujúcim zdrojom najnovších informácií z oblasti vedy a 
techniky. Používatelia z o  všetkých sfér siahajú po týchto informačných prameňoch a po 
informáciách o ich dostupnosti denne, buď priamo alebo v nadväznosti na rešeršnú a 
bibliografickú činnosť. Význam zahraničných časopisov a využívanosť súborného katalógu 
zahraničných periodík boli motívom pre prvé pokusy o jeho automatizáciu. V 70. rokoch 
Univerzitná knižnica začala spracúvanie údajov na organizačných automatoch. Neskôr v 
spolupráci s bývalým Ú V T E I  Praha vznikol automatizovaný systém dostupný od r. 1984 aj 
v systéme online, vtedy v t z v .  terminálovej sieti. Keď r. 1991 britskí odborníci z Know How 
Fund robili prieskum stavu knihovníctva v ČSFR,  ohodnotili tento katalóg ako najprogre
sívnejší systém sprístupňovania informácií o dokumentoch v Československu. 

Požiadavky používateľov z knižníc a informačných stredísk, ale aj zmeny prebie

hajúce v počítačovom a sóftwarovom vybavení Univerzitnej knižnice (prechod na systém 

Magic a zmena výmenného formátu), nás priviedli k spolupráci s Národným centrom pre 

informatiku v Bratislave (bývalý Ústav aplikovanej kybernetiky). Pričinením NCI bola báza 

zahraničných periodík, obsahujúca údaje od r. 1976, vystavená v systéme STAIRS v 

počítačovej sieti tohto pracoviska a tak dostupná pre pracoviská z Bratislavy, Nitry, 

Popradu, Martina, Košíc, Žiliny, ktoré boli na túto sieť pripojené. Súčasne sa zabezpečil 

prevod bázy do tzv. Výmenného formátu a systému mikro CDS/ISIS, ktorý bol vtedy 
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najpoužívanejším systémom v knižniciach S R  i ČR. Záujemcovia si mohli (a môžu i dnes) 
objednať disketovú verziu bázy a inštalovať ju  na vlastných personálnych počítačoch. 
Dostali tak nielen možnosť samostatného saturovania požiadaviek na lokalizáciu a zisťo
vanie bibliografických údajov o zahraničných periodikách, ale i využívania tejto bázy napr. 
na tlač a jej ďalšiu modifikáciu podľa vlastných potrieb. Údaje z automatizovaného katalógu 
zahraničných periodík, ešte v systéme G O L E M  v Ú V T E I  Praha, sa stali základom aj pre 
naplnenie bázy zahraničných periodík vtedajšej Akadémie vied ČSAV.  Automatizovaný 
katalóg zahraničných periodík sa do konca r. 1995 aktualizoval dvakrát ročne údajmi o 
periodikách odoberaných v uplynulom roku a údajmi o periodikách objednanými na bežný 
rok vo vyše 400 inštitúciách Slovenskej republiky (do r. 1993 vo vyše 1200 inštitúciách 
ČSFR). Od r. 1991 sú do katalógu zahrnuté aj časopisy z bývalých socialistických krajín a 
od r. 1993 aj české časopisy. 

Neoddeliteľnou súčasťou systému automatizovaného katalógu je  aj báza údajov o 
inštitúciách spolupracujúcich na systéme CEZL, nevyhnutná pre rozšifrovanie sigiel 
inštitúcií, používaných v súbornom katalógu zahraničných periodík i kníh tak v Univerzitnej 
knižnici, ako aj v Národnej knižnici Č R  v Prahe ako centre CEZL pre Českú republiku. Táto 
subbáza je pripravovaná v rovnakých softwarových modifikáciách ako súborný katalóg 
zahraničných časopisov a má aj svoju tlačenú podobu (naposledy vyšiel adresár v r. 1994 
a jeho nové vydanie pripravujeme tohto roku). 

Význam súborných katalógov zahraničnej literatúry, budovaných v rámci CEZL, si 
veľmi dobre uvedomili aj štyri zakladajúce knižnice českej a slovenskej knižnično-infor-
mačnej siete CASLIN. Leitmoďvom tejto aktivity rozvíjajúcej sa od konca r. 1991 je  práve 
súborný katalóg. U ž  pôvodný zámer vypracovaný pre CASLIN počítal s konverziou 
katalógov C E Z L  do automatizovaného súborného katalógu CASLIN. Pri klasickom 
súbornom katalógu zahraničných kníh, s objemom vyše 3 mil. záznamov z viac ako 2000 
inštitúcií, sa ukázal tento zámer nerealizovateľný, resp. neúmerne náročný na čas, pra
covné i finančné kapacity. Rozsiahle práce na implementácii systému Aleph, vybraného 
pre CASLIN, na materiáloch z oblasti štandardizácie i niektoré nevyhnutné zmeny po 
rozdelení Československa dali zabudnúť na pôvodné ciele. Tiež iným spôsobom sa vyvíjala 
situácia v Čechách, kde centrum CASLIN i C E Z L  tvorí jedna inštitúcia - Národná knižnica 
v Prahe, a iným spôsobom na Slovensku, kde ústrednou inštitúciou CASLIN je  Slovenská 
národná knižnica MS v Martine a centrom C E Z L  zase Univerzitná knižnica v Bratislave. 
Snaha Univerzitnej knižnice doviesť súborný katalóg zahraničných periodík pod "strechu" 
CASLIN bola nakoniec akceptovaná v auguste 1995 na zasadnutí Rady riaditeľov a 
manažérov CASLIN v Smoleniciach. Súborný katalóg zahraničných periodík sa stal 
samostatnou časťou pripravovaného súborného katalógu CASLIN a jeho správcom Uni
verzitná knižnica v Bratislave. 

Spojenie týchto dvoch aktivít vidíme ako veľmi prínosné. Doterajší súborný katalóg 
zahraničných periodík CEZL,  svojím inštitucionálnym záberom (viac ako 400 inštitúciií), 
retrospektívnosťou údajov (údaje od r. 1976) a širokým používateľským zázemím je  v S R  
jedinečným knižnično-informačným systémom. 

CASLIN je  zasa moderný systém stavaný na medzinárodných štandardoch s teleko

munikačných prostriedkoch. Vzájomná symbióza oboch systémov môže obohatiť systém 

CASLIN o fungujúci súborný katalóg a naopak súborný katalóg zahraničných periodík zase 
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aktualizovať prostredníctvom medzinárodných pravidiel a moderných technických 
prostriedkov a navyše priniesť pre inštitúcie doteraz spolupracujúce na C E Z L  napojenie sa 
na tento perspektívny systém. Celkom oprávnene možno predpokladať, ž e  záujem, najmä 
zo strany odborných a vedeckých knižníc, sa zvýši a my by sme si to aj veľmi priali. 

K základným úlohám patrí prechod na pravidlá prijaté pre súborný katalóg CASLIN -
ISBD (S), Anglo-americké pravidlá katalogizácie AACR2,  Výmenný formát Unimarc. 
Transformácia súborného katalógu periodík do CASLIN má svoje špecifiká, a to práve v 
záujme zachovania, resp. čo najmenšieho zníženia záberu inštitúcií v katalógu a obmedze
nia používateľskej sféry. 

Predpokladáme, ž e  i naďalej budú do katalógu vstupovať so svojimi údajmi aj 
inštitúcie, ktoré nemajú svoju činnosť automatizovanú, resp. ktoré nemôžu zatiaľ dodávať 
údaje vo výmennom formáte Unimarc (príp. v tzv. Výmennom formáte), dohodnutom pre 
systém CASLIN. 

Nevyhneme sa ani detailnejšiemu riešeniu typologického vymedzenia katalógu 
(pojem seriál - periodikum - časopis), obsahu a rozsahu údajov v katalógu. Zaujímavé, ale 
i náročné bude riešenie retrospektívnej konverzie katalógu zahraničných periodík, 
konkrétne údajov do r. 1975. Telekomunikačné prostredie pre súborný katalóg zahra
ničných periodík poskytne SANET. 

Postupnou premenou prejde aj systém spolupráce správcu katalógu - Univerzitnej 
knižnice - a inštitúcií participujúcich na katalógu. Chceli by sme pritom účinne skĺbiť 
doterajší, roky fungujúci princíp spolupráce v CEZL, ktorý je  podporený aj legislatívnou 
úpravou, so systémom spolupráce načrtnutým v CASLIN. Riešenie týchto otázok podľa 
nás vyžaduje zainteresovanie širšieho okruhu odborníkov. Preto sme pri našej knižnici 
konštituovali Pracovnú komisu pre súborný katalóg zahraničných periodík, ktorej úlohou 
je posudzovanie odborných materiálov, návrh riešenia problémov i prenášanie názorov a 
požiadaviek ďalších inštitúcií. Na jej práci sa podieľajú zástupcovia vybraných vedeckých 
a vysokoškolských knižníc. V o  vzájomnej spolupráci a výmene názorov i skúseností sa 
budú mnohé problémy riešiť lepšie a komplexnejšie. 

Snaha o zachovanie širokej spolupráce na súbornom katalógu zahraničných periodík 
je  súčasne snahou o zachovanie integračných funkcií, ktoré doteraz v knižnično-infor-
mačnom systéme S R  plní celoštátna evidencia zahraničnej literatúry. Nesie v sebe mnohé 
prvky dobrovoľnosti, uvedomenia si spoločného cieľa i užitočnosti, ale aj návyku i donúte
nia, ktoré vo svojom komplexe pomáhajú ovplyňovať a prekonávať prejavujúce sa de
zintegračné stanoviská. V súvislosti s tým je  plne na mieste požiadavka nahradenia 
doterajšej, časovo prekonanej vyhlášky č.110/1965 o evidencii zahraničnej literatúry, 
novou právnou úpravou. Pri navrhovaní nového knižničného zákona sa zatiaľ počíta iba s 
jej zrušením bez akejkoľvek adekvátnej náhrady. Väčšine odborníkov je  zrejmé, ž e  budúci 
rozvoj knižníc treba riešiť ňa nadrezortnej úrovni za predpokladu ústretovej medzirezortnej 
spolupráce a z a  zachovania a rozvoja pozitív, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch dosiahli. 
Zahraničná literatúra a časopisy zvlášť sú i naďalej stálym predmetom vysokého záujmu 
používateľom a ekonomické možnosti knižníc pri ich získavaní sú limitované. Tento rozpor 
v požiadavkách a možnostiach do určitej miery pomáha prekonávať práve systém CEZL. 
Preto je  potrebné veľmi dobre sa zamyslieť nad osudom a budúcnosťou tohto systému, na 
ktorom sa dlhé roky podieľa veľké množstvo knižníc a informačných pracovísk SR, do 
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ktorého boli vložené nemalé prostriedky a ktorý je  dlhodobo intenzívne využívaný. Bez 
nadsádzky možno povedať, ž e  CEZL bol a je najväčším knižnično-informačným systémom 
u nás a je svojím záberom výnimočný. 

Naplnenie úloh transformácie súborného katalógu do siete CASLIN prispeje k jej 
obsahovému obohateniu aj siete Sanet a k zvýšeniu ich informačnej zaujímavosti pre sféru 
knižníc a informačných pracovísk, ako aj odborníkov z rôznych oblastí nášho života. 

Literatúra 

1. Společný záměr ředitelů čtyř hlavních českých a slovenských knihoven... Brno, 11. XI. 1991. 2 s. 

2. Zápis z jednání Rady ředitelů a manažerů CASLIN, které se konalo ve Smolenicích dne 28. srpna 1995. 

4 s. 

3 Sedláčková, L.: Celoštátny katalóg zahraničných časopisov. Úvodný projekt. Univerzitná knižnica v 

Bratislave, august 1995. 17 s., 12 prii. 

4. Czechoslovakia. Book sector study. Report on preparatory phase February 17 - March 5 1991. 50 s. 

Aktivity Koordinačného centra knižníc Slovenskej národnej 
knižnice MS v roku 1996 

PhDr. Milan Gonda. 
Koordinačné centrum knižníc SNK MS v Martine 

Po nábehovom roku 1995 predkladá KCK SNK v tomto roku pred knižnice celú škálu 
aktivít, ktoré smerujú k zefektívneniu knižničnej činnosti a ku koordinácii ich aktivít tak, aby 
knižnice tvorili jeden kooperujúci, dobre fungujúci systém. Kým v minulom roku sa KCK 
SNK borilo s riešením personálneho obsadenia pracovných miest, ktoré sa uvoľnili presťa
hovaním pracoviska z Bratislavy do Martina, v tomto roku už stabilizované sa môže plne 
zamerať na prijaté úlohy. 

Personálne zloženie KCK SNK k 31. 1. 1996 je takéto: riaditeľom KCK SNK je PaeDr. 
Horst Hogh, jeho zástupcom je Mgr. Andrea Doktorová. Odbornými pracovníkmi sú: Ing. 
Alfréd Agricola, akademická architektka Ida Blaškovičová, Mgr. Soňa Budinská, PhDr. 
Milan Gonda, PhDr. Iveta Kilárová, CSc., PhDr. Magdaléna Mikesková, PhDr. Andrej Riško, 
CSc. Ďalšími pracovníkmi sú Eva Cerjanová, Jaroslava Lauková a Tatiana Urbanová. 
Pracovisko sídli v 2. budove MS na Mudroňovej ulici, tel. číslo 395 48, ktoré je  zároveň aj 
číslom faxu. Akad. arch. Blaškovičová je vysunutá pracovníčka v Bratislave. Jednotlivých 
pracovníkov možno volať cez ústredňu 2. budovy MS, tel. č. 340 60, 332 24 alebo 318 61. 

Činnosť KCK sa zameriava na tieto oblasti: 

- legislatívnu a normotvornú, 
- realizáciu zámerov štátnej kultúrnej politiky, 

- teoretickú a analytickú, 
- vzdelávaciu, 
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- metodickú. 

Odbornú a organizačnú činnosť na príprave knižničného zákona zabezpečuje Dr. 
Hogh a Mgr. Doktorová, Dr. Riško, CSc., a ďalší odborní pracovníci budú postupne 
spracovávať nadväzné predpisy a novelizovať existujúce vyhlášky, úpravy a smernice, a 
to: 

- vyhláška o verejných knižniciach (zriaďovanie, financovanie, materiálno-technické a 
personálne zabezpečenie, fondy, služby...), 

- vyhláška o súbornom katalógu knižníc, 

- úprava o koordinácii bibliografickej činnosti, 

- úprava o doplňovaní, revízii a vyraďovaní KF, 
- smernice o metodickej činnosti, 

- vyhláška o historických knižniciach a ochrane historických knižničných fondov. 

