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Slovenská asociácia knižníc v roku 1998
PhDr. Daniela Gondová

Pri príprave tohto úvodníka do prvého čísla Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc v
roku 1998 sa mi dostal do rúk vlaňajší príspevok pod podobným názvom - Slovenská
asociácia knižníc v roku 1997 (Bulletin SAK, Roč. 5, č. 1 (1997), s. 3 - 4). Je to vlastne
zamyslenie nad tým, čo by mal rok 1997 znamenať pre slovenské knižnice. Očakávali
sme, ž e nám rok 1997 prinesie postupné riešenie najzákladnejších a najvážnejších
problémov, a to nielen prijatie nového knižničného zákona, ale aj prehodnotenie, resp,
ďalšie smerovanie transformačného procesu v knižniciach.
Dnes, na začiatku ďalšieho nového roku, sme v rovnakej situácii ako vlani. Opäť
očakávame riešenie najdôležitejších knižničných a knihovníckych problémov. Nový
knižničný zákon prijatý nieje. Transformačný proces a jeho dosah na slovenské knižnice
bol síce z pohľadu knihovníkov zhodnotený na konferencii "Slovenské knižnice '97", ale
ďalšie smerovanie tohto procesu ešte načrtnuté nebolo. Závery a vyhlásenie účastníkov
konferencie s ú všeobecne známe, boli publikované vo viacerých odborných časopisoch
(Bulletin SAK, Bulletin C V T I SR, Knižná revue). V týchto dňoch sa účastníkom konferencie,
členom Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a do jednotlivých
knižníc začína expedovať zborník z konferencie. Takto sa majú všetci možnosť
podrobnejšie oboznámiť so situáciou a problémami knižníc v jednotlivých krajoch tak, ako
boli prezentované na konferencii.
Čo bude ďalej? Kto sa zamyslí nad obsahom jednotlivých príspevkov? Kto j e
zodpovedný z a stav, v akom sa slovenské knižnice nachádzajú? Ako j e možné, ž e nie sú
ukončené delimitácie? Kto bude riešiť zložité vzťahy knižníc a ostatných útvarov
začlenených do regionálnych kultúrnych centier, ktoré presahujú rámec okresu či kraja?
V akej podobe bude predložený na prerokovanie návrh knižničného zákona? Budú sa
rešpektovať pripomienky a stanoviská profesionálnych občianskych združení?
Verila som a dúfala, ž e na väčšinu týchto otázok dostaneme odpoveď na celoštátnom
stretnutí pracovníkov odborov kultúry krajských úradov, odborov školstva a kultúry
okresných úradov, štátnych intendantov a riaditeľov štátnych knižníc, ktoré sa konalo dňa
29. januára 1998 v bratislavskom Istropolise. Veď téma stretnutia "Úlohy štátnych knižníc
Slovenskej republiky v transformácií spoločnosti a kultúry" bola takmer predurčená, aby
sa zaoberala aj práve týmito problémami.
Moje pocity po stretnutí sú zvláštne. Dovolím si citovať a uviesť niekoľko myšlienok,
ktoré ma najviac zaujali. Pán minister kultúry veľmi vysoko ocenil prácu knižníc. Knižnice
považuje z a "chrbtovú kosť slovenskej kultúry a z a najdôležitejšie odvetvie kultúry",
generálny riaditeľ sekcie štátneho jazyka a národného písomníctva M K S R Milan Ferko
konštatoval, ž e činnosť v oblasti knižníc sa vyvíjala koncepčne a systémovo, mala svoje
ciele a postupne ich dosahovala. Zatiaľ sa neschválil knižničný zákon, ale p. riaditeľ verí,
ž e sa tak do júna t. r. stane a na oslavy Cyrila a Metoda zákon u ž budeme mať. Riaditeľ
Ústredia medzinárodnej knižničnej a informačnej spolupráce Univerzitnej knižnice v
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Bratislave - Národného knižničného centra Alojz Androvič o. i. konštatoval, ž e "automa
tizácia našich knižníc j e na svetovej úrovni", "ojedinelým počinom na svete j e uzákonenie
povinnosti vydavateľa odovzdávať povinný výtlačok v elektronickej forme". S uznanim sme
si vypočuli aktivity Univerzitnej knižnice v oblasti medzinárodnej spolupráce, napr. projekt
"Free Flow of Information" s IREX, či vytvorenie virtuálneho referenčného centra v
spolupráci s Japoncami v hodnote 15 miliónov korún. Veľkým prekvapením bola
skutočnosť, ž e UKB v roku 1999 prestáva používať softvérový systém Aleph. Generálny
riaditeľ hospodárskeho úseku MK S R František Krasňanský informoval prítomných o
skutočnosti, ž e koncom roku dostali RKC 25 miliónov korún a tento rok j e taktiež k
dispozícii pre podporu miestnej a regionálnej kultúry 25-30 miliónov korún, o ktoré sa
možno uchádzať na základe pripravených projektov. Súčasne informoval, ž e knižnice
dostanú 5,- Sk na 1 obyvateľa na nákup knižničných fondov. Pri následnej diskusii bolo
vysvetlené, ž e nie všetky knižnice, len "naše". ("Naše" - rozumej 55 knižníc delimitovaných
v uplynulom období z M K SR.) Vedúci odboru kultúry Krajského úradu v Košiciach Dušan
Šoltés podčiarkol správnosť a systémovosť transformačného procesu a uviedol, že
"transformácia spočíva v tom, ž e človek by nemal vôbec uvažovať, či j e opatrenie dobré
alebo zlé, ale mal by 'šlapať. Pracovný proces j e dobrovoľný a ak sa niekto nestotožní s
transformáciou, môže od toho ísť." Okrem menovaných pánov na celoštátnom stretnutí
vystúpili so svojimi príspevkami aj správca Matice slovenskej Miroslav Bielik, poradca
ministra Samuel Bakoš, riaditeľka Krajskej štátnej knižnice Ľ. Štúra v o Zvolene Katarína
Ďurovcová, štátny intendant Turčianskeho kultúrneho centra Milan Boršč, riaditeľ Spišskej
knižnice v Spišskej Novej V s i Stanislav Prochotský. Po krátkej diskusii celoštátne
stretnutie, či vlastne aktív (citujem p. štátneho tajomníka), ukončil štátny tajomník MK SR.
Neviem, či sa situácia v knižniciach od sielnickej konferencie tak výrazne zmenila
(zlepšila?), ale problémy, ktoré rezonovali na konferencii, sa v Bratislave vôbec
nespomínali. Z uvedeného vyplýva, ž e odpovede na vyššie uvedené otázky sme nepočuli.
Opäť sa teda pýtam - ako ďalej? Myslím si, ž e nám knihovníkom (či knižničiarom pekne, po slovensky?!) neostane nič iného, len aby sme sa ďalej najmä my snažili, aby
knižnice prestali byť "ohrozovaným druhom, aby v nich slovenská veda a kultúra mala
naďalej spoľahlivú a významnú knižničnú, informačnú, bibliografickú a výskumnú
základňu" (citované z príspevku Súčasné postavenie vedeckých knižníc v regiónoch S R
/ Oľga Kaliská. In: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc
1997 : Materiály z konferencie "Slovenské knižnice '97" v Sielnici 14. a 15. októbra 1997.
Roč. 8 (1997). - Bratislava : STIMUL, 1997. s. 98). Niekedy sa však obávam, ž e na to
nebudeme mať dosť síl, ž e slovenské knižnice nebudú ťahať z a jeden povraz a jedným
smerom v duchu Deklarácie 1. slovenského knihovníckeho kongresu a Vyhlásenia
účastníkov konferencie "Slovenské knižnice '97". Celoštátny bratislavský aktív moje obavy
v plnom rozsahu potvrdil.
Uvedomujem si, ž e môj úvodník sa všetkým nebude páčiť a nebudú s ním súhlasiť.
Ale j a to vidím takto a prosím, aby sa tí, ktorí majú iný názor, ozvali. Budem im nesmierne
povďačná, keď ma presvedčia, ž e sa mýlim.
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ČLÁNKY-ŠTÚDIE
Základné východiská budovania Národného metodického centra
pre knižničnú kultúru
PhDr. Ladislav Osla пес