Dr. Hogh a Mgr. Doktorová rozpracujú úlohy, ktoré vyplynú z pripravovaného zákona 
o národnom kultúrnom dedičstve. Príprava uvedených materiálov bude KCK koordinovať, 
iniciovať a organizovať vlastnými silami, ako aj prostredníctvom vytvárania odborných 
tímov zložených z vybraných expertov s možnosťou grantového financovania. 

Problematikou integrovania knižníc do regionálnych kultúrnych centier (RKC) sa 
zaoberá Mgr. Doktorová. Z toho vyplýva sledovanie a metodická pomoc pri rozvoji 
Kysuckého kultúrneho centra v Čadci a príprava na zavádzanie R K C  celoplošne. Na 
rozpracovaní úloh knižníc pri ochraňovaní a využívaní národného kultúrneho dedičstva 
participujú všetci odborní pracovníci. Dr. Gonda koordinuje riešenie problematiky doplňo
vania fondov knižníc s dôrazom na národnostne zmiešané okresy. Prípravu podkladov pre 
riadiacu činnosť MK S R  koordinuje Dr. Hogh. 

KCK SNK plánuje uskutočniť prieskumy čitateľského a používateľského okolia knižníc 
a prieskumy čitateľského záujmu v knižniciach a z výsledkov sa bude vychádzať pri 
teoretickom a analytickom spracovaní. Tieto úlohy garantujú Dr. Kilárová, CSc., a Dr. 
Gonda. Na spracovaní podkladov pre knihovnícky kongres sa zúčastnia všetci odborní 
pracovníci. 

Dr. Kucianová vykonáva expertízu a analytickú činnosť v súvislosti so štandardizáciou 
a spracovaním záznamov v rámci CASLIN. Podieľa sa na príprave materiálov potrebných 
pre konverziu a retrokonverziu. Má metodickú pôsobnosť pri zavádzaní UNIMARC-u a 
ISBD do praxe. 

Operatívnu metodickú činnosť usmerňuje Mgr. Doktorová. Hlavné úlohy na rok 1996 
sú: 

- rozpracovať hlavné úlohy metodickej činnosti a nadobecných funkcií verejných knižníc v 
súvislosti s reformou štátnej správy a integráciou kultúrnych zariadení, 

- koordinácia činnosti metodikov, špecialistov pre odborné oblasti knižničnej práce (auto
matizácia, bibliografia'), 

- rozvíjanie medzirezortnej spolupráce a kontaktov s vedeckými knižnicami v záujme 

budovania funkčného národného knižničného systému, 
- metodické návštevy v knižniciach na Slovensku. 

Hospodárske, finančné a investičné otázky súvisiace s knižničnou činnosťou rieši Ing. 

Agricola. Zariaďovanie knižníc vybavuje akad. arch. Blaškovičová. Pre tento úsek boli 

stanovené v roku 1996 tieto úlohy: 
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- vybavenie finančno-právnych vzťahov účtovania výkonov odd. výstavby a zariadenia 
knižníc, 

- konzultácie pri spracovaní projektovej dokumentácie investičných akcií, 
- odborný poradenský servis pri vykonávaní stavebno-technických úprav knižničných 

budov, 

- spracovanie návrhov interiérov, 
- spracovávanie výroby a dodávok navrhovaného zariadenia, 

- spracovávanie cenových kalkulácií vnútorného vybavenia, 
- autorský dozor pri realizáciách návrhov knižničných interiérov, 

- inovácia knižničného nábytku LIBRON na základe skúseností z viacročného používania 
pri zariaďovaní knižníc. 

Časopis Knižnice a informácie, v redakcii ktorého pracuje Dr. Mikesková a Mgr. 
Budinská, bude aj v roku 1996 prechádzať ďalšou postupnou transformáciou, aby sa mohol 
ešte bližšie dostať k verejnému knihovníctvu. Na stránkach časopisu bude naďalej prevlá
dať problematika a činnosť okresných, mestských i obecných knižníc. Bude treba sústrediť 
pozornosť aj na prácu informačných stredísk, ktoré začínajú svoju činnosť obnovovať. 
Časopis chce podnecovať teoretické a koncepčné myslenie knihovníkov. Redakcia urobí 
všetko, aby sa časopis naďalej udržal v medzinárodných bázach dát. 

Vzdelávacie podujatia pre knižničných pracovníkov zabezpečuje Dr. Gonda. Na rok 
1996 sú naplánované tieto podujatia: 

- Knižnica - literatúra - čítanie. Seminár o zameraní čítania beletrie v súčasnosti; 
- Knižničné služby občanom v procese starnutia a dlhovekosti. Školenie k otázkam 

gerontológie a geriatrie z hľadiska potrieb knižnice a komunikačný výcvik; 
- Seminár k nemeckej odbornej knihovníckej terminológii so zahraničným lektorom; 

- Vytváranie zahraničných kontaktov. Seminár spojený s výmenou skúseností; 
- INTERNET - SANET. Používateľské školenie; 

- Detskí a mládežnícki čitatelia v súčasnosti. Podujatie pri príležitosti otvorenia novej 

knižnice pre deti Nezábudka v Košiciach; 
- Doplňovanie fondov v knižniciach. Seminár venovaný problematike distribútorov a 

distribúcie knižnej produkcie; 

- Knižničné softvery. Pracovný seminár; 

- Knižnica a jej používatelia. Úvod do skúmania používateľského okolia knižníc; 
- Školenie k činnosti hudobných knižníc. 

Okrem toho KCK SNK organizuje vzdelávacie podujatia na základe podnetov záu
jemcov. 

V našom článku sme sa zaoberali plánovanými úlohami KCK SNK. Ako potvrdzujú 
skúsenosti z predchádzajúceho roka, pravdepodobne bude musieť pracovisko riešiť aj 
rovnaké množstvo neplánovaných úloh, ale o tom bude možné informovať iba priebežne 
alebo dodatočne. 
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Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko Vysokej 
školy dopravy a spojov v Žiline 

PhDr. Marta Šakalová, 
riaditeľka ÚK a ŠIS VŠDS v Žiline 

Dnešné sídlo ÚK a ŠIS V Š D S  sa nachádza v areáli vysokoškolských internátov na 
Ul. vysokoškolákov 24 na Veľkom dieli. Priestory, ktoré knižnica užíva, boli pôvodne 
účelovo riešené pre iné typy služieb. Rekonštrukciou objektu boli čiastočne prispôsobené 
potrebám knižničných služieb a v školskom roku 1991/92 dostala ÚK a ŠIS k dispozícii 
nové priestory s úžitkovou plochou 2051 m 2 .  Rozšírila sa kapacita skladovacích plôch 
využitím technológie kompaktných regálov (tieto boli skonštruované v laboratóriách 
VŠDS). Čitatelia dostali na používanie rozľahlú požičovňu, študovňu a čitáreň. 

Z hľadiska rozsahu knižnično-informačných fondov, čitateľskej obce, úrovňou posky
tovaných služieb, používaných technológií i spolupráce s partnerskými organizáciami sa 
ÚK a ŠIS snaží byť organickou súčasťou našej vysokej školy. Svojimi aktivitami sa podieľa 
na vzdelávacom procese a tým prispieva k spoločenskému poslaniu VŠDS,  pričom rozsah 
a metódy akvizičnej činnosti sú prirodzene determinované profiláciou jednotlivých fakúlt 
školy. ÚK a ŠIS zastáva funkciu centrálneho, koordinujúceho a metodicky riadiaceho 
pracoviska pre čiastkové knižnice na katedrách a ostatných pracoviskách školy. 

Komplexné zefektívnenie činnosti pri získavaní, tvorbe, spracovaní a využívaní 
informácií bolo motivujúcim prvkom k zavádzaniu nových inform čných technológií i v 
podmienkach ÚK a ŠIS. Rozhodujúcim medzníkom v tejto činnosti bol rok 1991, keď sme 
pristúpili k budovaniu Automatizovaného knižnično-informačného systému (AKIS) v spo
lupráci s riešiteľským kolektívom Ústavu výpočtového strediska VŠDS.  Systém AKIS je 
riešený v dátabázovom prostredí CDS/ISIS ako stavebnicový, pracujúci v súčasnosti v 7 
podsystémoch: 

- akvizícia, 

- dodávka, klasifikácia a prírastkovanie dokumentov, 
- katalogizácia a export do centrálneho katalógu, 
- retrospektíva, 

- čiastkové knižnice na jednotlivých pracoviskách školy (ČK), 
- výpožičky, 

- vzdialený používateľ (fakulty školy). 

Uvedené riešenie umožňuje pracovať v reálnom čase, čo znamená okamžité spra
covanie dokumentu a jeho sprístupnenie používateľom. 

Používatelia majú Ŕ dispozícii v požičovni klasický katalóg autorský, systematický a 

elektronický. V elektronickom katalógu j e  retrospektívne uložený celý fond knižnice. Tento 

stav sa nám podarilo dosiahnuť v uplynulom roku 1995, keď bo a vykonaná generálna 

revízia knižničného fondu vrátane čiastkových knižníc. Elektronický katalóg umožňuje 

vyhľadávanie dokumentu podľa autora, názvu, vydavateľa, MDT a pre náročnejší výber je  

umožnená práca so slovníkom katalógu. Priamo v požičovni majú používatelia sprístupne

né tri počítačové stanice, v ktorých nájdu literatúru zo všetkých oblastí dopravy, spojov, 
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elektrotechniky, strojárstva, dopravných stavieb, cestného a železničného staviteľstva, 
geodézie, informačných a riadiacich systémov, manažmentu. 

Roku 1992 bola Ú K  a ŠIS v rámci celoškolského informačného sytému prepojená na 
počítačovú sieť INTERNET a SANET,  čím sa rozšírili komunikačné možnosti vstupu do 
iných informačných centier, i keď súčasné ekonomické podmienky nám neumožňujú 
zaplatiť licenčné poplatky z a  vyhľadávanie v niektorých zásadných bázach dát. 

V servise služieb naša ústredná knižnica okrem základnej výpožičnej služby v 
požičovni poskytuje v študovni prístup čitateľom k odbornej študijnej literatúre, k slovníkom, 
encyklopédiám, príručkám a využitím počítačovej siete cez celoškolský W W W  server 
prístup do bázy dát o dochádzajúcich časopisoch do ÚK a ŠIS a do čiastkových knižníc 
vrátane obsahu zahraničných periodík, do bázy o nových prírastkoch ÚK a ŠIS, ktoré sú 
aktualizované s pravidelnou dvojtýždennou periodicitou, a tiež do Bibliografie SNK MS 
(monografie, články z časopisov). Cez W W W  server j e  sprístupnená aj Bibliografia V Š D S  
- Publikačná činnosť z a  rok 1994, ktorá bola prvýkrát spracovaná využitím výpočtovej 
techniky v programovom systéme CDS/ISIS umožňujúcom jednoduché vyhľadávanie a 
kombináciou rôznych používateľských hľadísk získanie relevantných informácii. Lokálne 
majú používatelia v študovni prístupnú bázu dát Odporúčanej literatúry pre študentov 
VŠDS,  ktorá sa pravidelne dopĺňa na základe požiadaviek výčby jednotlivých pedagógov. 

Pre pedagogických pracovníkov školy zabezpečujeme služby typu ARI ,  podľa vypro
filovaných požiadaviek rešeršovaním v dvoch sériách Current Contents (technickej a 
fyzikálno-chemickej) celoškolskou počítačovou sieťou. Rešeršovanie v báze TRI  S realizuje 
ÚK a ŠIS zdarma na základe Recipročnej zmluvy s Výskumným ústavom dopravným, 
nakoľko je  jej aktívnym tvorcom - analyticky spracúva zo svojho fondu niektoré tituly 
odborných zahraničných periodík. Obsahy a kópie článkov z o  zahraničných periodík, ktoré 
ÚK a ŠIS nemá vo svojom fonde, sprístupňuje MVS a MMVS z iných spolupracujúcich 
inštitúcií. O uvedenú službu sa zaujíma čoraz väčší počet katedier. 

V čitárni majú čitatelia sprístupnenú dennú tlač, domáce a zahraničné tituly periodík, 
mikrofiše a reprografické zariadenie, za služby ktorého ÚK a ŠIS vyberá finančný poplatok 
schválený hospodárskym vedením školy, podobne ako za vystavenie čitateľských preuka
zov, upomienok a strát dokumentov. Ostatné služby sú poskytované bezplatne. 

Základnú študijnú literatúru môžu naši používatelia získať v predajni študijnej lite
ratúry, ktorá je  priamo v priestoroch našej knižnice. Dobrou edičnou činnosťou a technický
mi podmienkami Edičného strediska školy sú vytvorené predpoklady na operatívne vydá
vanie skript a učebníc pre našu akademickú obec. Knižnica túto činnosť chápe ako súčasť 
uspokojovania informačných požiadaviek nielen študentov VŠDS.  

Koncepcia prevádzkovaného informačného systému umožňuje komplexnú automa

tizáciu služieb ÚK a ŠIS (niektoré činnosti z dôvodov technického zabezpečenia, napr. 

podsystém periodiká nemáme realizované). Postavenie Vysokej školy dopravy a spojov a 

dynamický rozvoj žilinského okresu kladú nároky na poznanie a intelektuálny rast všeo

becne. Sú zároveň dôležitým impulzom pre ďalšiu orientáciu práce knižnice, najmä v 

oblasti aplikácií už  bežne využívaných informačných technológií - nákup nosičov informácií 

typu CD-ROM, multimediálně prostredie, využitie čiarového kódu v technologických postu

poch, kompatibilita a integrácia v prostredí národného informačného systému S R  a širšie 

využitie počítačových sietí. 
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INFORMÁCIE 

O čom rokovala Správna rada SAK ? 

Dňa 13. 12. 1995 sa uskutočnilo 6. zasadnutie Správnej rady SAK. 

Najvýznamnejším bodom programu po kontrole uznesení bola príprava rokovania 
valného zhromaždenia (pozri ďalšia informácia), ktoré sa konalo dňa 14. 12. 1995. Ing. 
Kurák, predseda SAK, oboznámil S R  so správou o činnosti SAK z a  rok 1995, ktorú s malými 
pripomienkami S R  schválila. 

Ďalej S R  schválila návrh na zmenu funkcií vo výkonných orgánoch SAK. Dr. D. 
Gondovú do funkcie tajomníčky SAK, Dr. M. Žilovú do funkcie hospodárky SAK a Ing. S. 
Stasselovú z a  novú členku KaRK. 

Prihlášku O K  Liptovský Mikuláš za nového člena S A K  vzala S R  S A K  na vedomie. 

Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc 

Dňa 14. 12. 1995 sa konalo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc. 

I napriek snehovej kalamite a chrípkovej epidémii sa rokovania zúčastnilo 29 
zástupcov z 26 členských knižníc. Rokovanie valného zhromaždenia otvorila a prítomných 
privítala podpredsedníčka SAK Dr. Veľasová. V prvom bode programu Ing. Kurák, predse
da SAK, predniesol správu o činnosti SAK za rok 1995, v ktorej pozitívne zhodnotil 
pôsobenie SAK a jej orgánov najmä v legislatívnej oblasti. 

S výsledkami hospodárenia SAK v roku 1995 oboznámila valné zhromaždenie Dr. 

Vrablicová a so správou kontrolnej a revíznej komisie o vykonanej revízii hospodárenia 

SAK Ing. Petrášová, podpredsedníčka KaRK SAK. 
Ďalším bodom programu rokovania bola diskusia, v rámci ktorej odznelo niekoľko 

hodnotných a inšpiratívnych diskusných príspevkov. Najčastejšie diskutovanou témou bola 
problematika postavenia knižníc v spoločnosti, vzťahu zriaďovateľov, verejnosti a použí
vateľov ku knižniciam. 

Zástupcovia vedeckých knižníc (Ing. Kurák, Dr. Horváthová) vyjadrili svoj názor na 
nedostatočný záujem o činnosť knižníc a ich aktivity z o  strany verejnosti. Riešenie vidia vo 
vytváraní pozitívneho obrazu knižníc skvalitňovaním ich služieb a v systémovom prístupe 
k propagácii ich činnosti. 

Na druhej strane zástupcovia akademických a okresných knižníc (Dr. Handzová, Dr. 

Brozmannová, Dr. Majeŕíková, Dr. Urbančok) hovorili o stále sa zvyšujúcom záujme 

používateľov o služby knižníc. 
Dr. Horváthová, vedúca odbornej skupiny pre dlhodobý rozvoj knižníc, vo svojom 

vystúpení informovala o výsledkoch ankety o kooperácii knižníc. Najviac knižníc, ktoré sa 

ankety zúčastnili, cíti potrebu kooperácie v oblasti integrovaného knižnično-informačného 

systému. Ku kooperácii knižníc odzneli diskusné príspevky Dr. Ciffru, Dr. Veľasovej a Ing. 

Kuráka. 
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K organizovaniu veľkých podujatí v roku 1996, ako je  knihovnícky kongres, Bibliotéka 
'96 a INFOS, sa vyjadrila Dr. Horváthováa Dr. Urbančok. Vzhľadom na náročnosť realizácie 
akcií a veľký záujem o seminár INFOS '96 navrhol Ing. Kurák zorganizovať knihovnícky 
kongres v termíne konania knižničného veľtrhu Bibliotéka '96. Dr. Vydrová informovala V Z ,  
ž e  knihovnícky kongres Knižnice '96, ktorý organizuje knihovnícka sekcia SSK, sa bude 
konať v termíne 14. - 16. mája 1996 v Nitre. Seminár INFOS '96, ktorý organizuje 
informatická sekcia, sa bude konať v tradičnom termíne. 

V závere diskusie predseda SAK Ing. Kurák zdôraznil naliehavú potrebu vzájomnej 
spolupráce a potrebu venovať sústavnú pozornosť práci s verejnosťou. Pripomenul, ž e  
organizovať obidve spomenuté veľké knihovnícke podujatia v krátkom časovom intervale 
je veľmi odvážne, do prípravy treba zapojiť čo najväčší aktív knihovníkov. 

Správna rada navrhla, aby funkciu hospodárky vykonávala doterajšia tajomníčka SAK 
Dr. Žilová, aby do funkcie tajomníčky bola zvolená Dr. Gondová a z a  novú členku KaRK 
Ing. Stasselová. 

Predseda S A K  Ing. Kurák vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k forme hlasovania o 
nových členoch a zmenách vo výkonných orgánoch SAK. V Z  odsúhlasilo aklamačné 
hlasovanie. Vzhľadom na skutočnosť, ž e  V Z  nebolo uznášaniaschopné (neprítomnosť v 
dôsledku chrípkovej epidémie), predseda navrhol, aby sa do nadpolovičnej väčšiny výni
močne doplnil voľbou per roliam. V doplňovacích voľbách do S R  SAK a KaRK valné 
zhromaždenie (prítomné členské knižnice), schválilo jednohlasne : 

1. Dr. Danielu Gondovú do funkcie tajomníčky SAK, 
2. Dr. Martu Žilovú do funkcie hospodárky SAK, 
3. Ing. Silviu Stasselovú z a  členku KaRK. 

Na záver predseda SAK poďakoval Dr. Vrablicovej za snaživú prácu vo funkcii 
hospodárky SAK a všetkým, ktorí prispeli k aktivitám SAK v uplynulom období, zaželal veľa 
úspechov v roku 1996. 

Uznesenie  v a l n é h o  z h r o m a ž d e n i a  S l o v e n s k e j  asociácie  
knižníc, Bratislava 14. 12. 1995 

Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc 

1. Berie na vedomie: 

a/ správu Správnej rady o činnosti asociácie v roku 1995, prednesenú predsedom SAK 
Ing. Jánom Kurákom, 

b/ informáciu o vystúpení Knižnice Ústavu pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných 
študentov z o  SAK, 

с/ ž e  v dôsledku zmeny zamestnávateľa z o  S R  SAK odchádza Dr. Dagmar Vrablicová a 

miesto nej funkciu hospodárky asociácie bude vykonávať na základe uznesenia 

Správnej rady z 13. 11. 1995 Dr. Marta Žilová, doterajšia tajomníčka asociácie, 
dI ž e  z kontrolnej a revíznej komisie SAK odišla v dôsledku zmeny zamestnávateľa PhDr. 

Judita Kopáčiková. 
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2. Schvaľuje: 

а/ správu o plnení rozpočtu S A K  к 11. 12. 1995 predloženú hopodárkou SAK PhDr. D. 
Vrablicovou, 

b/ správu kontrolnej a revíznej komisie o vykonanej revízii hospodárenia z a  obdobie od 1. 
1. 1995 do 8. 11. 1995, predloženú predsedníčkou KaRK Ing. D. Petrášovou, 

c/ prijatie nových členov SAK: 
1. Armádnu ústrednú knižnicu v Trenčíne, 
2. O K  Liptovský Mikuláš. 

3. Zvolilo: 

a/ za členku Správnej rady PhDr. Danielu Gondovú, riaditeľku ÚK FiF UK v Bratislave, 

b/ za členku kontrolnej a revíznej komisie Ing. Silviu Stasselovú, vedúcu ŠIS SvF STU v 
Bratislave. 

4. Ukladá: 

Správnej rade SAK pripraviť a předložit na najbližšie valné zhromaždenie návrh plánu práce 
a návrh rozpočtu asociácie na rok 1996. 

Zodpovedný: predseda SAK 
Termín: marec 1996 

Účasť Slovenskej asociácie knižníc na Bibliotéke '95 

PhDr. Ĺudmila Celková, 

Ústredná knižnica SAV v Bratislave 

Na treťom ročníku medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka '95, ktorý sa usku
točnil v priestoroch Výstavného a kongresového centra Incheba, a. s., v dňoch 9. -11. 11. 
1995, mala opát zastúpenie aj Slovenská asociácia knižníc (z toho 10 vedeckých a 
vysokoškolských knižníc, 4 okresné a mestské knižnice, 1 špeciálna knižnica). Tieto 
knižnice vystavili 46 titulov predovšetkým z roku 1995 a niektoré vydania z r. 1994, ktoré 
neboli na predchádzajúcom veľtrhu. A k  sa pozrieme na obsahovú stránku vystavovaných 
titulov, môžeme vidieť niekoľko skupín: bibliografie (retrospektívne, výberové, personálne, 
tematické), dejiny knižníc, slovník osobností, informačné príručky, zoznamy periodík, 
prírastkov, bulletiny, súpisy publikačnej činnosti, školských zákonov, doktorských dizertá
cií, knihovnícke časopisy, adresáre. Doplnkom boli sprievodcovia po službách niektorých 
knižníc, ponukové listy vydaní knižníc s možnosťou objednania určitých titulov a pútavé 
záložky Univerzitnej knižnice. 
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Účasť SAK na Bibliotéke '95 nebola len prehliadkou - samozrejme neúplnou -
vydavateľskej produkcie knižníc, ale zároveň prezentáciou knižníc ako moderných 
inštitúcii, využívajúcich počítačovú techniku na sprístupnenie informácií. Počas veľtrhu sa 
mali možnosť návštevníci oboznámiť s rešeršnými službami - SITK prezentovala bázy dát 
na CD-ROM a Slovenská poľnohospodárska knižnica Citačný index pre poľnohospodárov. 
Najväčší záujem bol o bázy, ktoré informovali o Európskej únii (najmä legislatívne doku
menty). Ďalšie okruhy sa týkali zdravotníctva, elektrotechniky, kultúry, výchovy, vzdeláva
nia, cestovného ruchu, firemných informácií, ako aj možností poskytovaných služieb 
prostredníctvom medzinárodnej siete Internet. 

Novinkou v stánku S A K  bol Sprievodca po slovenských knižniciach prezentovaný na 
obrazovke počítača. Pre viacerých bol príjemným prekvapením, niesol však znaky prie
kopníckej práce s nevyváženosťou textov jednotlivých knižníc, rozdielnou kvalitou i 
množstvom poskytnutého materiálu. Niektorí návštevníci však to považovali z a  informáciu 
iba pre knihovníkov a pre používateľov ho považovali z a  nedostatočný, lebo neinformoval 
o fondoch a vydaniach knižníc. 

Celkove účasť Slovenskej asociácie knižníc na Bibliotéke '95 dokumentovala záujem 
o prácu knižníc zo strany domácich i zahraničných vydavateľov, spolkov, združení a pod. 
Treba povedať, ž e  vzhľadom na spoločný termín Bibliotéky a uvádzacieho veľtrhu Intermé-
diá sa zvýšil nielen počet odborníkov, ale aj návštevníkov, ktorí sa zaujímali o knižnice. 
Tým sa však nedostatok materiálov o SAK a informačných materiálov o knižniciach len 
zvýraznil. Iste, každý záujem poteší, a zvlášť pozornosť širšej verejnosti o knižnice. Na 
druhej strane naznačuje, ž e  propagácii knižníc a ich služieb čosi chýba. Možno by 
nezaškodilo, keby sa knižnice na seba častejšie pozreli očami tých druhých - neknihovní-
kov, širšej verejnosti či odborníkov príbuzných profesií. Veď bližší kontakt s ostatnými 
zložkami knižnej kultúry na veľtrhu mohol byť len užitočný. 

UNIMARC v o  vedeckých knižniciach 

Mgr. Ľubica Poklembová, 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

V dňoch 28. 11. - 1. 12. 1995 sa v Košiciach uskutočnil celoslovenský metodický 
seminár UNIMARC vo vedeckých knižniciach (Metodika a perspektívy), ktorý pripravil 
Národný bibliografický ústav SNK MS a bibliografická sekcia Spolku slovenských knihovní
kov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach. 

Zámerom seminára bolo oboznámiť účastníkov s teoretickými otázkami výmenného 

formátu UNIMARC v systéme A L E P H  a praktickými cvičeniami ho priblížiť potenciálnym 

používateľom. 
Program podujatia bol rozvrhnutý do 4 pracovných dní, v ktorých sme sa postupne 

zaoberali týmito témami: ISBD knihy a články (prednášala Dr. A.  Kucianová), UNIMARC -
knihy (prednášky a cvičenia Mgr. M. Okálová), UNIMARC - články (prednášky a cvičenia 
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Dr. D. Katuščák, CSc.), MABIS (prednášky a cvičenia Ing. M. Rakús, Ing. A .  Špániková, J. 
Sivák). 

Nás prítomných najviac zaujali prednášky venované UNIMARC-u, oboznámili sme 
sa s formulármi záznamov - knihy a články, pričom teoretické vedomosti sme si prakticky 
precvičili pri tvorbe záznamu o knihe v jednotlivých pracovných skupinách priamo na PC, 
ktoré boli k dispozícii počas celého seminára. Zároveň bol pracovníkmi NBÚ MS prezento
vaný aj systém MABIS (malý automatizovaný bibliografický informačný systém) - tak jeho 
všeobecná charakteristika a vlastnosti, programové a technické požiadavky, ako aj sa
motné ukážky spracovávania bibliografických zošitov vrátane zostavovania pomocného 
aparátu. 

Počas seminára sa rozvinula bohatá diskusia o problémoch súvisiacich priamo s 
výmenným formátom UNIMARC, napr. otázka spracovávania analytických záznamov, 
seriálov, zostavenia heslára a pod., ako aj v širších súvislostiach o elektronizácii knižníc, 
perspektívach jednotlivých informačných sietí, slovenskej národnej bibliografii, ďalších 
skúsenostiach i námetoch bibliografickej práce, príprave nových štandardných katalogi
začných pravidiel atď. Na odbornú pomoc v procese tvorby bibliografických záznamov v 
UNIMARC-u vydala Matica slovenská v novembri 1995 príručku používateľa Metodika 
popisu kníh vo formáte UNIMARC v systéme A L E P H  (kol. autorov) v edícii Štandardizačné 
a metodické materiály, ktorú si účastníci seminára mali možnosť nielen priamo zakúpiť, ale 
aj v priebehu podujatia s ňou pracovať. 

So zaujímavými a podnetnými informáciami vystúpil v závere seminára riaditeľ NBÚ 

SNK MS Dr. M. Kovačka, CSc. Prítomných oboznámil so súčasnými aktivitami národného 

bibliografického ústavu, predovšetkým o edičných zámeroch, dosiahnutých výsledkoch i o 

jednotlivých bibliografických výstupoch na poli kultúrneho dedičstva Slovenska. 
Na seminár bolo pozvaných 19 vedeckých i univerzitných knižníc a inštitúcií z celého 

Slovenska a aj napriek počiatočným obavám o účasť (mnohé knižnice mali na sklonku roka 

vyčerpané finančné prostriedky) vysoký počet zástupcov z knižníc potvrdil eminentný 

záujem knihovníkov o túto problematiku. A ž e  seminár sa stal centrom pozornosti odbornej 

knihovníckej verejnosti v Košiciach, nie je náhoda. Veď práve v týchto dňoch bol trom 

knižniciam východného Slovenska spojených v konzorciu - Štátnej vedeckej knižnici v 

Košiciach, Univerzitnej knižnici Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej knižnici Technickej 

univerzity - udelený grant Mellonovej nadácie a zároveň schválený projekt KOLIN, v ktorom 

reprezentantom výmenného formátu v systéme A L E P H  je  práve UNIMARC. 
Čo dodať na záver? Boli to prvé, už i praktické dotyky s formátom UNIMARC na pôde 

Košíc a veríme, ž e  v blízkej budúcnosti ich počet bude nielen narastať, ale budú prezento

vané v čoraz komplexnejšej a ucelenejšej verzii tak, aby sa naše knižnice v čo najkratšom 

čase mohli stať používateľmi tohto formátu. 
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Beseda к 50. výročiu vzniku OSN 

Ing. Jozef Hajdušek 

Univerzitná knižnica v Bratislave v rámci už tradičných besied usporiadala dňa 25. 
októbra 1995 besedu k 50. výročiu vzniku Organizácie spojených národov. Úvodné slovo 
predniesol predseda zahraničného výboru N R  S R  PhDr. Dušan Slobodník, CSc. 