Odborná knihovnícka verejnosť zaznamenala v poslednom období viacero
významných zmien v oblasti štruktúry národného knižničného systému. Ministerstvo
kultúry S R ako ústredný orgán štátnej správy pre knižnice poverilo funkciou ústrednej
štátnej knižnice Slovenskej republiky a národného metodického centra pre knižničnú
činnosť Univerzitnú knižnicu v Bratislave - Národné knižničné centrum (UKB-NKC).
V zmysle smernice MK S R č. MK-690/97-1 z o 17. 3. 1997 o pôsobnosti národných
metodických centier a novej zriaďovacej listiny z 2. 6. 1997 UKB-NKC realizuje knižničnú,
informačnú, bibliografickú, vedeckovýskumnú, kultúrno-vzdelávaciu a vydavateľskú
činnosť predovšetkým ako:
• národné metodické centrum pre knižničnú kultúru,
. ústredie medzinárodnej knižničnej a informačnej spolupráce,
» konzervačná knižnica celoštátnej produkcie kníh, periodík a iných dokumentov,
• správca súborného katalógu knižníc Slovenskej republiky,
• národná agentúra pre medzinárodné
dokumentov a publikácií, menovite:

štandardné číslovanie všetkých druhov

a) ISBN - medzinárodné štandardné číslovanie kníh,
b) ISSN - medzinárodné štandardné číslovanie periodických publikácií,
c) ISMN - medzinárodné štandardné číslovanie hudobnín,
d) E A N - medzinárodné označovanie dokumentov a ostatných medzinárodných, naj
mä európskych systémov globálnej evidencie dokumentov a publikácií,
• konzervačná knižnica oficiálnych a vedeckokvalifikačných prác obhájených v SR,
• ústredné knižničné zariadenie na zasielanie vybraných slovacík do najvýznamnejších
svetových knižníc, štátnych, vzdelávacích a kultúrnych zariadení podľa pokynov
zriaďovateľa,
• ústredie evidencie zahraničnej literatúry,
• ústredie medzinárodnej výmeny publikácií a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej
služby,
• depozitná knižnica Organizácie spojených národov a UNESCO,
• informačné stredisko UNESCO.
Okrem uvedených funkcií UKB-NKC plní aj funkciu krajskej štátnej knižnice pre
Bratislavský kraj, j e sídlom krajského jazykového poradcu.
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Organizačne sa UKB-NKC člení na tri útvary - Univerzitnú knižnicu v Bratislave,
Národné metodické centrum pre knižničnú kultúru, Ústredie medzinárodnej knižničnej a
informačnej spolupráce.
V

tomto príspevku sa budeme podobnejšie zaoberať poslaním Národného

metodického centra pre knižničnú kultúru, ktoré po prechode funkcie z Koordinačného
centra knižníc Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej preberá úlohy ústredného
metodického pracoviska.
Národné metodické centrum pre knižničnú kultúru UKB-NKC /ďalej NMC KKJ plní
teoreticko-koncepčné, výskumno-rozborové, metodicko- poradenské, výchovno-vzdelávacie, informačno-dokumentačné, edičné, distribučné a prezentačné úlohy s celoštátnou
pôsobnosťou. V o všetkých oblastiach činnosti všestranne spolupracuje s knižnicami,
národnými metodickými centrami, profesijnými združeniami a organizáciami. Svojou
pôsobnosťou napomáha rozvoj knižníc a informačných služieb v SR.

Ciele a úlohy
NMC KK m á z a cieľ koordinovať budovanie moderného, funkčného, decen
tralizovaného a otvoreného národného knižničného systému SR, ktorého súčasťou sú
všetky knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby.
V rámci svojej činnosti bude prioritne:
a) koncepčne rozpracúvať úlohy štátnej informačnej politiky v oblasti knižníc,
b) rozvíjať expertíznu i analytickú činnosť,
c) sledovať aktuálne problémy z oblasti knižničných a informačných služieb, rozvíjať ich
nové vývojové tendencie,
d) vyhodnocovať knižničné aktivity, zovšeobecňovať skúsenosti a sprístupňovať praxou
overené moderné metódy, formy a prostriedky knižničnej a informačnej práce,
e) aktivovať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti knihovníctva.
Na základe pravidelného a bezprostredného styku s knižničnou praxou, analýzy
súčasného stavu a potrieb bude pri svojej metodickej činnosti poskytovať najmä:
• odbornú poradenskú a
zriaďovateľom,

konzultačnú pomoc všetkým knižniciam v S R a ich

• vykonávať poradenstvo pre orgány štátnej správy v oblasti knižničnej a informačnej
činnosti,
• podieľať sa na príprave koncepčných, programových a rozvojových projektov,
• koordinovať metodickú činnosť knižníc, podporovať rozvoj vzájomnej spolupráce
knižníc v národnom i medzinárodnom meradle,
• organizovať celoštátne odborné podujatia v gesčnej oblasti,
• rozvíjať medzinárodné styky, spolupracovať s partnerskými organizáciami podobného
zamerania na rozvoji knižničnej a informačnej činnosti.
Úlohou NMC KK v oblasti výchovnej a vzdelávacej činnosti j e navrhovať a
uskutočňovať programy odbornej prípravy profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov
6
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knižníc v mimoškolskom systéme vzdelávania. Pri príprave plánu vzdelávacích podujatí
bude spolupracovať s ostatnými knižnicami a inštitúciami, ktoré organizujú ďalšie
vzdelávanie, najmä katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF U K a Školou knihovníckych
a informačných štúdií.
Zámery informačno-dokumentačnej činnosti sa orientujú na vybudovanie centrálnej
metodickej bázy údajov o knižniciach a ich činnosti, bázy dokumentov, materiálov a
informácií vrátane štandardizačných a unifikačných dokumentov. Súčasťou tejto práce
bude i archív dokumentácie metodickej práce knižníc, vydávanie odborných periodických
a neperiodických publikácií.
Z ďalších dôležitých úloh, ktoré stoja pred novým ústredným pracoviskom,
spomenieme predovšetkým zabezpečenie kvalitných informačných tokov pre riadenie
knižníc, ako j e výskum, knižničná štatistika a evidencia, výsledky metodických návštev a
konzultačnej činnosti; tvorba stratégie, plánov a programov s technologickým, finančným,
personálnym vyčíslením; skvalitňovanie personálnych zdrojov; vlastné aktivity v oblasti
publicity, public relations, koordinácie realizačných úloh; teoretická a publikačná činnosť;
tvorba nových metodík, metód a technológií na zvyšovanie účinnosti knižnično-informačných procesov a služieb s osobitným dôrazom na metodickú pomoc pri
automatizácii a elektronizácii, zavádzaní špeciálnych knižničných softvérov.
Systémové riešenie knižničnej metodiky vyžaduje dobudovať a vytvoriť funkčnú,
operatívnu, flexibilnú a kooperujúcu štruktúru metodických pracovísk, osobitne NMC KK
ako ústredného metodického pracoviska, metodických pracovísk krajských štátnych a
regionálnych, resp. okresných knižníc.
V súlade s postupom prípravy základných materiálov j e pripravená pracovná verzia
návrhu koncepcie činnosti NMC KK. Knižnice majú možnosť sa k nej vyjadriť.
Chceme formovať ústrednú metodiku tak, aby činnosť vychádzala z reálnych potrieb
a záujmov knižníc. K tomu j e potrebná spolupráca a zapojenie popredných odborníkov,
metodikov knižníc z celého Slovenska, sústredenie síl na spoločné riešenie problémov a
úloh, ktoré stoja pred knižnicami.
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DISKUSIA O POVINNOM V Ý T L A Č K U

Redakcia Bulletinu SAK sa tohto roku rozhodla iniciovať členské knižnice, aby
využili priestor bulletinu a písali o svojich problémoch, ktoré ich trápia, s ktorými si
vedia ľahšie alebo zložitejšie poradiť, ale aj o svojich dobrých skúsenostiach a
zámeroch. Tým by sme chceli otvoriť pole výmeny poznatkov a vzájomnej inšpirácie
pri dnes takej dôležitej, ale zároveň veľmi náročnej práci, akou knihovnícka činnosť
v ére informačnej spoločnosti je.
Do tohto čísla nášho časopisu sme zaradili príspevky týkajúce sa problematiky
uplatňovania nového zákona o povinných výtlačkoch. Sme presvedčení, že takto
skoncentrované názory knihovníkov z praxe, teda naslovovzatých odborníkov, a ich
pripomienky padnú na úrodnú pôdu a budú vzaté do úvahy pri ďalších legislatívnych
krokoch týkajúcich sa knihovníctva.
Okrem toho ste nám písali aj na rôzne iné témy, ako napr spolupráca knižníc
so štátnymi a neštátnymi organizáciami, knižnica a rómske deti, knižnica a
hendikepované deti a pod., ktoré postupne uverejníme v ďalších číslach Bulletinu
SAK
Zároveň s a na Vás opätovne obraciame s ponukou, aby ste aj Vy ostatní napísali
o svojich skúsenostiach i problémoch vo Vašej knižnici.

Povinný výtlačok - dokedy po novom?
Mgr. Daniela Džuganová

S účinnosťou od 1. septembra minulého roka vstúpil do platnosti dlho avizovaný
„nový" zákon č. 212/1997 Z. z. z 3. júla 1997 o povinných výtlačkoch periodických
publikácii, nepediodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel. Tomuto zákonu
po roku 1989 predchádzali dva zákony, a síce v roku 1993 prijatý zákon N R S R č. 93/1993
Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií a v roku
1990 zákon S N R č. 378/1990 Zb. o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií.
Zámerom tohto príspevku určeného jednak odbornej knihovníckej verejnosti, ktorá
doposiaľ nepoznala prácu s povinným výtlačkom, ale i jeho tvorcom, nieje úvaha o častých
zmenách v paragrafových zneniach toho-ktorého z vyššie uvedených zákonov, ale na
základe doterajších praktických skúseností z uplatňovania novoprijatého zákona na úseku
povinného výtlačku oddelenia kníh v Krajskej štátnej knižnici v Košiciach (bývalej Štátnej
vedeckej knižnici v Košiciach - ďalej len KŠK K) načrtnúť problémové záležitosti. Nakoľko
organizačne sa doplňovanie knižničných fondov v KŠK K delí na doplňovanie v oddelení
kníh, periodík a oddelení špeciálnych fondov, pokúsime sa podeliť o svoje skúsenosti v
oblasti doplňovania neperiodických práve so zreteľom na povinný výtlačok.
8
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Krajská štátna knižnica v Košiciach, i keď pod rôznymi názvami a pod rôznymi
zriaďovateľmi, počas svojej 50-ročnej histórie mala priznané právo povinného výtlačku
od roku 1947. Priznaním povinného výtlačku bola dosiahnutá relatívna úplnosť knižných
fondov KŠK K všetkej československej tlače (od roku 1993 slovenskej), a to bez ohľadu
na druh (vedecká, odborná literatúra, beletria atď), alebo typ dokumentu (monografie,
vysokoškolské učebnice, výskumné a cestovné správy, habilitačné a diplomové práce,
konferenčné zborníky, almanachy, príručky, encyklopédie, slovníky, mapy, noty,
hudobniny, bibliografie atď). Právo povinného výtlačku, vyplývajúce z o zákona, mala
knižnica počas svojej existencie stále. Menovite v rôznych zákonoch o povinnom výtlačku
(počas 50 rokov trvania knižnice) s tým, ž e sa menil len náklad, nad rámec ktorého bol
knižnici priznaný povinný výtlačok. Treba tu zdôrazniť ten fakt, ž e do roku 1990 v rámci
bývalého východného Slovenska mala KŠK K ako jediná knižnica právo na povinný
výtlačok. Od roku 1990 bol priznaný aj Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (v rámci
východného Slovenska).
Napriek mnohým pripomienkovaniam z o strany nielen K Š K K k návrhu nového
znenia zákona o povinných výtlačkoch bol prijatý zákon č. 212/1997 ... s účinnosťou od
1. septembra 1997. Tento zákon j e "nový" nielen v niektorých paragrafových zneniach,
ale tiež v menovaných prílohách č. 1-3. T u sa v podstatnej miere zmenili určené právnické
osoby. Vedecké knižnice vymenili krajské štátne knižnice. A práve táto skutočnosť a to,
že KŠK K má bohaté skúsenosti s prácou s povinným výtlačkom, či u ž na úrovni
spracovania alebo doplňovania, viedla knižnicu k tomu, ž e iniciovala v závere roka
pracovné stretnutie k povinným výtlačkom pre pracovníkov krajských knižníc, zástupcov
SNK MS v Martine a Národného metodického centra v Bratislave. Jedným z hlavných
bodov tohto stretnutia bolo vysvetlenie a komentár k zákonu č. 212/1997 ... a následne
výmena skúseností z práce s povinným výtlačkom. Nakoľko po vyčerpávajúcej diskusii sa
konštatovalo, ž e uvedený zákon nezohľadnil z á v a ž n é skutočnosti dotýkajúce sa
doplňovania knižničných fondov knižníc (uvedených v prílohe č. 1 a 2), účastníci
pracovného stretnutia sa dohodli na písomných odporúčaniach pre Národné metodické
centrum U K v Bratislave, od ktorého sa očakáva, ž e bude riešiť v rámci svojich kompetencií
všetky problematické paragrafy uvedeného zákona.
Odporúčania prijaté účastníkmi pracovného stretnutia:
1. Opätovne zvážiť a prerokovať odovzdávanie
výtlačkov pre KŠK K, doplniť par. 3, 4.

povinného výtlačku pri náklade do 500

Bývalá Štátna vedecká knižnica v Košiciach dostáva povinný výtlačok od roku 1947.
Prijatím už citovaného zákona bola prerušená kontinuita úplnosti povinného výtlačku.
Dôležitým argumentom j e skutočnosť, ž e z teritoriálneho hľadiska úplný povinný výtlačok
sa bude nachádzať v o fondoch U K Bratislava, C V T I S R Bratislava (2x pre región
západného Slovenska), S N K MS Martin (región stredného Slovenska) a región
východného Slovenska úplný povinný výtlačok nebude vlastniť. Prakticky to znamená, ž e
KŠK K stratí prevažnú časť odbornej knižnej literatúry, hudobnín, kartografických diel,
špeciálnych tlačí a úplne stratí nárok na normatívne dokumenty, ktoré vychádzajú
sporadicky v menšom náklade ako 500.
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2. Prehodnotiť odovzdávanie tzv. regionálneho povinného výtlačku do krajských štátnych
knižnic.
Povinnosťou vydavateľa odovzdať uvedeným knižniciam povinný výtlačok a ž nad
náklad 500 (par. 3, par. 4) sú krajské knižnice postihované práve v nedodávaní regionálnej
literatúry. Dôsledkom bude neúplnosť registujúcej slovenskej národnej bibliografie, či u ž
na úrovni mesta, okresu, kraja alebo národnej.
3. Zakomponovať do paragrafového znenia č. 3 a 4 dodávanie príloh tlačovín.
Pri tejto požiadavke sa vychádzalo z dlhoročnej praxe, pretože ak jednotlivé prílohy
tlačovín nie sú predmetom zákona (MG, CD, CD-ROM a pod.), vydavatelia j u nebudú
rešpektovať.
4. V prípade registujúcej Slovenskej národnej bibliografie, séria A Knihy, odporúča sa
uvádzať povinný údaj - náklad výtlačkov.
Pri tomto odporúčaní sa vychádzalo z o skutočnosti, ž e nie každé periodikum uvádza
náklad výtlačkov. Jednotlivé knižnice, resp. úseky akvizície povinného výtlačku bez
určenia výšky nákladu nevedia kontrolovať dodanie povinného výtlačku a urgovať
slovenské vydavateľstvá v úplnosti. Zároveň j e potrebné zabezpečiť pravidelné a včasné
vydávanie SNB.
5. Najdiskutabilnejší

je paragraf 7 uvedeného zákona: Používanie povinných výtlačkov.

Odporúčame ešte raz prehodnotiť ich zapožičanie v priestoroch knižníc.
Znenie tohto paragrafu prinieslo veľké obmedzenia do výpožiek knižníc vlastniacich
povinný výtlačok. Vedecké knižnice nemajú voľné kapacity študovní pre prezenčné
výpožičky. Ostatné krajské knižnice (bývalé okresné) neboli a nie s ú stavané (ani
študovňami, ani depozitármi) na zabezpečovanie prezenčných výpožičiek (ročný prírastok
povinných výtlačkov j e podľa knižničnej štatistiky asi 4 500 kn. jednotiek ročne).
Znenie tohto paragrafu j e problematické
znamená, ž e v situácii, keď knižnice nemajú
činnosť - doplňovanie knižničného fondu, j e
výpožičiek, čo v konečnom dôsledku ovplyvní
ničnej výpožičnej služby.

aj z hľadiska doplňovania. Konkrétne to
finančné prostriedky na svoju základnú
tu obmedzenie v o forme prezenčných
okrem iného aj poskytovanie medzikniž-

V tejto súvislosti by bolo potrebné zabezpečiť (napr. vykonávacou vyhláškou) pre
krajské knižnice všetky náležitosti pre prácu s povinným výtlačkom (personálne vybavenie,
informačný aparát, skladové možnosti a pod.).
Záverom tohto príspevku, ktorý ani zďaleka nevyčerpal celú problematiku povinných
výtlačkov, nakoľko sa viac-menej zameral na knižný povinný výtlačok v zmysle „nového"
zákona č. 212/1997 ..., by som rada, ako knihovníčka, ktorá viac ako 10 rokov pracuje s
povinným výtlačkom, vyslovila jednu myšlienku. Je to krásna, tvorivá a inšpirujúca práca
s novou knihou. Prináša každý deň obohatenie môjho vnútorného sveta a vzdeláva moju
osobnosť. Rada by som tieto možnosti poskytla i ostatným čitateľom, ktorí chodia do
knižnice. A k však možnosti nebudú, pretože knižnica bude vlastniť iba jeden exemplár a
ten sa nebude dať vypožičať na preštudovanie, oddych alebo zábavu, bolo by potrebné
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sa zámysl ieť nad vážnosťou celej situácie. Alebo nebudeme rešpektovať zákon a povinné
výtlačky budeme požičiavať tajne?