Organizátori pred podujatím premietli vo  videokabinete U K  film o vzniku a histórii 
OSN, čo prispelo k námetom na besedu. 

PhDr. Dušan Slobodník, CSc., v úvodnom vystúpení výstižne oboznámil prítomných 

s činnosťou býv. Spoločnosti národov, ktorá po r. 1938 zanikla, o cieľoch a úlohách O S N  

podľa Charty OSN, organizačnou štruktúrou OSN, úlohou Bezpečnostnej rady a výborov 

tejto svetovej  organizácie.  V ý s t i ž n e  charakter izoval  poslanie medzinárodných 

medzivládnych organizácií aj mimovládnych organizácií (ktorých je  v súčasnosti vyše 10 

300). 
O besedu bol mimoriadny záujem, a preto aj diskusia bola bohatá a živá. Na jej záver 

vystúpil bývalý pracovník a vedúci oddelenia Knižnice O S N  v rokoch 1969-1972 Ing. Jozef 
Hajdušek. Priblížil úlohy a náplň knižnice, ktorá je  významnou súčasťou Sekretariátu O S N  
pri uchovávaní, spracúvaní a šírení materiálov všetkých zložiek tejto vrcholnej svetovej 
organizácie. Knižnica vydáva mesačník United Nation Documents Index (aj U N D E X  
výpočtovou technikou), ktoré publikujú materiály prijaté orgánmi O S N  z a  príslušný mesiac, 
Index to Proceedings to General Assembly (Register protokolov Valného zhromaždenia), 
v ktorom sú spracované všetky vystúpenia na zasadaní Valného zhromaždenia O S N  v 
príslušnom roku, register materiálov Ekonomického a sociálneho výboru O S N  (ECOSOC) 
a Register materiálov Poručenskej rady O S N  (Trusteeship Council). 

Zmienil sa aj o činnosti depozitných knižníc O S N  vo svete, medzi ktoré od r. 1947 
patrí aj Univerzitná knižnica v Bratislave. 

A j  táto beseda sa zaradila do radu úspešných podujatí, ktoré U K  pravidelne uspo

radúva pre svojich čitateľov a návštevníkov v posledných rokoch. 

Konferencia Knihovny současnosti '95 

PhDr. Marta Ehnová, 
Slovenská technická knižnica - Centrum VTI SR v Bratislave 

V roku 1993 z iniciatívy Združenia knižníc Č R  sa po prvý raz spojili knihovnícke 

organizácie - Z v ä z  knihovníkov a informačných pracovníkov ČR, Ústredná knižničná rada 

Č R  a oddelenie knižníc Ministerstva kultúry ČR, aby spoločne pripravili konferenciu 

Knižnice súčasnosti 93 v Hradci Královom. Vytvorili tak tradíciu každoročného pracovného 

stretnutia knihovníkov a informačných pracovníkov v ČR. Podobne bola pripravená i druhá 
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konferencia v roku 1994, ktorá sa tiež konala v Hradci Královom. 3. - 5. októbra 1995 sa v 
Seči u Chrudimi konala v poradí už tretia konferencia Knižnice súčasnosti '95, pre ktorú 
podľa vyjadrenia jej organizátorov bol vzorom slovenský seminár INFOS. 

Program konferencie bol zameraný na tvorbu a využívanie informácií v knižniciach a 
doplnený o prezentáciu firiem zaoberajúcich sa automatizáciou knižníc a modernizáciou 
ich vybavenia. Konferencie sa zúčastnilo približne 250 odborníkov predovšetkým z Čiech, 
ale nechýbali ani účastníci zo  Slovenska. Odznelo na ňom viac ako 30 odborných 
príspevkov, ktoré boli rozdelené do štyroch tematických okruhov. 

Prvý okruh - východiská a ciele - začala vstupným referátom PhDr. Eva Sedláková, 

vedúca oddelenia knižníc Ministerstva kultúry ČR. Informovala o projektoch, ktoré už boli 

pripravené alebo pripravuje MK ČR, prípadne na nich participuje. Potom nasledoval 

príspevok Mgr. Michala Prokopa o spolupráci so štátnym informačným systémom a o 

rozvoji automatizovaných systémov verejných knižníc vrátane sietí C E S N E T  a INTERNET. 

O vládnom programe rozvoja knižníc a menovite o programe rozvoja knižníc ako súčasti 

rozvoja informačných diaľnic referoval riaditeľ odboru literatúry a knižníc MK Č R  Dr. J. 

Císař. Zvlášť zaujímavý bol príspevok Dr. J. Sodomkovej, riaditeľky odboru knihovníctva 

Národnej knižnice v Prahe, rozoberajúci kritický stav najohrozenejších knižníc v Č R  -

verejných, a z nich menovite okresných. O rámcovom projekte integrácie knihovníctva do 

programu vednej, vzdelávacej a kultúrnej politiky Č R  hovorila Dr. M. Rupešová (STK 

Praha). Projekt CASLIN zhodnotil a s jeho výhľadmi do budúcnosti vystúpil Dr. V .  Balík, 

riaditeľ Národnej knižnice ČR. Program štandardizácie v knihovníctve bol názov posledné

ho príspevku v rámci prvého okruhu, v ktorom zástupcovia Národnej knižnice Č R  - Dr. B. 

Stoklasové referovala o uplatňovaní medzinárodných štandardov v českej katalogizačnej 

praxi, Dr. Z.  Bartl sa dotkol problematiky tvorby a údržby súborov autorít pre českých 

autorov a Ing. M. Svoboda priblížil účastníkom konferencie "technické" štandardy , ktoré 

súvisia s otváraním sa knižníc informačným superdiaľniciam. 
Dopoludnie druhého dňa konferencie venovali usporiadatelia prezentácii firiem LU-

MARE, MINERVA, SAS, Ú V T  UK Praha, MINOLTA, S U W E C O ,  INCAD, Albertina icome, 
UMI, Kessoft, COSMOTRON, E x  Libris a i. Firmy sa prezentovali krátkym príspevkom o 
svojej činnosti a výstavou svojich produktov, resp. svojej ponuky. Popoludnie druhého dňa 
konferencie bolo rozdelené do dvoch tematických okruhov, ktoré prebiehali súčasne. 
Tematický okruh - modernizácia knižničných procesov - poskytol najednej strane prehľad 
o aplikácii automatizovaných knihovníckych systémov v Č R  a použití elektronických médií 
v knižniciach vôbec a na druhej strane podrobnejšie predstavil niektoré knižnično-infor-
mačné systémy, ako sú A L E P H ,  KIMS (Knihovnický a Informační Modulární Systém 
aplikovaný v S V K  Plzeň), Rapid Library, systém LANIUS, SMARTLIB a TINLIB. 

Tematický okruh - medziknižničná spolupráca - bol zameraný na praktické skúsenosti 
pri budovaní súborných katalógov, vzájomnú spoluprácu knižníc v rámci medziknižničných 
výpožičných služieb a existujúcich alebo novovytváraných sietí knižníc a na využívanie 
Internetu vo vysokoškolských knižniciach. 

Tretí deň konferencie bol venovaný príspevkom a diskusii na tému Projekty najbližšej 

budúcnosti. V rámci neho odzneli príspevky o všeobecnom informačnom programe 

UNESCO, o národnom programe retrokonverzie, o retrokonverzii katalógov optickým 
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snímaním, o digitalizácii písomných pamiatok v projekte CLAVIS a o projekte depozitnej 
knižnice. 

Organizátori využili zázemie konferencie aj na realizáciu spoločného zasadnutia 
Rady Združenia knižníc Č R  a Výkonného výboru Zväzu knihovníkov a informačných 
pracovníkov, na ktoré prizvali aj zástupkyňu Ministerstva kultúry Č R  (Dr. Sedláková), 
Ministerstva školstva Č R  (Dr. Kubíková), Ministerstva hospodárstva (Dr. Matoušové, 
Národnej knižnice Č R  (Dr. Balík), Českej informačnej spoločnosti (Dr. Sošková) a 
Ústrednej knižničnej rady (Dr. Vyčichlo), ako aj Dr. Faklovú a Dr. Ehnovú z a  SR. 

Témou rokovania bola spolupráca medzi občianskymi združeniami (SKIP, SDRUK a 
ČIS), Ústrednou knižničnou radou a ministerstvami. Prítomní konštatovali, ž e  v Čechách 
absentuje medzirezortný koordinačný orgán knižníc, nakoľko MK Č R  túto funkciu v zmysle 
kompetenčného zákona nevykonáva. Vzhľadom na to, ž e  niekto by mal dbať o správne 
hodnotenie knihovníkov, o priestorové podmienky knižníc a zabezpečovať koordinačné 
funkcie v metodike, vzdelávaní a štandardizácii, prítomní sa prikláňali k názoru, ž e  aktivity 
v tejto oblasti je  potrebné jednoznačne smerovať na vytvorenie knihovníckej komory, 
pričom týmto smerom sa uberá a svojou činnosťou má k tomu najbližšie SKIP. 

A j  napriek bohatosti a rôznorodosti programu, veľkého počtu príspevkov i účastníkov, 
podarilo sa usporiadateľom zvládnuť celú akciu veľmi dobre. Účastníci mali možnosť okrem 
prednášok a výstavy sa stretnúť a diskutovať o svojich problémoch, názoroch a predsavza
tiach aj v rámci dvoch príjemných večerných kultúrnych podujatí, ktoré zabezpečila firma 
LUMARE z Hradca Králové. 

Prečo sme sa rozhodli pre Smartlib 

PhDr. Pavel Urbančok, 
riaditeľ Okresnej knižnice v Lučenci 

Vývoj  teórie a praxe budovania knižnično-informačných systémov na báze vý
počtovej techniky má svoju históriu, ktorá sa odráža v obsahu rokovaní a zborníkov 
informačných seminárov INFOS. 

Ako dlhoročný účastník týchto seminárov už viac ako pätnásť rokov sledujem túto 

problematiku. Podrobnejšie sa ňou zaoberáme po roku 1990, kedy sa reálne uvažovalo, 

vzhľadom na dostupnosť výpočtovej techniky a možnosť nákupu používateľského S W ,  o 

vybudovaní automatizovaného knižničného informačného systému. 
Pri jeho výstavbe v konkrétnych podmienkach každej knižnice sa musí riadiaci 

pracovník rozhodnúť o dvoch podstatných zložkách: 

a) výber vhodnej výpočtovej techniky so zreteľom na optimálny výkon /cena (ďalej HW),  
b) používateľské programové vybavenie (ďalej SW). 

Pokiaľ ide o H W  zložku automatizovaného knižničného systému (ďalej AKIS), jej 
technický a cenový vývoj má mimoriadne priaznivý a dynamický charakter a po porade 
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s externými spolupracovníkmi v tejto oblasti nebol problém výberu vhodnej výpočtovej 

techniky s požadovanými parametrami P C  a ich periférií. 
Zložitejšou otázkou ostával výber vhodného používateľského S W .  Začiatkom 90. 

rokov sa ako vhodné pre okresné knižnice javili dva S W  produkty, spĺňajúce podmienky 
komplexnej automatizácie základných knižnično-informačných činností, procesov a ope
rácií, tvoriace moduly a submoduly používateľského S W .  

Z dvoch, v čase rozhodovania v roku 1993, cenovo dostupných a funkčne zodpove
dajúcich požiadavkám sme sa rozhodli aj so zreteľom na odborné polemiky na seminároch 
INFOS, publikované články, osobné konzultácie s výmenou skúseností o prevádzke v 
knižniciach, kde už boli inštalované, pre S W  Smartlib od firmy A B A K U S  Slovakia. 

V tomto čase neexistovala žiadna odborná porovnávacia štúdia, odporúčajúca na 
základe vybraných kritérií jeden S W  pred inými produktmi s patričným zdôvodnením a 
odporúčaním. 

Podľa našich predstáv spĺňal S W  Smartlib požiadavky na komplexný knihovnícky 

systém, tvoriaci päť základných modulov: 

1. akvizícia, 
2. katalogizácia, 
3. informačný modul, 

4. výpožičky, 

5. servisný modul, 
vrátane podporných modulov pre tlačové výstupy a štatistické údaje. Jednotlivé moduly sa 
začali využívať postupne podľa nasadenia P C  na jednotlivé odborné útvary, od konca roka 
1995 sú P C  prepojené do lokálnej počítačovej siete. 

Komplexnosť S W  Smartlib umožňuje okrem iného: 
- komplexnú akvizíciu vrátane centralizovaného prírastkovania, kontroly objednávok, dupli

city, 
- kompletnú katalogizáciu kníh, periodík, hudobnín, audio-vizuálnych médií, 

- automatizovaný systém výpožičiek, vrátane upomienok, prolongácií a rezervácií, 

- informačný a rešeršný systém, 
- knižničné štatistiky, 
- využitie a tlač čiarového kódu, 

- export a import záznamov. 
Predpokladáme, ž e  tvorcovia S W  Smartlib budú naďalej aktualizovať svoj produkt 

tak, aby zodpovedal súčasným požiadavkám, osobitne pripravovanej realizácii rezortnej 

časti Štátneho informačného systému, najmä požiadavke na tvorbu, export a import 

záznamov vo formáte UNIMARC. 
Počet inštalácií koncom roka 1995 v S R  (16) najmä v okresných knižniciach západné

ho Slovenska a okresných knižniciach stredného Slovenska svedčí o jeho životaschopnosti 

a možnostiach vývoja spĺňajúceho kompletné požiadavky AKIS v súlade s požiadavkami 

doby na zvyšovanie úrovne integrácie AKIS v národnom, prípadne medzinárodnom 

prostredí. 
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ANKETA 

Redakcia Bulletinu SAK sa obrátila na knižnice anketou s dvoma otázkami: 
1. Ako hodnotíte činnosť Vašej knižnice za rok 1995 a aké vidíte možnosti 

riešenia Vašich momentálne najväčších problémov? 
2. Plánujete v roku 1996 nejaké novinky vo Vašej činnosti a uvažujete o 

spolupráci s inými partnerskými knižnicami? 
Z došlých odpovedí uverejňujeme príspevky v poradí podľa sídla knižnice v abe

cednom poriadku. 

PhDr. Elena Veľasová, riaditeľka Mestskej knižnice v Bratislave 
1. Mestská knižnica v Bratislave je ako jedna z mála väčších verejných knižníc na 

Slovensku riadená samosprávou mesta. Prakticky to znamená priamu komunikáciu s 
poslancami mestského zastupiteľstva, ktorých reprezentuje námestník pre kultúru a 
poslanci - členovia kultúrnej komisie. Záväzné rozhodnutia, ako napr. rozpočet, schvaľuje 
mestské zastupiteľstvo. 

Osobne tento spôsob hodnotím pozitívne. 
Knižnica v minulom roku získala v rekonštruovanej budove magistrátu nové vyho

vujúce priestory pre svoju najväčšiu prevádzku. To považujem za úspech. 
Problémy, ktoré knižnica má, sa týkajú - tak ako väčšiny knižníc - finančných 

prostriedkov a pracovníkov. Roku 1995 musela knižnica z tohto dôvodu na značnej časti 
svojich prevádzok obmedziť služby prechodom na jednosmennú prevádzku. Na nákup 
literatúry môžeme už niekoľko rokov vyčleniť z rozpočtu vždy len tú istú sumu finančných 
prostriedkov pri stálom narastaní cien kníh. 

Riešenie problémov vidím naďalej len a len v nepretržitej komunikácii s poslami 
mestského zastupiteľstva. 

To však predpokladá systematickú prácu knižnice a perfektné výsledky tak v posky
tovaných službách, ako aj ďalších kultúrnych aktivitách. 

2. Našou najväčšou úlohou v tomto roku je kvalitné zabehnutie služieb v novej 
prevádzke. 

Roku 1994 sme spolu so Slovenskou pedagogickou knižnicou, ŠIS pedagogickej 
fakulty UK, Ústrednou knižnicou FiF UK a Ústrednou knižnicou ŠIS Vysokej školy 
múzických umení vydali spoločný zoznam dochádzajúcich časopisov z oblasti pedagogiky, 
hudby a výtvarného umenia. 

Podobné aktivity a koordináciu najmä v oblasti doplňovania považujem z a  
perspektívne a dúfam, ž e  sa na niečo podobného podujmeme, ak nie v tomto roku, tak v 
budúcom. 

Ing. Alojz Androvič, nám. riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave 
1. Rok 1995 bol pre UK v Bratislave opäť náročnejší ako roky predchádzajúce. Popri 

úspešnom plnení tradičných úloh sa UK presadila ako kultúrna a vzdelávacia inštitúcia s 

rozsiahlymi domácimi a medzinárodnými väzbami, aktívne sa zapojila do transformačného 
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procesu slovenskej spoločnosti, osobitne knihovníctva, a vnútorne prerastala na modernú 
knižnično-informačnú ustanovizeň. UK dokázala pružne reagovať na nové spoločenské 
podnety a technologické trendy, a tak prehľad aktivít a dosiahnutých výsledkov vo výročnej 
správe vysoko prekračuje to, čo sme pri skromnejšom rozpočte pred rokom plánovali. Rok 
1995 bol prelomom najmä vo využití nových informačných technológií. V knižnici bola 
dobudovaná komplexná lokálna sieť, počet osobných počítačov prekročil 50, takmer 20 
pracovných staníc má k dispozícii verejnosť. V tomto roku bolo v rámci projektu CASLIN 
zavedené nové počítačové spracovanie dokumentov v systéme A L E P H  a realizovaný 
verejne prístupný elektronický katalóg kníh (od r. 1981). Knižnica vybudovala pevné 
spojenie s akademickou sieťou SANET, rozšírila počet verejných pracovných staníc pre 
prácu s bázami na CD-ROM. UK inštalovala elektronickú knižnicu amerických časopisov 
PROQUEST, ktorá je spolu s 1000 titulmi z odboru amerikanistiky základom budovaného 
Centra amerických štúdií. 

2. V roku 1996 sa zameriame naďalej na skvalitňovanie služieb čitateľom. Popri 
budovaní klasických a elektronických fondov rozšírime služby MVS využitím nových 
technológií a pokusne spustíme automatizovaný výpožičný systém. 

Elektronické katalógy UK budú sprístupňované lokálne a cezsieť INTERNET. Katalóg 
kníh bude spätne rozširovaný, sprístupníme súborný katalóg zahraničných periodík. Polo
žíme základ na rozvoj regionálnej siete MVS s využitím technológie JASON. Zapojíme sa 
do aktivít UNESCO, UK bude sídlom národného komitétu UNESCO pre program Pamäť 
sveta, pokúsime sa zapojiť do knižničných programov E Ú  a chceme spolupracovať s 
partnerskými knižnicami v susedných a vyspelých krajinách. Ani v roku 1996 sa nezriekne-
me širších kultúrnospoločenských a vzdelávacích aktivít a nezabudneme rozvíjať našu 
knižnicu na úžitok našich čitateľov, na prospech celej našej spoločnosti. 

PhDr. Margita Vargová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice 
1. Pracovníkov KMK v Košiciach hreje dobrý pocit, že o knihy je záujem: čítavosť sa 

zvyšuje, ale taktiež pribúdajú noví čitatelia. Podarilo sa nám otvoriť v priestoroch novootvo
renej ZŠ na našom najnovšom sídlisku pobočku knižnice. 

Za pozitívne považujeme i stretnutie knihovníkov detských knižníc z celého Slo
venska, kde sme si uvedomili, ž e  sa nám treba pravidelne stretávať. 

Sú aj problémy, najmä v umiestnení ústrednej knižnice. 
2. Predpokladáme, ž e  sa nám podarí vjeseni tohto roku otvoriť bezbariérovú knižnicu 

Nezábudka. Ide o realizáciu projektu združovania detí zdravých, chorých a postihnutých v 
knižničných priestoroch. 

Momentálne riešime interiér knižnice za spoluúčasti vysokoškolskej a stredoškolskej 
mládeže, odborníkov z radov pedagógov a psychológov, predstaviteľov únií a rodičov. 
Privítali by sme návrhy z knižníc, kde sa podarilo odstrániť bariéry. Súčasne s otvorením 
Nezábudky bude v Košiciach celoslovenský seminár pracovníkov s detskou literatúrou. 
Hlavným poslaním bude zistiť, "Akí sú detskí čitatelia" v našich knižniciach. Týka sa to 
každej knižnice na Slovensku. Seminár bude vhodnou príležitosťou k prezentácii všetkých 
knižníc, členov SAK. 

Radi uvítame preklady v periodiku "Prečítali sme za vás" z oblasti práce s detským 
čitateľom. Za doterajšie ďakujeme. 
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Mgr. Eva Kundrátová, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 
1. Rok 1995 bol pre našu knižnicu úspešný. Hneď v januári prišla s novou službou. 

Vytvorením "informačného strediska", v ktorom sú sústredené všetky bázy dát vrátane 
možnosti napojenia na slovenskú akademickú informačnú sieť SANET, priblížili sa tieto 
informačné zdroje používateľom. Ďalším významným krokom bolo vybudovanie a 
sprístupnenie Študijnej knižnice košických tlačí so stálou expozíciou Z dejín košickej 
kníhtlače a vydanie sprievodcu na uvedenú tému. S veľmi priaznivou odozvou sa stretli 
semináre, organizované v spolupráci so SNK MS Martin, a to Stretnutie priateľov Michala 
Fedora a Seminár o UNIMARC-u. Ďalej pripravila rad výstav literatúry, ako boli k 125. 
výročiu založenia SSV, prezentácia diel vydavateľstva kanadských jezuitov Dobrá kniha, 
diela Karpatských Nemcov pod názvom Bibliotheca Carpatho-Germanica, či výstavy k 
Roku ochrany európskej prírody a pod. V rámci edičnej činnosti vydala knižnica niektoré 
pozoruhodné práce, ako napr. Slovník košických osobností 1848-1918, Život a dielo M. 
Fedora, Prírodné poklady východného Slovenska. Za obzvlášť potešujúci pokladám fakt, 
že vo Vydavateľstve MS vyšiel ďalší zväzok slovenskej národnej retrospektívnej bibliogra
fie, ktorý naša knižnica dlhé roky pripravovala. Ide o Bibliografiu slovenských novín a 
časopisov v rokoch 1945-1960. 

To je len časť výsledkov za rok 1995, ktoré nás tešia. Mnohé činnosti sú však 
obmedzené a veľmi sťažené nedostatkom finančných prostriedkov a ich prekonávanie 
viaže značný potenciál pracovníkov knižnice. 

2. Rok 1996 bude rokom 50. výročia vzniku knižnice. Pri tejto príležitosti plánuje 
knižnica v závere roka pripraviť seminár o vývoji a súčasnom stave ŠVK Košice a vydať 
zborník na uvedenú tému. Celý rok však bude naplnený aj veľmi závažnou a náročnou 
prácou - zavádzaním knižnično-informačného systému ALEPH do svojej činnosti. Ide o 
súčasť projektu KOLIN (Košice Library and Information Network), ktorý predpokladá 
vytvorenie spoločnej siete Univerzitnej knižnice UPJŠ, Univerzitnej knižnice Technickej 
univerzity a našej knižnice. Projekt je  schválený a financovaný Mellonovou nadáciou. V 
súvislosti s tým čaká našu knižnice rad zmien v organizácii práce a pracovných postupov 
i rozmiestnenia pracovísk. 

Okrem týchto najvýraznejších zámerov knižnica bude reagovať na rôzne aktuálne 
udalosti či výročia, a to všetko v snahe o čo najlepšie zabezpečovanie všetkých infor
mačných a knižničných činností a služieb používateľom. 

PhDr. Želmira Brozmannová, riaditeľka Okresnej knižnice v Martine 
1. Ak by mali byť kritériom hodnotenia výsledkov OK v Martine za rok 1995 základné 

číselné ukazovatele knihovníckej práce, mohli by sme byť spokojní až nadmieru. V 
posledných rokoch zaznamenaná tendencia ich rastu zostáva zachovaná. Oprávňuje 
konštatovať nielen vzrastajúci záujem o knižnicu a o jej služby, ale tiež odhalenie značných 
rezerv v organizácii knižničnej práce. 

Ako dôkaz iba niekoľko čísel: registrovaných čitateľov bolo vlani v porovnaní s rokom 
predchádzajúcim viac takmer o tisícku (9130), návštevníkov pribudlo do 30 tisíc (120 573), 
počet výpožičiek vzrástol o viac ako 63 tisíc a spolu dosiahli číslo 359 752. Iba kníh sa 
nakúpilo o čosi menej (-652), získané dary (791) však aj tu umožňujú plusovú bilanciu. 
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Tieto výsledky sú dôsledkom lepšej organizácie práce i dôslednejšieho rešpektovania 
čitateľských potrieb. Zriadením novej čitárne periodík sme akoby na požiadanie vyšli v 
ústrety obyvateľom mesta, čo malo takmer okamžitý ohlas vo väčšej návštevnosti knižnice. 
Čoraz viac sa presviedčame, ž e  čitateľ i návštevník verejnej knižnice potrebuje popri dobre 
vybavenom fonde i príjemné prostredie, pohodu, atmosféru umožňujúcu pokojnú sociálnu 
komunikáciu.,A vôbec to neplatí iba o návštevníkoch vyšších vekových skupín. 

Takým očakávaniam však možno vyjsť v ústrety iba v knižnici priestorovo dobre 
vybavenej a zariadenej. Mali sme to šťastie, ž e  sme dostali k 1. januáru 1995 do užívania 
novopostavený pavilón ako prístavbu k doterajším priestorom. Žiaľ, menšie šťastie nás 
postretlo pri zariaďovaní nových priestorov, na čo sme dostali z požadovanej a odborníkmi 
vykalkukovanej finančnej čiastky sotva desatinu. V zariaďovaní nových priestorov sme 
preto mohli urobiť len veľmi málo. Ale už aj to stačí, aby sme sa presvedčili, ako veľmi 
príjemné prostredie ovplyvní nielen pracovníkov, ale tiež otvára brány návštevníkom, aj 
ako vedia byť zaň vďační. Hovoria o tom aj vyznania návštevníkov, ktoré napísali na 
registračné lístky pri návšteve knižnice. 

Viem, ž e  nebudem nijako výnimočná a mrzí ma, ž e  musím ako najväčší problém 
uviesť len to, čo sa opakuje donekonečna - obmedzený rozpočet. Tomu sa musíme 
podriadiť a prispôsobovať vo všetkom. Výsledkom je  nízka priemerná mzda (5 447,- Sk), 
obmedzený nákup fondov, nedostatočne využité (pretože nezariadené) nové priestory. 
A k  teda napriek dosiahnutým dobrým číselným výsledkom veľmi spokojní nie sme, je  to 
preto, ž e  dnes už vieme, ž e  by to šlo ešte lepšie a vedeli by sme aj ako. Ibaže v našich 
silách sú iba malé možnosti eliminovať faktory nepriaznivo ovplyvňujúce možné pracovné 
výsledky. Čo teda môžeme sami? Predovšetkým: 

- využiť vhodné ponuky úradu práce a vytvoriť pracovné miesta pre uchádzačov o 

verejno-prospešné práce, 
- snažiť sa o zvýšenie rozpočtu z vlastných zdrojov, napríklad prenajímaním zatiaľ nevyu

žitých priestorov, 
- ponúkať svoje služby spolkom, nadáciám a organizáciám, ktoré by potom mohli i vo 

vlastnom záujme prispieť na činnosť knižnice. 
Zaiste by sa našli ešte ďalšie možnosti, ako aspoň trošku prispieť k zlepšeniu vlastnej 

finančnej situácie. Netreba ich zanedbať, po kvapkách sa i sud naplní. A le  predsa len -

čakať, kým nakvapká doplna, by bolo neospravedlníteľne dlho. Podstatné zlepšenie môže 

priniesť iba zásadné systémové riešenie, ako ekonomicky zabezpečiť knižnice, aby mohli 

preukázať očakávané výsledky, na ktoré intelektuálne majú. 
2. A k  sa pracuje dobre, každý rok musí priniesť čosi nové. Ekonomicky nezabezpe

čené plány sa však stávajú chimérou. Dnes ešte nepoznáme presne, čo si budeme môcť 

- podľa mešca - dovoliť. 