Výhody a negatíva zákona o povinnom výtlačku a jeho uplatňovanie
v Krajskej štátnej knižnici v Žiline
Mária Balkóciová

Realizácia zákona N R S R č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch v praxi môže byť
vnímaná a hodnotená na základe vlastných predchádzajúcich skúseností inak tými
knižnicami, ktoré u ž v minulosti právo povinného výtlačku mali, a inak knižnicami, ktoré
sú jeho novými adresátmi. Tieto môžu možnosti jeho aplikácie opäť rozdielne posudzovať
na základe svojich podmienok - priestorových i organizačných. Najmä pre kategóriu
nových oprávnených príjemcov povinného výtlačku okrem legislatívnych podmienok
neboli vytvorené žiadne iné podmienky.
V o všeobecnej rovine možno povedať, ž e zákon č. 212/1997 priniesol oproti
predchádzajúcej praxi, vyplývajúcej z vtedy platných legislatívnych noriem, pozitíva i
obmedzenia. Výrazným pozitívom oproti zákonu 378/1990 j e rozšírenie oprávnených
príjemcov o nové krajské knižnice, ktorým sa tak otvorili možnosti budovania knižničných
fondov v relatívnej úplnosti. Obmedzení, ktoré vyplývajú z o znenia zákona č. 212/1997,
j e viac.
A k zostaneme ešte v o všeobecnej rovine, vidíme pri aplikácii predmetného zákona
dva problémové okruhy - právo na povinný výtlačok, t. j. okruh oprávnených príjemcov a
jeho využitie, resp. sprístupňovanie. K otázke oprávnených príjemcov povinných výtlačkov
- v minulosti vyhláška Ministerstva školstva a kultúry Č S S R č. 140/1964, par. 3, bod 11
priznávala okresným knižniciam právo na povinný výtlačok okresných novín a závodných
časopisov. Toto právo rozšírila o neperiodické publikácie, ktoré sa „obvodu ich pôsobnosti
tematicky výslovne dotýkajú..." (Vyhláška Ministerstva kultúry S S R č. 132/1971.) Tým boli
vytvorené legislatívne podmienky pre budovanie regionálnych fondov okresných knižníc,
ktoré mali platnosť od roku 1990. Zákonom S N R č. 378/1990 Z. z. bolo okresným
knižniciam fakticky zrušené právo na povinné výtlačky regionálnej tlače a neperiodických
publikácií regionálneho charakteru. Najnovším zákonom N R S R č. 212/1997 - týmto
knižniciam bolo obnovené právo na územne príslušnú periodickú tlač, ale už nie na
neperiodické publikácie. Absenciu práva na tieto publikácie pre regionálne knižnice
vnímame ako negatívny zásah do možnosti budovania regionálnych fondov.
Optimálnemu budovaniu regionálnych fondov nenapomáha (a to sa u ž netýka len
regionálnych knižníc, ale aj všetkých knižníc, ktorých sa to týka, okrem Univerzitnej
knižnice, Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej a Centra vedecko-technických
informácií SR) ani stanovenie limitu 500 výtlačkov, k e ď j e vydavateľ povinný zaslať povinný
výtlačok všetkým oprávneným príjemcom. Súčasný zákon nereflektuje skutočnosť, že

Bulletin SAK, ročník 6, 1998, číslo 1

11

dnes u ž nie sú výnimkou vydania neperiodických publikácií aj v nízkych nákladoch, ktoré
sú síce určené verejnosti, ale sú prístupné len malému okruhu užívateľov, lebo najmä z
finančných dôvodov vyjdú vlastným nákladom alebo z o sponzorských prostriedkov a ich
objem limituje počet výtlačkov pod 500 kusov. V minulosti platná vyhláška MŠaK č.
140/1964 upravovala tento limit podľa nášho názoru logickejšie v bode За/, par. 1, a to na
100 výtlačkov, od ktorých sa vzťahovala povinnosť poskytnúť povinný výtlačok
oprávneným inštitúciám. V praxi to znamená, ž e vydania do 500 zväzkov okrem už
citovaných troch ústredných knižníc väčšine príjemcov povinných výtlačkov unikajú.
Okrem tej skutočnosti, ž e sa takto môžu v podstate strácať používateľsky zaujímavé veci,
narúša sa kontinuita fondu povinných výtlačkov u určitej časti knižníc, a zároveň j e tu opäť
negatívny dosah na budovanie fondov regionálnej literatúry.
Druhým problémovým okruhom j e otázka využitia, resp. sprístupňovania povinných
výtlačkov. Vyhláška MŠaK č. 140/1964 upravovala ich využívanie v par. 5, bode 7 takto:
„Knižnice, ktorým sa podľa tejto vyhlášky priznáva právo povinného výtlačku, sú povinné
ho užívať na účely konzervačné (archívne), študijné alebo bibliografické, v súlade so
svojím poslaním." Táto formulácia bola zrejme chápaná obdobne ako v par. 7, bod I/
Zákona č. 212/1997, t. j. prezenčne. Znenie príslušného bodu vyhlášky umožňovalo
prispôsobiť si jeho výklad praktickým potrebám a možnostiam oprávnených knižníc, preto
bola prax iná. Povinné výtlačky sa požičiavali aj absenčne a limitovanie využitia povinných
výtlačkov len prezenčným spôsobom j e vnímaná knižnicami, ktoré právo povinného
výtlačku mali už pred účinnosťou zákona č. 212/1997, ako obmedzenia práv knižnice i
používateľov. Z hľadiska potreby zvýšenej ochrany týchto fondov pre ich čo najdlhšie
uchovanie a riziká spojené s absenčným požičiavaním j e však toto obmedzenie
pochopiteľné. Skutočnosťou však je, ž e knižniciam, ktoré nemajú dostatočné priestorové
podmienky pre prezenčné priestory, prináša problémy. Nezanedbateľným j e
predovšetkým fakt, ž e publikácie získané na základe práva povinného výtlačku v dôsledku
obmedzenia na prezenčné účely nebudú môcť byť využité pre medziknižničnú výpožičnú
službu. Vzhľadom na to, ž e krajské knižnice nemajú dostatočné zdroje na adekvátne
budovanie knižničných fondov na plnenie funkcie centier MVS v príslušných krajoch, bude
realizácia tejto významnej funkcie krajských knižníc veľmi problematická.
Krajská štátna knižnica v Žiline privítala právo povinného výtlačku, ktoré získala
zákonom č. 212/1997, ako zdroj získavania tej literatúry - periodickej i neperiodickej, ktorú
z rôznych dôvodov nezískava kúpou. Očakávali sme, ž e keď sa u ž nepodarilo presadiť
zvýšenie príspevku na činnosť v roku 1997 z titulu nových úloh v rámci krajských funkcií
od jeho začiatku, tak ž e sa nám podarí v poslednom štvrťroku získať prostriedky aspoň
na zabezpečenie práce s povinným výtlačkom (najmä v oblasti miezd). V tejto súvislosti
by sme chceli poznamenať, ž e žilinská knižnica doteraz znáša dôsledky dlhodobého
poddimenzovania dotácie na činnosť vzhľadom na počet obyvateľov a rozsiahlu sieť
pobočiek, ktoré prevádzkuje. Táto skutočnosť sa premieta v nedostatočnom personálnom
vybavení knižnice, ktoré do určitej miery kompenzujeme pracovníkmi na verejnopros
pešné práce, čo však neumožňuje systémové riešenie potrebných nových pracovných
miest. V roku 1997 mala K Š K v Žiline okrem toho aj limitovaný mzdový fond.
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Realizáciu zákona č. 212/1997 v praxi knižnice determinuje v prvom rade znenie
zákona, personálne, priestorové, organizačné a technické predpoklady. Po viacerých
konzultáciách a po zvážení súčasných prevádzkových a priestorových podmienok KŠK
sme sa rozhodli vytvoriť osobitný úsek povinného výtlačku, kde bude vyčlenený pracovník
vykonávať