Radi by sme: 
- zariadili a vybavili nové priestory pre deti a mládež, 
- usporiadali a zariadili priestory pre dospelých čitateľov tak, aby sa v knižnici cítili príjemne 

a nemali pocit, ž e  blúdia v sklade kníh, 
- pripravili všetko tak, aby sme v decembri mohli začať využívať vo výpožičnej službe pre 

deti a mládež počítač, 
- začali s retrospracovaním beletrie a odbornej literatúry počítačovou technikou, 
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- rozšírili počítačovú sieť, 
- pokročili v realizácii programu debarierizácie knižničných služieb, 
- začali s výstavbou letnej čitárne, 
- vytvorili predpoklady pre organizovanie klubových aktivít v knižnici, 
- novou organizačnou štruktúrou prispeli k lepšiemu poskytovaniu služieb. 

PhDr. Marta Čomajová, riaditeľka Okresnej knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej 
Sobote 

1. Činnosť našej v roku 1995 možno hodnotiť pozitívne napriek skutočnostiam, že 
niektoré ukazovatele v oblasti hlavných výkonov nedosiahli predpokladaný ukazovateľ. 

V oblasti kultúrnych aktivít sa rozvíjali tradície podujatí, akými sú Zlatá krajina, 
Gemerská tvorba mladých a Literárna metelica. Celoslovenské podujatie Dni detskej knihy 
uskutočnené v uplynulom roku v Rimavskej Sobote sa dostali do povedomia širokej 
čitateľskej verejnosti tak, ako í založenie Nadácie Pavla Dobšinského, ktorej cieľom je 
venovať pozornosť kultúrno-historickému a literárnemu dedičstvu a odkazu Gemer-Malo-
hontu. 

2. V roku 1996 svoju činnosť zameriame na plnenie úloh vyplývajúcich z jej hlavného 
poslania, na rozširovanie predpokladov pre vytvorenie centra informačných služieb neko
merčného charakteru. Maximálne úsilie sa vyvinie na ukončenie zavedenia procesu 
automatizácie do všetkých knižničných procesov vrátane finančného a technického za
bezpečenia sieťového prepojenia jednotlivých pracovísk knižnice. 

Vlastimil Hladík, riaditeľ Okresnej knižnice v Senici 
1. Výsledky, ktoré naša dosiahla v roku 1995, hodnotíme pozitívne, najmä z hľadiska 

splnenia hlavných ukazovateľov (čitateľov, výpožičky), ktoré sú hlavným meradlom kni
hovníckej činnosti. 

V priebehu roka sa podarilo dobudovať výpočtovú techniku, pomocou ktorej sa začal 
spacúvať knižničný fond, ale začala sa spracúvať literatúra retrospektívne. Výpožičný 
proces ešte nie je zautomatizovaný, zatiaľ bola vybudovaná báza dát čitateľov. 

V kultúrnych aktivitách sa naša knižnica zamerala na priblíženie regionálnych 
osobnosti a významných regionálnych udalosti. V priebehu roku bola zorganizovaná 
literárna súťaž pod názvom Literárna Senica pod patronátom nadácie L. Novomeského, 
ktorá mala celoslovenský charakter. Ďalej to boli Dni detskej knihy, spomienková 
slávnosť pri príležitosti 150. výročia družstevníctva v Sobotišti a večer regionálnych 
osobností. 

Problém našej knižnice nastal pri zabezpečovaní všetkých knižničných prác na 
výpočtovej technike, kde bolo treba vytvoriť vhodné personálne podmienky a stabilizovať 
pracovníkov. 

2. V roku 1996 budeme pokračovať v automatizovanom spracovaní knižničného 
fondu a retrospektívne spracujeme literatúru podľa jednotlivých oddelení. 

V spolupráci s mestskými a miestnymi LK, ako aj ďalšími okresnými kultúrno-
výchovnými zariadeniami budeme pripravovať a zabezpečovať podujatia k významným a 
regionálnym osobnostiam a udalostiam. 
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Ing. Ľubica Ludvighová, riaditeľka Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri 
Technickej univerzite vo Zvolene 

1. I napriek ťažkej finačnej situácii, pretrvávajúcej v knižniciach už viac rokov, 
hodnotím činnosť knižnice ako veľmi dobrú. 

Na základe rozpočtom pridelených financií a pomocou rôznych nadácií, grantov a 
darov sa nám podarilo udržať aspoň základnú kontinuitu fondov v našej špecializácii a 
poskytovať základné aj nadstavbové služby v knižnici k spokojnosti našich používateľov. 

Naším momentálne najväčším problémom je nedostatok finančných prostriedkov na 
nákup literatúry, prevádzku knižnice a zlepšovanie služieb - z toho samozrejme vyplýva aj 
automatizácia knižnično-informačných činností. S nádejou na vylepšenie aspoň posledne 
vymenovaného problému, knižnica vypracovala projekt informatizácie SLDK, s ktorým sa 
chce uchádzať o získanie financií na jeho realizáciu. 

2. V roku 1996 plánujeme našu činnosť rozšíriť o viac zaujímavých noviniek: 
- otvorenie študovne životného prostredia, 
- vybudovanie Bussines informačného centra, 
- v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom o Rade Európy v Bratislave 

chceme otvoriť Informačné miesto o Rade Európy, 

- plánujeme úzko spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou infoímačných špecialistov 
(IOIS), 

- na základe koordinovaného prístupu a inováciou knižnično-informačných činností plánu
jeme spoluprácu v regióne s ŠVK Banská Bystrica a UK UMB Banská Bystrica s cieľom 
výrazne zlepšiť služby používateľom v regióne. 
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EBUDA informuje 

EÚ - VŠEOBECNE 

• Európske právo na vašom PC: CELEX '95 

CELEX je dátabázový systém, ktorý umožňuje vyhľadávanie, výber a tlač zákonov 
Európskej únie. Pozostáva z kompletného súboru platných zákonov E Ú  od roku 1952 v 
deviatich jazykoch. Informácie sa získavajú predovšetkým z publikácií ako Official Journal 
of the European Communities (série L a C), European Court Reports, Commission 
Proposals a z ďalších dokumentov príbuznej problematiky. 

Báza dát C E L E X  je aktualizovaná týždenne. Od septembra 1995 je k dispozícii nová 
verzia v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku. Výber hľadísk vyhľadávania zahŕňa 
napr. aj dátum publikovania, číslo dokumentu, číslo Official Journal, kľúčové slová z názvu 
a čísla z textu. 

Bližšie informácie: Eurobases (EUR-OP), do European Commission, 200 rue de la 
Loi, B-1049 Brussels, tel:+352-29-29-42053, fax:+352-29-29-42025. 

• Zmeny v programoch Phare a Tacis 

Nedávno publikované výročné správy týkajúce sa programov Phare a Tacis za rok 
1994 uvádzajú, že zatiaľ čo Tacis zostáva takmer bezo zmeny už od svojho vzniku, program 
Phare zaznamenal v uplynulom období podstatné zmeny. V súčasnosti sa program Phare 
orientuje najmä na technickú pomoc ekonomickým reformám (primárny cieľ), na podporu 
pri realizácii infraštruktúr - osobitne regionálnych projektov. 

Zmeny nastali i v samotnej štruktúre programov. Tacis predstavuje centralizovaný 
projekt - 90 % práce sa vykonáva v Bruseli, Phare je decentralizovaný - polovica projektov 
sa pripravuje v zúčastnených krajinách. 

Európska komisia reagovala na kritiku využívania služieb súkromných konzultantov 
a schválila opatrenia na vyhotovovanie lokálnych odborných posudkov v zúčastnených 
krajinách. Rozpočet pre Phare do roku 1999 stúpne na 1,6 biliónov ECU (1,1 bilión ECU 
r. 1995) a rozpočet pre Tacis zostane na svojej terajšej úrovni (0,5 bilióna E C U  r. 1995). 

EÚ - COPYRIGHT 

• Fórum WIPO o ochrane intelektuálnej tvorby v informačnej spoločnosti 
V októbri vzniklo v Neapoli Fórum Svetovej organizácie pre intelektuálne vlastníctvo 

W I P O  (World Intellectual Property Organisation). 
Stretnutie prebehlo pod názvom Ochrana intelektuálnej tvorby v informačnej spo

ločnosti. Predstavitelia všetkých zainteresovaných strán sa počas troch dní prezentovali a 
diskutovali o vývoji a tendenciách budúcej legislatívy copyrightu. 

Európsku komisiu okrem iných zastupoval Paul Vandoren (DG XV).  De Bendetti 
(prezident firmy Olivetti) zdôraznil, že toto je tá pravá oblasť, v pravom čase a na pravom 
mieste. Pravá oblasť preto, lebo informačná spoločnosť sa stáva skutočnosťou. Pravé 
miesto preto, lebo Neapol bol vždy strediskom umenia, kultúry a filozofie. 
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Pozornosť sa venovala aj samotnému termínu "multimédiá". Za vhodnejšie ekviva
lenty sa považujú termíny "hypermédiá" alebo "digitálne dielo". 

Mihály Fixo, poradca generálneho riaditeľa WIPO, priblížil možnosti legislatívy ad hoc 
pre nové digitálne alebo hypermediálne diela. Otázkou však ostáva, či existujúca legislatíva 
predstavuje dostatočný prostriedok ochrany nových diel. 

V nasledujúcej debate sa Fórum uznieslo na preferovaní termínu označujúceho nové 
diela ako audiovizuálne. 

EBLIDA sa tiež zúčastnila na tomto stretnutí a zdôraznila úlohu knižníc pri šírení 
kultúry a sprístupňovaní informácií. 

V prípade, ž e  by sa Bernská konvencia zmenila, vyvstane potreba vytvorenia špe

ciálnych štatútov pre knižnice. 

• Legislatívny rámec informačnej spoločnosti 
Definitívne schválenie a prijatie Smernice o ochrane autorských práv týkajúcich sa 

báz dát, Smernice o ochrane osobných údajov, ako aj Zelenej knihy copyrightu a s ním 
súvisiacich právnych problémov predstavujú kľúčové opatrenia pri vytváraní legislatívneho 
rámca E Ú  pre informačnú spoločnosť. 

• Právna ochrana báz dát 
Uchovávanie a vyhľadávanie informácií hrá podstatnú úlohu v ekonomike EÚ. Vážny 

problém však predstavuje stály a rýchle narastajúci objem informácií, čo sa výrazne 
prejavilo v posledných dvoch desaťročiach. Len denný prírastok kníh do fondu Britskej 
knižnice predstavuje dĺžku 12 metrov políc. Kľúčom k manažmentu takýchto objemných 
fondov informácií sú nové médiá na ich ukladanie - elektronické bázy dát, ktoré sa dajú 
uchovávať centrálne a využívať i na značné vzdialenosti. 

Bázy dát budú mať hlavný dosah aj na vytváranie nových multimediálnych pro
duktov. S rozvojom trhu a voľným tokom informácií (bez ohľadu na zemepisné hranice 
štátov) vyvstáva otázka jednotného, bezpečného a stabilného právneho systému, ktorý by 
stanovil rovnaké podmienky konkurencie pre všetkých tvorcov a správcov báz dát. 

Smernica jasne definuje úroveň ochrany báz dát. Európska komisia ju predložila v 
januári 1992 a po prerokovaní Európskym parlamentom a Radou ministrov sa v júli 1995 
prijalo tzv. Spoločné stanovisko, odoslané Európskemu parlamentu k druhému čítaniu, 
neskôr bude opäť postúpené Rade za účelom konečného rozhodnutia. 

Smernica sa bude vzťahovať na bázy dát na papierovom nosiči, ako aj na elektro
nické bázy dát. Smernica poskytuje dvojitý systém ochrany: ochranu autorských práv a 
ochranu práv sui generis špeciálne navrhnutú pre bázy dát. Báza dát, ktorá či už výberom, 
alebo usporiadaním obsahu predstavuje intelektuálny výtvor špecifický pre svojho tvorcu, 
je chránená copyrightom. 

Niektoré bázy dát predstavujú len súhrn faktov a čísel, a teda sú málo atraktívne na 
to, aby sa stali predmetom ochrany copyrightu. 

Nové právo sui generis bude pokrývať obsah tohto typu báz dát a bude oprávňovať 
ich tvorcu k zákazu vyňatia alebo opätovného využitia celej alebo podstatnejšej časti bázy 
dát tretími stranami. Ochrana sui generis bude v platnosti 15 rokov s možnosťou predĺženia 
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v prípade, ž e  sa objavia závažné skutočnosti, V špecifických prípadoch sa táto ochrana 
môže rozšíriť i na bázy dát vytvorené v nečlenských krajinách EÚ. 

Zelená kniha copyrightu a príbuzných práv v informačnej spoločnosti 
E Ú  vždy podporovala vysokú úroveň ochrany intelektuálneho vlastníctva držiteľov 

autorských práv s cieľom rozširovania tvorivej práce a inovácie. Komisia zastáva názor, ž e  
vlastníci autorských práv by mali naplno využívať nové technológie a nové možnosti, ktoré 
prináša informačná spoločnosť. 

Smernica o ochrane báz dát už  urobila dôležitý krok, ktorý bude mať pozitívny dosah 
na majiteľov práv a umožní využitie výsledkov ich práce prostredníctvom informačných 
superdiaľnic. 

Celý rad problémov, ktoré uvedená smernica nerieši, j e  obsiahnutých v Zelenej knihe. 

EBLIDA zaslala v tejto súvislosti Európskej komisii pripomienky, ktoré vypracovali členovia 

pracovnej skupiny pre otázky copyrightu a poradného výboru pre otázky copyrightu. Na 

ich základe vypracuje komisia v priebehu roku 1996 príslušné právne návrhy a iné 

opatrenia. 

Ochrana osobných údajov 
V septembri 1990 Európska komisia predložila návrh na odstránenie prekážok, ktoré 

bránia voľnému toku osobných údajov medzi členskými štátmi s tým, ž e  bude zaručená 
vysoká úroveň ochrany práv na súkromie a slobodu jednotlivcov. 

Vytvorenie vnútorného trhu zvýšilo potrebu vzájomnej výmeny osobných údajov 
medzi súkromnými a verejnými firmami v rozličných členských štátoch, ako aj medzi 
národnými orgánmi poskytujúcimi si vzájomnú pomoc. 

Smernica bola formálne prijatá po takmer piatich rokoch a podľa vyhlásenia Maria 

Montiho, komisára pre jednotný trh, predstavuje významné opatrenie, ktoré pomôže 

zabezpečiť: 
- vysokú úroveň ochrany súkromia jednotlivcov vo všetkých členských krajinách EÚ,  

- voľný tok služieb informačnej spoločnosti s posilnením dôvery zákazníkov a minimalizo

vaním rozdielov v predpisoch členských krajín EÚ. 

Smernica špecifikuje: 

- podmienky, v ktorých je  spracúvanie (zhromažďovanie, modifikácia, využívanie, porovná

vanie alebo vzájomné spájanie, vymazávanie) osobných údajov legitímne, 
- práva osoby, ktorej sa to týka, a síce právo byť informovaný o spracúvaní, právo vedieť, 

ktoré údaje boli použité, právo žiadať možné zmeny a právo namietať proti spracúva
niu, 

- kvalitu, ktorú údaje musia mať (musia byť presné, zhromaždené čestne a legálne, 

zaznamenané na legitímne účely), 

- dôvernosť údajov a ich bezpečné spracovanie, 

- opatrenia, ktoré musia členské štáty prijať pri vymenovaní autorít zodpovedných za 

monitorovanie porušovania smernice. 
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• Nové štúdie z oblasti copyrightu a multimédií 
Prudký rozvoj dodávania dokumentov v elektronickej forme a existujúci nedostatok 

právnej ochrany v tejto oblasti má negatívny dosah na ďalší vývoj tejto činnosti v prostredí 
digitálnych sietí. Situácia si vyžiadala vypracovanie štyroch štúdií: 

1. Porovnávacia analýza výnimiek a obmedzení v oblasti autorského práva v krajinách 
EÚ a EFTA (Európske združenie voľného obchodu) 

Stanovuje riešenia a odporúčania na vymedzenie práv kopírovania, ochrany v digi
tálnom prostredí a podporuje prideľovanie licencií. 
Cat.: CD-NA-16-056-EN-C, 72 s., cena 10.00 ECU 

2. Zmluvné zásady a clearingové služby súvisiace s copyrightom 
Obsah tvorí výskum existujúcich zmluvných praktík a copyrightových clearingových 

služieb. 
Cat.: CD-NA-16-067-EN-C, 70 s., cena 8.50 ECU 

3. Vplyv harmonizácie copyrightu EÚ v oblasti multimédií 
Štúdia sa zameriava na smernice už prijaté, ale aj na tie, ktoré sú zatiaľ len navrhnuté, 

a analyzuje ich vplyv na ochranu a využívanie informácií. 
Cat.: CD-NA-16-068-FR-C, 110 s., cena 11.50 ECU 

4. Nárčt dlhodobých opatrení 
Zaužívané zmluvné praktiky nemusia byť v budúcnosti vyhovujúce, a preto autor 

navrhuje možnosti dlhodobého riešenia týchto problémov, identifikuje ich obsah a načrtáva 
prognózu ich použiteľnosti v praxi. 
Cat.: CD-NA-16-069-EN-C, 60 s., cena 10.00 E C U  

EÚ-KULTÚRA 

• Rezolúcia Rady o kultúrnej spolupráci s krajinami strednej a východnej Európy 
Rada ministrov prijala rezolúciu, v ktorej vyzýva EK venovať zvýšenú pozornosť 

otázke kultúrnej dimenzie spolupráce s asociovanými krajinami strednej a východnej 
Európy - Poľskom, Maďarskom, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskom 
a Rumunskom. 

Dôležité oblasti spolupráce: 
- vytvorenie právneho, administratívneho a riadiaceho prostredia, napomáhajúceho rozši

rovanie kultúrnych a audiovizuálnych aktivít a vzájomnej výmeny, 
- vytvorenie efektívnych distribučných kanálov v rámci priemyselných odvetví, ktoré súvisia 

s kultúrou, 
- uchovávanie, obnova a pozdvihnutie kultúrneho dedičstva. 

Rada vyzýva EK k realizácii nasledujúcich opatrení: 
- venovať pozornosť rekonštrukcii kultúrneho a audiovizuálneho priemyslu a distribučných 

kanálov a zohľadniť tieto skutočnosti v programe Phare, 
- pripraviť praktické opatrenia pre účasť asociovaných krajín v kultúrnych a audiovizuálnych 

aktivitách, 
- vypracovať štúdiu o finančných opatreniach použiteľných v rámci existujúcich štruktúr na 

financovanie projektov v oblasti priemyslu kultúry v asociovaných krajinách. 
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E Ú - TELEMATIKA 

• Činnosti súvisiace s voľnou výmenou informácií (Oil) v rámci IMPACT 
V rámci programu činností Oi l  (Open information interchange) bol publikovaný: 

- Zoznam noriem Oil, 
- Revidované vydanie publikované v marci 1995, prístupné aj v elektronickej forme na 

l'AM-Europe W W W  serveri (http://www.echo.lu/), 
- Správa o znakových kódoch v SGML, 
- Správa pripravená pod záštitou DG Xlll/E uvádza metódy SGML (Standard Generalised 

Markup Language) pre spracovávanie znakových kódov a formátov, ako aj zariadenia 
pre spracovanie a bezproblémovú výmenu informácií. 

Bližšie informácie: IMPACT Central Office, European Commission, DG Xlll/E. L-2920 
Luxembourg, tel: +352-3498-1222, fax: +352-4301-32847, e-mail:impact@echo.lu. 

• Informačná spoločnosť: tri rezolúcie prijaté vedúcimi spoločnosťami 
V októbri 1995 sa v sektore nových informačných technológií konala diskusia o 

informačnej spoločnosti v rámci "Okrúhleho stola medzinárodných komunikácií" (ICRT). 
Účastníci podporili snahu Európskej komisie presadiť rozvoj informačnej spoločnosti a 
vyjadrili stanovisko k nasledujúcim témam: 

- Intelektuálne vlastníctvo 
(ICRT zdôrazňuje potrebu zaručenia dokonalejšej ochrany copyrightu), 

- Použitie kódovacích techník 
(ICRT naliehavo žiada zovšeobecnenie používania kódovacích techník na súkromné 
účely z hľadiska zavedenia spoľahlivejších systémov ochrany utajovania údajov), 

- Potreba harmonizácie legislatívy jednotlivých štátov 
(podľa noriem ICRT o ochrane spotrebiteľa a v zhode so systémom vzájomného 
rešpektovania sa potreba harmonizácie legislatívy stala základným predpokladom). 

• CORDIS vo World Wide Web 
Prístup k plnotextovým dokumentom prostredníctvom CORDIS servera, medzi iným 

výzvy na zasielanie návrhov pracovných programov vrátane ich časového rozvrhu pre 
každý zo špecifických programov počas trvania Štvrtého rámcového programu, informačné 
balíky a informácie o akciách. 

Služby zahŕňajú nielen okamžitý prístup k dokumentom, ale aj možnosť snímať 
dokumenty online a orientovať sa v nich prostredníctvom hyperliniek ešte pred vytlačením 
alebo spracovaním textovým procesorom. 

Hlavným jazykom dokumentov je angličtina, ale niektoré sú dostupné aj v iných 

jazykoch EÚ. 
Služby zahŕňajú: 

- úplné informácie o CORDIS, jeho online bázach dát a ich obsahu, ako aj o rôznych 

produktoch a službách, 
- knižnicu dokumentov, ktorá umožňuje elektronickú dodávku dokumentov a presun 

úplného textu dokumentov do PC užívateľa, - vybavenie umožňujúce navrhovateľom 
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elektronickou formou predložiť svoje požiadavky partnerom (báza dát partnerov 

CORDIS RTD), 
- prístup do 10 báz dát CORDIS, 
- napojenie na ďalšie servery W W W ,  
- sekciu "What is New" s aktualizovaným prehľadom služieb. 

Bližšie informácie: CORDIS Customer Service, clo ECHO, BP 2373, L-1023 Lu

xembourg, tel: +352-34981240, fax: +352-34981248. 

RÔZNE 

• Stanovisko EBLIDA k Zelenej knihe copyrightu a súvisiacich práv v informačnej 
spoločnosti 

Dňa 19. júla Európska komisia (DG X V )  prijala Zelenú knihu copyrightu v informačnej 
spoločnosti, ktorá skúma celý rad problémov súvisiacich s dosahom nových technológii a 
informačnej spoločnosti na copyright. 

V súvislosti so Zelenou knihou vyvstal celý rad otázok. Preto Európska komisia 
požiadala zainteresované strany, medzi inými aj EBLIDA, aby vyjadrili svoj názor 
prostredníctvom odpovedí na konkrétne otázky. 

Ide o rozsiahly článok ilustrujúci stanovisko EBLIDA, ktoré vychádza z pripomienok 
vypracovaných členmi Poradného výboru EBLIDA a Pracovnej skupiny pre otázky copy
rightu k jednotlivým článkom a odsekom Zelenej knihy. 

Jedným z jej nedostatkov je podľa EBLIDA neúplné a nepresné vymedzenie úlohy 
knižníc ako sprostredkovateľov informácií. V tejto knihe sa hovorí výlučne o verejných 
knižniciach, ktoré však predstavujú len časť celkového knižničného prostredia. Dôraz by 
sa mal klásť na skutočnosť, že knižnice nevyužívajú informácie pre seba, ale ich 
sprostredkúvajú individuálnym používateľom s rôznorodými a meniacimi sa požiadavkami. 
Reálnou hrozbou pre knižnice a následne i pre využívanie informácií je podľa EBLIDA i 
súčasný vývoj v stanovovaní cien za poskytovanie a prístup k informáciám a v udeľovaní 
licencií. 

Tvorcovia báz dát a poskytovatelía služieb v snahe chrániť svoje investície majú 
tendenciu žiadať platbu za každé využitie svojho materiálu. Takéto platby by mohli ohroziť 
záujmy vzdelávania a výskumu. Ďalej EBLIDA vyjadruje svoje postoje k problematike 
reprodukčných práv, prenosu údajov prostredníctvom sieti a komunikácii z hľadiska 
používateľa, právam súvisiacim s digitálnym šírením a prenosom, morálnym právam, k 
problematike otázok akvizície a manažmentu práv, k otázkam technických systémov 
ochrany a identifikácie a pod. 

• Medzivládna konferencia 1996 (IGC) 
Medzivládna konferencia, ktorá sa bude konať v júni 1996, si kladie za cieľ revidovanie 

Dohody o Európskej únii, ktorá nadobudla platnosť 1. 11. 1993. Revíziu si vyžiadala 
nevyhnutnosť reformy, ktorá vyplynula z dvoch podstatných faktov: 
1. Zmenila sa vnútorná situácia v rámci únie. Diskusia týkajúca sa ratifikácie Maastrichtskej 

dohody poukázala na potrebu väčšej demokracie a transparentnosti vo fungovaní a 
chode únie. 
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2. Od skončenia studenej vojny, znovuzjednotenia Nemecka a od prepuknutia konfliktu v 
bývalej Juhoslávii sa radikálne zmenil i medzinárodný kontext celkovej situácie. Oča
kávané rozširovanie únie o nových členov si vyžaduje teda isté úpravy v inštitúciách a 
postupoch. I keď ide o medzinárodnú konferenciu s účasťou vlád mimo rámca EÚ, 
hlavnú úlohu pri rozhodovaní zohrajú práve členské štáty. 

Konferencia poukazuje v oblasti knihovníctva a informatiky na problémy typu: ako 
docieliť to, aby sa činnosť únie stala efektívnejšou, demokratickejšou a transparentnejšou, 
a kladie otázku kompetentnosti únie v oblasti kultúry. 

10. mája 1995 prijala Európska komisia správu o fungovaní Európskej dohody a 
Európsky parlament momentálne pripravuje správu pre medzivládnu konferenciu. 

Dňa 17. 10. 1995 sa konala verejná diskusia týkajúca sa medzivládnej konferencie s 
cieľom zistiť, čo si myslia o úrovni demokracie a transparentnosti únie jej občania. Pre 
veľký ohlas tohto podujatia sa plánuje ďalšia diskusia začiatkom roka 1996, na ktorú je 
pozvaná aj EBLIDA. Medzi témy prerokovávané v októbri patrili otázky rozširovania 
sčítanosti, poznávania znakovej reči, copyrightu, environmentálnej problematiky, transpa
rentností, starých a postihnutých ľudí, zdravotníctva, spotrebiteľov atď. 

PROJEKTY 

• LENDIT: vytvorenie okrúhleho stola pre malé a stredné podniky 
Vývoj lokálnej ekonomickej siete a informačnej technológie (The Local Economic 

Network Development and Information Technology - LENDIT) je  projekt financovaný 
Európskou úniou prostredníctvom programu PACTE (sekcia DG XVI),  na ktorom sa 
podieľajú: Kildare County Council and Library Services (Irsko), Viborg A M T  Economic 
Developement and Library Units (Dánsko), Birmingham City Council and Library Services 
(Veľká Británia), ITLD Athens Economic Development Agency (Grécko). 

Projekt LENDIT sa zakladá na presvedčení, ž e  malé a stredné podnikanie tvorí 
integrálnu súčasť celkovej ekonomiky EÚ. 

Lokálnu ekonomickú podporu infraštruktúry dopĺňa rôznorodá skupina agentúr, orga
nizácií a inštitúcií vrátane miestnych úradov. Spolupráca medzi agentúrami tvorí základ 
pre vznik Spoločného orgánu (Common Authority) alebo tzv. Partnerstva, ktoré bude 
podporovať rozhodovanie na lokálnej úrovni a zároveň bude plniť informatívnu úlohu. 

Partneri sú presvedčení, že miestne úrady sú schopné a oprávnené plniť funkciu 
iniciátora a realizátora v procese spolupráce na medziagentúrnej úrovni, ktorá je  závislá 
od lokálnych, už fungujúcich faktorov, ako sú: fyzická infraštruktúra pre obchod (cestná 
sieť, programy obnovy miest a pod.) a infraštruktúra pre rozvíjanie podnikania (podpora 
cestovného ruchu, poskytovanie lokálnych a medzinárodných obchodných informácií 
prostredníctvom verejných knižničných sietí atď.). Miestny orgán je  verejne financovaný a 
predstavuje a podporuje lokálne záujmy. 

Partneri LENDIT sú presvedčení, že verejné knižnice môžu dodávať širokú škálu 
informácií pre malé a stredné podniky; prostredníctvom lokálnych pobočiek a sietí sa môžu 
napojiť na európske a medzinárodné knižničné siete s cieľom využívania nadnárodných 
informačných služieb. 
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Rozpočet fondu knižnice v Kildare podstatne vzrástol s cieľom získať informačné 
zdroje z oblasti obchodu a zakúpiť integrovaný automatizovaný systém manažmentu 
informácií. 

Výhodou projektu je i mnohonásobný efekt v oblasti vytvárania prepojení s 

ostatnými štátmi E Ú  a sieťami: 
- Fínsko, Nórsko a Švédsko prostredníctvom Viborg AMT, 
- krajiny stredomoria a oblasti Čieneho mora cez ITLD Atény, 
- BIN (Business Information Network) a Eurocities cez Birmingham, 
- inštitúcie Miestneho orgánu a organizácií cez Public Information (Írsko), 
- ďalšie európske projekty (čiastočne financované DG XIII) cez Irish Library Council. 