príslušnú

agendu,

spracovávanie

povinného

výtlačku

a

prezenčné

sprístupňovanie vybraných periodických titulov z povinných výtlačkov. Vybrané tituly
odborných neperiodických publikácií budú začlenené do fondu študovne oddelenia
odbornej literatúry a tu prezenčne sprístupňované. Do tohto času sa realizovalo
spracovanie časti knižných titulov, evidencia periodickej tlače sa robí priebežne (zatiaľ
manuálne na kartách). Prístupnosť periodickej tlače v rámci povinného výtlačku nám
umožnila pre rok 1998 zracionalizovať objednávku platenej tlače pre centrálnu knižnicu a
ušetrené prostriedky využiť na tlač do novej pobočky v Dome MS, ktorá sa otvorí v tomto
roku.
S požičiavaním fondu povinných výtlačkov sa začne a ž v januári 1998. Riešenie
práce s povinnými výtlačkami ovplyvňuje okrem dispozície budovy (otvorené priestory),
nevyhovujúci knižničný softvér a absencia siete, potreba inštalácie zabezpečovacieho
zariadenia na ochranu fondov, ako aj plánovaná rekonštrukcia centrálneho objektu
knižnice, ktorá má o. i. priniesť aj zmeny v lokalizácii niektorých pracovísk knižnice.
Priestorové dimenzie na skladovanie a uchovávanie fondu povinných výtlačkov sú v
knižnici dostatočné. Budova má veľký skladový suchý priestor v suteréne, j e však potrebné
zrealizovať určité opatrenia na dostatočnú ochranu fondu a jeho uloženie, pretože prístup
do tohto priestoru majú okrem pracovníkov knižnice aj iné osoby.
Optimálnosť systému práce s povinnými výtlačkami si overíme v praxi a podľa
výsledku budeme robiť korekcie. Tie budú v každom prípade nasledovať v súvislosti so
zmenou softvéru a inštaláciou siete, čo hodláme uskutočniť v tomto roku a po rekonštrukcii
centrálnej budovy knižnice.
Záverom možno zhrnúť, ž e pre Krajskú štátnu knižnicu v Žiline právo povinného
výtlačku v zmysle zákona č. 212/1997 rozšírilo prístup k periodickej i neperiodickej tlači,
našu informovanosť, rozsah služieb. A k o sprievodný efekt prinieslo aj zvýšené náklady
(okrem mzdových a materiálnych) aj nákladné na poštovné, lebo viacerí dodávatelia
povinných výtlačkov vyžadujú spätné písomné potvrdenie o jeho prevzatí. Z úrovne
ústredného orgánu by bolo vhodné prehodnotiť niektoré problematické časti zákona,
predovšetkým na zabezpečovanie regionálnej literatúry.
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Doterajšie skúsenosti z uplatňovania zákona č. 212/1997 Z. z.
o povinnom výtlačku v Štátnej krajskej knižnici Michala Rešetku
v Trenčíne
PaedDr. Blanka Fetkovičová

Na základe zákona č. 212/1997 Z. z. z 3. júla 1997 o povinných výtlačkoch
periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
získala Štátna krajská knižnica M. Rešetku v Trenčíne, spolu s ďalšími určenými
inštitúciami, právo povinného výtlačku periodických a neperiodických publikácií s
účinnosťou od 1. 9. minulého roku.
Pre knižnicu nášho typu (regionálnu knižnicu univerzálneho charakteru) pri
všeobecnom poznaní nedostatku finančných prostriedkov na nákup literatúry spočíva
nesporná prednosť tohto zákona najmä v hľadisku bezplatnej a nenáročnej akvizície
dokumentov. Skutočnosť, ž e povinný výtlačok periodík a ostatných neperiodických
publikácií j e možné využívať v knihovnícko-informačných službách študovní, výrazne
uvoľňuje obmedzené finančné zdroje knižnice na nákup fondov určených na absenčné
výpožičky. Doplnenie typovej štruktúry fondov knižnice o súbor máp, oblasť tzv. sivej
literatúry a iných dokumentov, ich analytické spracovanie v špeciálnych informačných
bázach dát, j e významným prínosom v skvalitnení a rozšírení komplexu služieb knižnice.
Po zverejnení zákona knižnica v záujme optimálneho využívania vypracovala interné
nariadenie pre prácu s dokumentmi povinného výtlačku v zmysle platných ustanovení.
Nariadenie charakterizuje základné pracovné postupy, t. j. evidenciu, spracovanie,
organizáciu a používanie dokumentov povinného výtlačku v službách knižnice. Operatívne
zabezpečila modifikáciu prevádzkovaného automatizovaného systému pre evidenciu a
spracovanie periodík. Pretože ustanovenia zákona zaväzujú knižnicu požičiavať povinné
výtlačky v jej priestoroch, práca s nimi j e sústredená výlučne v študovniach centrálneho
pracoviska - v o všeobecnej študovni, v študovni úseku pre deti a mládež, bibliografie a
informácií a v študovni periodík.
Napriek nesporným kladom nového zákona jeho uplatnenie v knihovníckej praxi
sprevádza množstvo problémov. Okrem riešenia náročných otázok priestorového,
personálneho a organizačného charakteru vzrástli knižnici aj finančné náklady bez
zohľadnenia v príspevkoch na činnosť.
Mimoriadne problémové j e uplatňovanie paragrafu 8 zákona o používaní povinných
výtlačkov. Trenčianska knižnica nemá voľné kapacity študovní na prezenčné výpožičky,
sklady, depozitáře. Na druhej strane si ťažko môžeme predstaviť čitateľa "študovať" det
skú či mládežnícku literatúru, beletriu, nakoniec aj populárno-náučnú literatúru v už aj teraz
stiesnených priestoroch knižnice. Ustanovanie tohto paragrafu nepriaznivo ovplyvní počet
výpožičiek a poskytovanie MVS. Napokon v súčasnej finančnej situácii knižníc pri
zabezpečení doplňovania knižničného fondu j e obmedzenie v zmysle prezenčných
výpožičiek nevhodným prepychom.
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Zrejme absencia vykonávacích predpisov k zákonu, resp. metodických pokynov pre
knižnice bola podnetom na zorganizovanie celoslovenského pracovného stretnutia k
problematike povinného výtlačku Krajskou štátnou knižnicou v Košiciach. V snahe zúročiť
dlhoročné skúsenosti s povinným výtlačkom pri riešení aktuálnych problémov sa
uskutočnilo stretnutie zástupcov štátnych krajských knižníc 20. novembra m. r. v
Košiciach, s účasťou zástupcu Národného metodického centra pre knižničnú kultúru (NMC
KK) v Bratislave. Na základe doterajších skúseností s uplatňovaním zákona, keďže
nezohľadnil závažné skutočnosti dotýkajúce sa doplňovania knižničných fondov a
reálnych podmienok knižníc, účastníci prijali odporúčania pre NMC KK v Bratislave.
Odporúčania sú stručným súborom základných požiadaviek knižníc, ktorých cieľom j e
optimálne sprístupniť a uspokojiť informačné potreby používateľov knižničných služieb.
Domnievame sa, ž e úprava zákona o povinnom výtlačku, v súlade s návrhmi a
pripomienkami z knihovníckej praxe, bude nevyhnutným predpokladom pre splnenie tých
zámerov právnej normy, ktoré viedli k jej schváleniu.

Doterajšie skúsenosti z uplatňovania zákona č. 212/1997 Z. z.
o povinnom výtlačku v Krajskej štátnej knižnici v Prešove
Mgr. Valéría Závadská

Krajská štátna knižnica v Prešove má právo povinného výtlačku už od roku 1991
prijatím zákona Č N R č. 106/91 Sb. z 27. februára 1990 s platnosťou od 1.5.1991 a zákona
S N R č. 378/90 Zb. z 13. septembra 1990 s platnosťou od 1. 1. 1991.
Po rozdelení federácie pre nás prestal platiť zákon Č N R a na Slovensku vyšiel nový
zákon N R S R č. 93/1993 Z. z., ktorý platil do 1. 9. 1997. Od 1. 9. 1997 j e v platnosti zákon
N R S R č. 212 Z. z. z 3. júla 1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel. Tento zákon však
nezohľadnil niektoré závažné skutočnosti týkajúce sa doplňovania a využívania
knižničných fondov knižníc uvedených v prílohe 1 a 2 zákona.
V prvom rade § 3 a 4 upravuje povinnosť vydavateľa zasielať knižniciam uvedeným
v prílohách povinné výtlačky, len ak j e náklad vyšší ako 500 výtlačkov (s výnimkou U K
v Bratislave, S N K MS v Martine a C V T I S R v Bratislave), pričom v o väčšine prípadov nie
j e možné zistiť, aký j e skutočný náklad publikácie, a teda nie j e možné túto povinnosť
vydavateľa kontrolovať. Zákon S N R č. 378/90 upravoval povinnosť vydavateľa pri náklade
nad 100 výtlačkov a dokonca zákon Č N R č. 106/91 také obmedzenie nepoznal. Prijatím
nového zákona naša knižnica stráca nárok na periodickú tlač pri náklade menšom, ako j e
500 výtlačkov, a teda aj nárok na periodiká, ktoré nám boli doteraz zasielané povinne bez
ohľadu na náklad, vrátane regionálnych periodík, ktoré sú v o väčšine prípadov vydávané
v menších nákladoch. Dá sa povedať, ž e hneď po zverejnení zákona nám vydavatelia
telefonicky alebo písomne oznamujú, ž e ďalší odber periodickej tlače nám budú
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fakturovat', ak budeme mať o ňu záujem. A to, žiaľ, pri súčasnom rozpočte nebude možné.
T ý m prídeme o mnohé zaujímavé tituly, ak sa o nich vôbec dozvieme, keďže nieje možné
kontrolovať dodanie povinného výtlačku bez určenia výšky nákladu.
Zákon č. 93/1993 Z. z. v § 6, ods. 2 tiež upravoval zasielanie povinných výtlačkov
podobným spôsobom, netýkalo sa to však publikácií vydaných z vedeckých a iných
odborných podujatí (§ 6, ods. 3). Tento odsek j e z nového zákona vypustený a my ako
knižnica s vedeckým zameraním sa nedostaneme k publikáciám takého charakteru.
Zákon stanovuje odovzdávať povinný výtlačok v deň začatia rozširovania pri
periodických publikáciách (§ 3) a 10 dní od začatia rozširovania pri neperiodických
publikáciách (§4), pričom deň distribúcie u neperiodických publikácií sa zistiť nedá. Počas
platnosti predošlého zákona len jediné vydavateľstvo (IKAR) nás písomne požiadalo o
možnosť zasielať neperiodické publikácie raz mesačne vzhľadom na vysoké poštovné,
v čom sme im vyhoveli.
Zákon síce upravuje povinnosť vydavateľa zasielať povinné výtlačky tlačovín, ale už
sa to nevzťahuje na ich prílohy, ktoré nie s ú predmetom zákona, a teda vydavateľ nemusí
prílohy odovzdávať. Je pre nás mnohokrát problematické tieto prílohy zháňať, nehovoriac
o tom, ž e ich musíme kupovať.
Najväčší problém pre knižnice akéhokoľvek typu predstavuje § 7 zákona, ktorý
predošlé zákony neobsahovali. Znenie tohto paragrafu prináša pre knižnice veľké
obmedzenie. Vedecké knižnice nemajú voľné kapacity na vytváranie študovní na
prezenčné výpožičky, o bývalých okresných ani nehovoriac, pričom možno vysloviť
pochybnosti o zmysle týchto študovní. Znenie tohto paragrafu ovplyvňuje aj doplňovanie
knižničných fondov, pretože zavedenie prezenčných výpožičiek povinného výtlačku kladie
vyššie nároky na nákup literatúry, čo v dnešnej neľahkej finančnej situácii predstavuje
veľký problém. V konečnom dôsledku toto obmedzenie ovplyvní poskytovanie MVS.
Predmetom zákona j e označenie publikácií medzinárodným štandartným číslom
ISBN pre knihy, ISSN pre seriály a ISMN pre hudobniny (§ 8). Zákon však neupravuje
povinnosť vydavateľa žiadať si toto číslo pre každú publikáciu a pre každé jej vydanie.
Týka sa to predovšetkým neperiodických publikácií. Potom sa stáva, ž e publikácie nemajú
číslo ISBN, alebo dve rôzne publikácie majú to isté číslo ISBN, alebo dve rôzne vydania
tej istej publikácie majú to isté číslo ISBN. Zároveň by bolo žiaduce zakomponovať do
zákona povinnosť pre vydavateľa uvádzať v publikáciách aspoň tie najdôležitejšie údaje
potrebné pre spracovanie publikácií v knižniciach, čiže okrem autorov, názvu, miesta
vydania, vydavateľstva, roku vydania, aj poradie vydania a náklad. Mnohé vydavateľstvá
by mohli namietať, ž e tieto údaje v knihách uvádzajú, ale n i e j e to vždy tak.
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INFORMÁCIE
Plán práce Slovenskej asociácie knižníc na rok 1998
1. Základné organizačné

úlohy

1.1 Predpokladané zasadnutia S R SAK
T: 02/98, 04/98, 06/98, 09/98, 11/98
Z: predseda SAK
1.2 Predpokladané zasadnutia V Z
T: 03/98, 11/98
Z: predseda SAK
2. Odborné aktivity
2.1 Workshop k problematike copyrightu (v spolupráci s EBLIDA)
T: podľa dohovoru s EBLIDA
Z: SR SAK
2.2 Krajské konferencie - príprava krajských plánov rozvoja
T: 2. polrok 1998
Z: sekcia pre verejné knižnice,
krajské knižnice
2.3 Odborný seminár - Slovenské knižnice v medzinárodnej spolupráci
T: 1. štvrťrok 1998
Z: OS pre dlhodobý rozvoj
2.4 Okrúhly stôl - Sivá literatúra
T: 1. štvrťrok 1998
Z: OS pre dlhodobý rozvoj
2.5 Okrúhly stôl - Program elektronizácie slovenských knižníc - súborný katalóg
T: máj 1998
Z: OS pre informatizáciu
2.6 Odborný seminár - CASLIN a akademické knižnice IV.
T: jún 1998
Z: sekcia akademických knižníc
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2.7 Pri príležitosti knižného veľtrhu Bibliotéka '98 zorganizovať ako sprievodný program
valné zhromaždenie S A K
T: november 1998
Z: predseda SAK
2.8 Sledovať postup legislatívnych prác na zákonoch súvisiacich s knižnicami,
zhromažďovať podklady, pripomienky a námety k týmto zákonom (napr. knižničný
zákon, zákony o daniach a colných poplatkoch, zákony a vykonávacie predpisy v
súvislosti s územnosprávnym usporiadaním a knižnicami atď.)
T: priebežne
Z: O S pre legislatívne otázky
3. Edičná činnosť a propagácia
3.1 Vydávanie Bulletinu S A K
T: štvrťročne
Z: red. rada
OS pre propagáciu a edičnú
činnosť
3.2 Príprava a účasť na Bibliotéke '98
T: november 1998
Z: O S pre propagáciu a edičnú
činnosť
3.3 Pokračovať v monitoringu tlače a médií o slovenských knižniciach a ich činnosti,
zabezpečiť sprístupnenie záznamov v sieti I N T E R N E T (v spolupráci s Centrom V T I )
T: monitoring - príebežne
sprístupnenie -1. polrok
Z: podpredseda
3.4 Aktualizácia, príprava a tlač propagačných materiálov
T: september 1998
Z: O S pre propagáciu a edičnú
činnosť
4. Zahraničné kontakty
4.1 Pripraviť zájazd zástupcov knižníc na pražský knižný veľtrh
T: máj 1998
Z: podpredseda
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4.2 Zabezpečiť účasť zástupcov S A K na podujatiach EBLIDA S D R U K a SKIP
T: počas r. 1998
Z: SR SAK
(Schválené na V Z S A K 7. 11. 1997)
(i-k.)

Tretia medzinárodná konferencia o sivej literatúre
V termíne 13. - 1 4 . november 1997 sa v Luxemburgu, v budove Jeanna Monneta v
areáli Európskych spoločenstiev, konala z a účasti 88 predstaviteľov z 2 3 krajín v poradí
už tretia medzinárodná konferencia o sivej literatúre (SL) pod názvom "Perspektívy dizajnu
a transferu vedecko-technických informácií". Tohtoročným hostiteľom a zároveň hlavným
sponzorom podujatia bola Európska únia - konkrétne Komisia E Ú D G X I I I pre
telekomunikácie, informačný trh a realizáciu výskumu.
K najvýznamnejším spolusponzorom patrili Centrum vedeckých knižníc (CRL) z
USA, Európska asociácia pre využívanie sivej literatúry ( E A G L E ) a Japonské informačné
stredisko vedy a technológie (JST). V programovom výbore zasadali predstavitelia takých
inštitúcií,

akými

sú

napr.