Bližšie inf.: Kildare County Library, Ms Breda Gleeson, Newbridge. County Kildare. 
Ireland, tel: +353-45-31486/31109. fax: +353-45-32490. 

• SuperJournal 
Projekt SuperJournal (Superčasopis) je založený na spolupráci vydavateľov, kni

hovníkov a univerzít. Jeho cieľom je vytvorenie elektronického časopisu budúcnosti, ktorý 
by predstavoval užitočnú pomôcku pre výskumných pracovníkov, študentov a knihovníkov. 

Elektronický časopis bude vychádzať z kvalitného, už existujúceho časopiseckého 
materiálu, ale bude mať aj inovované elektronické črty, ako napr.: interaktivita, hypertextové 
spojenie, videoanimácia a trojrozmerná grafika. 

Dôležitým rysom projektu je využitie priemyselných noriem a iných nástrojov na 
vyvíjanie elektronických časopisov. Použijú sa normy pre štruktúrovanie informácií ako 
SGML a normy pre súborové formáty. Dodanie softwaru zabezpečia obchodníci s použí
vateľským rozhraním, prehľadávacími a vyhľadávacími/rešeršnými programami a 
nástrojmi na manipuláciu s multimédiami. 

Na projekte sa podieľa 21 vydavateľov konzorcia SuperJournalu, University of 
Manchester a Loughborough University of Technology. Každý vydavateľ bude prispievať 
článkami a bude zaangažovaný do vytvárania konečnej multimediálnej podoby. University 
of Manchester vyvinie hostiteľskú infraštruktúru elektronicky sprístupnenú používateľom 
bez ohľadu na miesto a vzdialenosť. Výskumný ústav HUSAT na Loughborough University 
of Technology bude viesť výskum v oblasti testovania a vyhodnocovania z hľadiska 

používateľa. 
V prvom roku budú časopisy testované deviatimi partnerskými používateľskými 

spoločnosťami, ako sú napr.: University of Birmingham, Cambridge University, De Montfort 
University, Oxford University a i. 

S vývojom projektu bude počet používateľských miest narastať a počíta sa aj s 

prípadným rozšírením do Európy a USA. 
Obzvlášť zaujímavé bude v budúcnosti riešenie problému manipulácie s multimédia

mi veľkého rozsahu. Práve tento projekt ako jediný z programov elektronických knižníc sa 
zaoberá touto otázkou. 

Riaditeľ projektu David Pullinger o ňom hovorí: "Tento projekt je jedinečný svojím 
rozsahom a možnosťami spolupráce. Tímovou spoluprácou vydavateľov, výskumníkov a 
knihovníkov môžeme dosiahnuť to, čo by nikto sám nedokázal. Časopisy v tlačenej forme 
budú mať aj svoju elektronickú podobu. 
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Z hľadiska obsahu budú časopisy zahŕňať genetiku bielkovín, výpočtovú techniku, 
fyzikálnu chémiu, problematiku komunikácie a štúdie z oblasti kultúry. 

Projekt podporuje výbor spojených informačných systémov kolégia pre financovanie 
vyššieho vzdelávania a DENI. 

Bližšie informácie: David Pullinger, SuperJournal Project Director, Porters South, 
Crinan Street, London, N1 9SQ, United Kingdom, tel: +44-171-843-4764, fax: +44-171-
843-4766, e-mail: d.pullinger@nature.com 

• Cataloguing quarterly vytvoril home page vo WWW 
Časopis "Cataloging and Classification Quarterly" (CCQ), vydávaný spoločnosťou 

The Haworth Press Inc., vstúpil do sveta elektronického publikovania zároveň s tlačeným 
vydaním. Za editora pre sieťový prístup a aplikácie CCQ bol menovaný pán Roger Brisson, 
ktorý pôsobí na Štátnej univerzite v Pennsylvánii ako katalogizátor spoločenských vied pre 
nemecký jazyk a literatúru. Pod jeho dohľadom vytvorí CCQ svoju home page vo W W W ,  
ktorá používateľom siete poskytne prehľad obsahov, abstraktá a profesionálne názory. 
Súčasné a dokonca aj budúce prehľady obsahov (periodík) spolu s abstraktmi budú 
dostupné a umožnia používateľom veľmi rýchlo zistiť výsledky dôležitých výskumov v 
odbore ešte pred vydaním tlačenej verzie, pretože Haworth sprístupní úplný text článkov, 
ktoré už prešli redakčnou úpravou, ale ešte neboli vytlačené. 

• Európska komisia pre ochranu a sprístupňovanie 
Európska komisia pre ochranu a sprístupňovanie (European Commision on Preserva

tion and Access - ECPA) bola založená 17. marca 1994 v Amsterdame ako non-profit 
nadácia s cieľom rozvíjať a podporovať spoluprácu medzi knižnicami, archívmi a podobný
mi organizáciami s cieľom zabezpečiť ochranu záznamov akéhokoľvek formátu a posky
tovať širší prístup ku kultúrnemu a intelektuálnemu bohatstvu. Členovia komisie repre
zentujú univerzity, akademické a vzdelávacie spoločnosti, knižnice, archívy a vydavateľov. 
Títo majú za úlohu podporovať úsilie európskych krajín prostredníctvom toku informácií a 
koordináciou národných a regionálnych aktivít. ECPA úzko spolupracuje s Komisiou 
Spojených štátov pre ochranu a sprístupňovanie vo Washingtone DC, s relevantnými 
vládnymi a mimovládnymi organizáciami v Európe (napr. Európskou komisiou, UNESCO, 
IFLA), ako aj s verejnosťou zaoberajúcou sa touto problematikou. 

Oblasti činnosti ECPA: 
1. informácie pre odborníkov, 
2. informácie pre širokú verejnosť, 
3. konzultácie a koordinácia, 
4. diskusie, výmena názorov a výučba, 
5. výskum a vývoj. 

Bližšie informácie: Royal Netherlands Academy of Arts a Sciences, Prof. Pieter J.D. 
Drenth, President, P.O. Box 19121, 1000 GC Amsterdam, tel: +31-20-5510700, fax: 
+31-20-6204941. 
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AKCIE 

• Európska konferencia o obchodných informáciách (EBIC) 
V dňoch 27. - 29. marca 1996 sa za účasti delegátov z viac ako 25 krajín uskutoční 

v Miláne európska konferencia o problémoch súvisiacich s globálnym trhom obchodných 
informácií. 

Program konferencie EBIC '96 sa orientuje na meniaci sa trh obchodu, revolúciu v 
komerčných informačných službách a jej vplyv na obchodných manažérov a zároveň je 
fórom pre konzumentov informácií a ich dodávateľov, ktorých reprezentovali v uplynulom 
období, napr.: Bureau van Dijk, Disclosure, Euromonitor, FT Information Services, One -
Source, Paris Chamber of Commerce and Industry, Predicasts, Perfect Information a 
Reuters. 

Konferenciu organizuje spoločnosť odborníkov TFPL, ktorá poskytuje širokú škálu 
služieb profesionálom v oblasti informácií nielen v Európe, ale i Severnej Amerike a iných 
častiach sveta a organizuje semináre, konferencie a výcvikové programy. 

Bližšie informácie: TFPL Ltd., Ms Ann Lawes, 17-18 Britton Street, London EC1M 
5NQ, UK, tel: +44-171-2515522, fax: +44-171-2518318. E-mail: 100067.1560@Compu-
serve.com. 

• ELVIRA '96 - Konferencia o digitálnych knižniciach Veľkej Británie (30. apríl - 2. 
máj 1996, Milton Keynes) 

3. medzinárodná konferencia o elektronických knižniciach a výskume vizuálnych 
informácií (Electronic Library and Visual Information Research - ELVIRA) sa bude konať v 
Milton Keynes. 

ELVIRA '96 sa bude orientovať na technické a sociálno-ekonomické aspekty elektro
nickej knižnice, ako aj na diskusiu o nových sférach rozvoja v tejto rýchlo sa meniacej 
oblasti. Odborníci z univerzít a priemyslu, ktorí sa zaoberajú výskumom a vývojom, budú 
prezentovať svoju prácu v kontexte elektronickej knižnice. Konferencia bude obzvlášť 
zaujímavá pre výskumných pracovníkov z katedier knihovedy a informatiky jednotlivých 
univerzít, ktorí aktívne skúmajú oblasti ekonomiky a manažmentu, sieťovania informácií, 
dodávky dokumentov a elektronického publikovania, získavania informácií. 

Bližšie informácie: Ms Kathryn Arnold, Information Centre Manager, De Montford 
University, Hammerwood Gate, Kents Hill, Milton Keynes MK7 6HP, UK, tel.: +44-1908-
834923, fax: +44-1908-834929, E-mail: karnold@dmu.ac.uk. 

S P R Á V Y  

• Informačná spoločnosť: Rada schválila rozpočet pre INF02000 
27. nov. 1995 Rada pre telekomunikácie dosiahla politickú dohodu týkajúcu sa 

programu INF02000, ktorého cieľom je podpora rozvoja európskeho priemyslu multime-
diálnych programov vrátane elektronického publikovania. Pre obdobie rokov 1996-1999 
bol schválený rozpočet 65 mil. ECU. Komisia iniciatívne navrhla výšku rozpočtu 100 mil. 
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ECU, ale väčšina členských štátov voči tejto sume namietala. Komisár Bangemann 
vyhlásil, že rozpočet 65. mil. E C U nebude pre program INF02000 dostačujúci. 

• Vzdelávanie: Pani Cresson predkladá Bielu knihu o vzdelávaní a výučbe 
Dňa 30. novembra komisárka E Ú  pani Cresson predložila Bielu knihu o vzdelávaní a 

výučbe, ktorá načrtáva perspektívy vzdelávania a učenia sa ako celoživotného procesu 
európskej spoločnosti. 

Biela kniha definuje svoje hlavné ciele takto: 
1. podpora získavania nových poznatkov, 
2. vzájomné zbližovanie školstva a obchodu, 
3. prebojúvanie výnimiek, 
4. ovládanie troch jazykov EÚ, 
5. rovnomerné a spravodlivé rozmiestňovanie materiálnych investícií do výučby. 

Výber a preklad: Helena Melichová, Mgr. Daniela Vámošová, Mgr. Elena Prístašová 
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Abrahámoviny Dušana Katuščáka 

Doc. Ing. Štefan Kimlička, CSc. 

4. februára 1996 oslávil svoje päťdesiatiny významný slovenský knižničný a infor
mačný odborník PhDr. Dušan Katuščák, CSc. Dušana Katuščáka poznám z čias jeho 
pôsobenia v Medzinárodnom centre vedeckých a technických informácií v Moskve, kde 
pôsobil štyri roky ako náš expert. Pobyt v tomto významnom medzinárodnom stredisku mu 
pomohol k rozšíreniu odborného zájmu a vedomostí pri prechode od jeho pôvodnej profesie 
pedagóga (roku 1968 absolvoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici s aprobáciou 
slovenčina - francúzština) a umenovedca (rigorózna skúška na Filozofickej fakulte UK, 
odbor vedy o umení roku 1980) a ž  ku knižničnej a informačnej vede (obhajoba kandidátskej 
dizertačnej práce na Filozofickej fakulte UK v Bratislave roku 1981). 

Svoju profesionálnu kariéru začal po skončení vysokej školy v Slovenskej národnej 

knižnici Matici slovenskej roku 1968, kde a ž  do roku 1978 pracoval najprv ako bibliograf, 

neskôr vedúci úseku teórie a koordinácie bibliografie. Po štvorročnom pobyte v Medziná

rodnom centre V T I  v Moskve nastúpil v roku 1983 na post zástupcu riaditeľa Slovenskej 

národnej knižnice a roku 1987 na funkciu vedeckého tajomníka Matice slovenskej. Túto 

funkciu vykonával a ž  do roku 1990 a nesporne jeho zásluhou sa úspešne riešil dosiaľ 

najväčší kooperačný projekt v dejinách slovenského knihovníctva - Integrovaný knižnično-

-informačný systém na báze elektronizácie. Svojou odbornosťou, rozhľadenosťou, nadhľa

dom a autoritou funkcie dokázal koordinovať práce širokého a rôznorodého riešiteľského 

kolektívu a čeliť rôznym snahám o ideologizáciu projektu. 
Po úspešnom ukončení projektu zostal pracovať v Slovenskej národnej knižnici 

Matice slovenskej ako vedecký pracovník. Od roku 1992 pôsobí ako vysokoškolský 
pedagóg na Katedre knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK v Bratisla
ve. Roku 1992 bol zvolený z a  predsedu Spolku slovenských knihovníkov. Na tomto poste 
sa prejavili jeho diplomatické schopnosti a veľkorysosť, čo pomohlo udržať existenciu 
spolku v súčasnej ekonomicky náročnej situácií. Jeho odborná činnosť j e  orientovaná na 
aplikačný výskum v oblasti informatizácie, na bibliografiu, štandardizáciu, informačnú a 
knižničnú vedu a vedu o umení. 

Z najvýznamnejších prác treba spomenúť redakčné práce na Bibliografickom zborní

ku, zborníku Veda a kultúra na Slovensku 1971, záverečnú štúdiu Automatizácia SNB 

(Martin : Matica slovenská 1975), záverečnú správu štátneho výskumného programu -

Integrovaný knižnično-informačný systém na báze elektronizácie IKIS (1985-90) a celý rad 

štúdií a článkov o tomto projekte, príspevky na konferenciách, seminároch a v odborných 

časopisoch o problémoch informatizácie v kultúre a knihovníctve, o retrospektívnej 

konverzii katalógov a ďalšie. Po študijnom pobyte vo Francúzsku v roku 1993 sa začal 

intenzívne venovať štandardizácii v knižnično-informačnej činnosti. Urobil prvý autorizova

ný preklad UNIMARC-u (UNIMARC manuál: Slovenská verzia. - Martin : Matica slovenská 
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1993. - 588 s.), z a  ktorý mu roku 1995 udelil Slovenský literárny fond cenu Mateja Bela (za 
odborný preklad v oblasti spoločenských vied). Napísal tiež dôležitú monografiu o bibliog
rafickej komunikácii (Bibliografická komunikácia : Výmena bibliografických údajov. - Bra
tislava : Slovenská technická knižnica 1994) a preklady, resp. úvody k slovenským 
vydaniam viacerých príručiek ISBD. Dušan Katuščák je  výraznou osobnosťou slovenského 
knihovníctva a je  mi potešením zaželať mu aj touto cestou veľa zdravia, šťastia a osobných 
aj pracovných úspechov. 
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