IFLA,

FID,

EAGLE,

JST,

IN IST

(Národný

inštitút

vedecko-technických informácií, Francúzsko), GreyNet (Holandsko), CRL, Komisia
Európskych spoločenstiev DGXIII atď.
Konferencia bola organizovaná v troch hlavných zhromaždeniach, ktoré sa skladali
z konkrétnych plenárnych a skupinových zasadnutí prebiehajúcich formou videoprojekcií.
Príspevky, ktoré odzneli počas týchto zasadnutí, sa niesli v znamení troch hlavných tém:
1. Sivá literatúra, jej úloha a význam v procese transferu a inovácie technológií. Dosah a
využitie S L v oblasti vedy a techniky.
2. Prehodnotenie a nové pohľady na produkty a služby v oblasti SL. Prístup k novým
formám sivej literatúry v prostrediach sietí z hľadiska manažmentu a organizácie.
3. Vzdelávanie a odborný výcvik v oblasti SL. Rozpracovanie učebných osnov a
inštruktážnych výučbových programov zameraných na interpretáciu vedomostnej
základne tejto rýchlo napredujúcej oblasti informácií a vytýčenie smeru ďalšieho
výskumu.
Okrem plenárnych a skupinových zasadnutí sa uskutočnili aj špeciálne zasadnutia,
na ktorých traja vystavovatelia - E A G L E , C R L a C O R D I S (Centralizovaný zdroj informácií
o výskumných a vývojových aktivitách štátov EÚ) prezentovali svoje informačné produkty
a služby.
Príspevky, vzťahujúce sa svojím obsahom k prvej téme, analyzovali problematiku
prenosu poznatkov a informácií zameraných na priemyselnú inováciu z hľadiska
strategického prístupu. Tlak a potreba inovácie v technológiách firiem a spoločností
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aktívnych v oblasti priemyslu a obchodu stále narastá. V tejto súvislosti j e mimoriadne
dôležitý včasný prístup k relevantným informáciám, ktoré sú produkované rôznymi zdrojmi,
ako sú napr. univerzity, výskumné a vývojové inštitúcie a t ď , ako aj schopnosť monitorovať
technologický pokrok a vytvoriť predpoklady pre trvalú a kvalitnú spoluprácu so
spomínanými producentmi informácií. Dobré vzťahy sú často kľúčom k získaniu
špecifických dokumentov včas. K najvýznamnejším typom SL, dôležitým pre transfer
poznatkov, patria:
• verejné správy o
financovaných EÚ,

výsledkoch

vedeckovýskumných

a

vývojových

projektov

• patentové informácie,
• brožúry o komerčných firmách a ich výrobkoch,
• technická dokumentácia,
• vládne publikácie z oblasti priemyselného rozvoja, výskumných programov, vládnych
nariadení, politiky atď.
Z hľadiska prístupu k zahraničným informačným zdrojom sú v porovnaní s veľkými
spoločnosťami znevýhodnené predovšetkým malé a stredné podniky. T o platí hlavne pre
malé, na nových technológiách založené firmy, ktoré vyrábajú vysoko špecializované
moderné produkty, pre ktoré j e dôležitý európsky trh. Riešenie spomenutých problémov
si vyžaduje uzavretie celoeurópskych dohôd a rozvoj spolupráce zameranej na
organizáciu a manažment informačných tokov a prameňov. Navyše by sa mala vytvoriť
priaznivá komunikačná klíma na prekonanie kultúrnych a jazykových bariér. Pre realizáciu
týchto cieľov j e potrebné, aby bol prenos poznatkov podporovaný celoeurópskymi sieťami
sprostredkujúcich informácii zameraných na špecifické oblasti priemyslu a technológií.
Druhá téma zastrešovala príspevky zamerané na otázky nových foriem a typov SL
v prostredí elektronických sietí a Internetu, ktoré poskytujú autorom a korporáciám okrem
iného i nový spôsob spolupráce a výmeny informácií.
Sieťové prostredie umožnilo vznik nových typov SL, ako sú napr. e-printy (e-prints),
sivé súbory (grey files) a typ reprezentovaný tzv. "technickou dokumentáciou" (technical
documentation). E-printy s ú vopred publikované články (preprinty) v elektronickej podobe,
pričom automatizované systémy ich archivovania a distribúcie sú prístupné
prostredníctvom Internetu. Archívy e-printov predstavujú nielen nový typ a model
rozširovania a sprístupňovania dokumentov SL, ale sú i kombináciou znakov a čŕt nielen
elektronického publikovania, ale i charakteristík báz dát zhromažďujúcich špecifické typy
dokumentov.
V mnohých príspevkoch rezonovala problematika stále nedoriešenej normalizácie v
oblasti formátov SL. V súvislosti s trendom internacionalizácie informácií a politikou
otvorených hraníc by sa ako vecná klasifikácia, tak aj iné typy doplnkových informácií
nemali orientovať len na existujúce skupiny používateľov, ale mali by slúžiť i potrebám
potenciálnych používateľov existujúcich mimo stanovených geografických, inštitu
cionálnych a jazykových hraníc. Striktná normalizácia týkajúca sa návrhu spracovania
obsahu dokumentu SL, ako aj jeho fyzického formátu, by zvýšila hodnotu tohto dokumentu
ako pre knihovníka, tak aj pre používateľa. V súvislosti s vývojom softvéru, ktorý priniesol
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textové procesory a DTP, sa uskutočnili viaceré pozitívne zmeny. Bibliografické informácie
a dokumentácia nazhromaždená v procese katalogizovania a indexovania dokumentov
SL by mali byť zhrnuté a v rámci dokumentu by im mala byť vyčlenená samostatná strana
(ako j e to v prípade Report Documentation Page - ide o stranu s informáciami o dokumente
u technických správ).
Normalizácia dokumentov SL v elektronickom formáte by sa mala uskutočniť v zhode
s medzinárodnými konvenciami. Úspešným príkladom snáh v tejto oblasti j e formát INIS,
ktorý slúži na katalogizovanie SL pre bázu dát SIGLE, budovanú členskými štátmi E A G L E .
Prínosom sú i aktivity Medzinárodného registračného úradu založeného v r. 1994 vo
FIZ Karlsruhe (SRN) ako nástroja realizácie systému ISRN (International Serial Report
Number), čiže medzinárodného čísla technických správ. Jednotný identifikačný systém
vedeckovýskumných správ by prispel k uľahčeniu sprístupňovania tohto druhu SL.
FIZ prevzalo úlohu medzinárodného koordinátora a začalo budovať sieť národných
agentúr, do ktorých patria národné knižnice, ústredné vedecké knižnice a národné
informačné služby s fondmi SL. Národné úrady, ktoré sa u ž zapojili, musia v úzkej
spolupráci s producentmi výskumných správ prevziať a aplikovať špecifikácie obsiahnuté
v medzinárodnej norme ISO 10444. T o isté sa týka i producentov báz dát s informáciami
oSL.
Popri dnes u ž tradičných strediskách zhromažďujúcich, spracúvajúcich a
sprístupňujúcich SL, ako sú BLDSC (Veľká Británia), INIST (Francúzsko), NTIS (USA) a
JST (Japonsko), ktoré majú vybudované a online sprístupňujú bázy dát S L so státisícami
záznamov, sa výsledkami práce posledných rokov prezentovali i ďalšie štáty. Zbierky SL
v dokumentačnom stredisku Medzinárodného inštitútu sociológie práva (Španielsko) sú
reprezentované dvoma bázami, ktoré dnes u ž obsahujú 6000 dokumentov v angličtine,
francúzštine, taliančine, holandčine atď. a typovo sú zastúpené dizertáciami, výskumnými
správami a materiálmi z pracovných seminárov. Belgicko prezentovalo bibliografickú bázu
dát A G R I S zameranú na poľnohospodárstvo a budovanú členskými krajinami, ktorých
národné strediská zasielajú bibliografické popisy nekonvenčnej literatúry produkovanej na
svojom území. Na budovaní tejto bázy, obsahujúcej v súčasnosti 400 000 záznamov o
dokumentoch SL, sa podieľajú i rozvojové krajiny, čo im umožňuje hlbšie pochopiť význam
a hodnotu doma produkovanej SL a napomáha i budovanie vlastnej národnej bibliografie.
Kľúčovú úlohu pri sprístupňovaní SL z oblasti poľnohospodárstva hrá i sieť A G L I N E T ,
ktorá spája poľnohospodárske knižnice. Ide o systém fungujúci na recipročnom
nekomerčnom sprístupňovaní katalógov, poskytovaní výpožičných služieb a dodávaní
fotokópií.
Holandsko priblížilo aktivity 6 holandských univerzít, ktoré minulý rok spoločne
pracovali na projekte D E G R E E (Dissemination of Electronic G R E y files on Economics),
čiže projektu sprístupňovania elektronických informácií z o súborov S L v elektronickom
formáte. Cieľom projektu bolo elektronické odhaľovanie, spracúvanie a sprístupňovanie
úplných textov prác vyhotovených na týchto univerzitách prostredníctvom w w w . Toto úsilie
vyústilo do vytvorenia národnej domovskej stránky špeciálne pre pracovné dokumenty a
štúdie, ako aj rôzne podkladové materiály z oblasti ekonomických vied a obchodu. Táto
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domovská stránka j e spojená s lokálnymi w w w servermi, na ktorých sú uložené dokumenty
s textmi v plnom znení.
Veľká Británia, ktorú zastupovala University College Londýn, predstavila práve
začatý pilotný online projekt predkladania, sprístupňovania a uchovávania diplomových
prác študentov britských univerzít v elektronickom formáte. Knihovníci pracujúci na
univerzitách, ako aj zástupcovia Britskej knižnice tvoria skupinu expertov, ktorá sa
podujala preskúmať a prehodnotiť realizovateľnosť takéhoto projektu v praxi. V prvej fáze
sa dôraz bude klásť na vlastné vytvorenie online systému poskytujúceho bibliografické
informácie a abstrakt, v ďalšej fáze sa bude pozornosť venovať možnosti sprístupnenia a
dodávania dizertačných prác v plnom rozsahu znenia. V rámci projektu sa budú riešiť i
otázky archivovania a prevencie vandalizmu.
Príjemne však prekvapili výsledkami svojej práce na poli sivej literatúry i štáty
bývalého východného bloku. Rusko, Lotyšsko a Maďarsko sa pred nedávnom stali členmi
E A G L E a aktívne prispievajú k budovaniu bázy SIGLE.
Príspevky, ktoré odzneli v rámci tretej témy, sa venovali problematike vzdelávania a
odborného výcviku budúcich knihovníkov a informačných odborníkov v súvislosti so SL.
Prístup k informáciám v podmienkach globálnej ekonomiky však núti knihovníkov a iných
odborníkov z tejto oblasti obsiahnuť širšie spektrum informácií vrátane tradičných foriem
SL. So zmenou formy sa mení i chápanie hodnoty SL. V týchto súvislostiach treba vidieť
a uvedomiť si význam vzdelávania a odborného výcviku informačných špecialistov,
pretože len zásadnými zmenami v tejto oblasti sa môžu odstrániť prekážky v prístupe k
SL a jej širšom využívaní. Reprezentanti Nemecka, konkrétne Inštitútu medzinárodného
výskumu vzdelávania, nazvali túto oblasť prehliadanou a zanedbávanou a poukázali na
nutnosť celoeurópskeho riešenia. Doteraz bolo takmer nemožné vytvoriť jednotnú
európsku sieť informácií z oblasti vzdelávania. K čiastočnému riešeniu tohto problému by
mohlo prispieť využívanie výhod nových technológií, ako sú Internet a e-mail, čím by sa
poskytla i väčšia podpora potenciálnym používateľom a docielilo by sa i zvýšenie účasti
v u ž existujúcich kooperačných štruktúrach, ako sú S I G L E a pod.
Mnohé štáty sa aktívne zapájajú do budovania báz dát venovaných tejto
problematike. Napr. USA, Austrália, Kanada, Veľká Británia s ú tvorcami bázy ERIC,
škandinávske krajiny budujú bázu P E P S Y , Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko sa podieľajú
na rozširovaní bázy C D Building atď
Situáciu v rozvojových krajinách priblížilo viacero príspevkov. Stále sa prehlbujúce
uvedomenie si informačnej hodnoty S L pre oblasť výskumu v afrických štátoch sa odráža
aj na príprave budúcich kvalifikovaných informačných profesionálov na tunajších
univerzitách. Je potešiteľné konštatovanie, ž e predmet "Manažment sivej literatúry" sa už
stal integrálnou súčasťou výučby na knihovníckych a na informácie orientovaných
inštitúciách napr. v Botswaně.
India j e takmer na začiatku svojich aktivít na poli SL. Reprezentantka univerzity v
Bombaji vyzdvihla nevyhnutnosť vypracovania striktnej metodológie v tejto oblasti.
Situácia v Latinskej Amerike tiež nie j e uspokojivá. Keď bola táto problematika pokusne
zahrnutá ako voliteľný predmet kurzov na rôznych univerzitách, stretla s a len s minimálnym
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ohlasom. Snahu o prekonanie tejto situácie predstavujú prvé, zatiaľ však izolované pokusy
na vybraných knihovníckych školách v o Venezuele a Portoricu, ktoré kladú dôraz na obsah
a metodológiu výučbových kurzov.
4. konferencia j e plánovaná na rok 1999 a mala by sa uskutočniť v Chicagu (USA).
Poznámka: Bližšie informácie o tejto medzinárodnej konferencii nájdete v Bulletine CVTI S R č. 1/1998 a v
Správe zo služobnej cesty č. 11/1997, ktorá j e dostupná na sekretariáte riaditeľa CVTI SR.
Informácie o situácii v spracovaní sivej literatúry u nás a o zapojení sa do medzinárodných
združení sivej literatúry nájdete v Bulletine SAK 4/1997 (s. 5-18) a v Bulletine CVTI S R 1/1997
(s. 22-24) a 4/1997 (s. 62-63).

Mgr. Daniela Vámošová

ISTROLIN po roku činnosti
Občianske združenie pracovníkov bratislavských knižníc ISTROLIN vzniklo v roku
1996 z iniciatívy Ústrednej knižnice S A V a Univerzitnej knižnice v Bratislave. V súčasnosti
združuje prostredníctvom svojich zástupcov 14 knižníc rôzneho typu a zamerania:
vedecké, verejné a akademické knižnice z oblasti spoločenských, prírodných, technických
vied a medicíny. Ich prehľad možno nájsť na domovskej stránke ISTROLIN-u naW W W
serveri Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB).
V zmysle prijatých stanov j e hlavným poslaním združenia vytvorenie integrovaného
informačného systému knižníc pôsobiacich na území Bratislavy s cieľom poskytovať
knižnično-informačné služby na kvalitatívne vyššej úrovni. Cestou na dosiahnutie tohto
cieľa j e vzájomné spájanie intelektuálneho, materiálneho a finančného potenciálu svojich
členov.
Po roku činnosti sa ukázalo, ž e rozhodnutie knižníc užšie spolupracovať v regióne
Bratislava bolo opodstatnené. Na prahu tretieho tisícročia u ž bez vzájomného združovania
potenciálu knižníc nie j e možné poskytovať a ďalej obohacovať knižnično-informačné
služby na žiaducej úrovni.
V minulom roku sa rozbehli práce na viacerých úlohách, ktoré si ISTROLIN
naplánoval na rok 1997. Viaceré z nich majú priebežný a dlhodobý charakter.
Je to predovšetkým projekt regionálnej elektronickej článkovej bibliografie
slovenských periodík v združených knižniciach. Cieľom budovania tejto bázy dát j e najmä
aktívne zapojenie zúčastnených knižníc do medzinárodných projektov a služieb na
elektronické zasielanie dokumentov, napr. J A S O N v Nemecku.
V prvej etape sa začal budovať súborný katalóg slovenských perodík v zúčastnených
knižniciach z a r. 1990-1997, a to na báze mikro CDS/ISIS v o formáte UNIMARC.
Koordinátorom prác j e UKB. V súčasnosti obsahuje údaje z o 7 knižníc, ďalšie sa dopĺňajú.
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Katalog j e prístupný naW W W serveri UKB, voľba Online, Verejné katalógy ISIS, login :
isisuser. Prístup j e možný aj cez Telnet na adrese: telnet phobos.ulib.sk, login : isisuser.
Pri mapovaní situácie v práci so slovenskými periodikami išli členské knižnice do
väčšej hĺbky a sústredili informácie o stave analytického spracovania týchto periodík v
jednotlivých knižniciach. Prehľad má vypovedať o rozsahu, forme, štruktúre a používanom
programe s cieľom vytvoriť spoločnú platformu na budovanie aktuálnej regionálnej
analytickej článkovej bibliografie.
Ďalšia úloha, ktorou sa Istrolin v r. 1997 zaoberal, bolo sústredenie údajov o
informačných zdrojoch na CD-ROM v členských knižniciach. Prehľad báz na CD-ROM j e
prístupný naW W W serveri Centra V T I SR. V zozname možno vyhľadávať podľa názvu
knižnice alebo bázy dát.
V minulom roku začal ISTROLIN nadväzovať aj medzinárodné kontakty. Úspešná
bola najmä jeho spoluúčasť na organizovaní odborného seminára "Knižničné technológie
pre 21. storočie - Elektronická výmena dokumentov", ktorý sa konal v UKB 9. decembra
1997. Združené knižnice môžu buď priamo, alebo prostredníctvom UKB, resp. C V T I S R
využívať systém elektronického zasielania dokumentov JASON-SVK. Podľa prísľubu
nemeckého partnera bude pre slovenské knižnice aj v r. 1998 táto služba zdarma. O to
viac s a však treba pripraviť na aktívne zasielanie dokumentov aj z o strany našich knižníc,
a to po stránke technologickej, softvérovej i údajovej (súborný katalóg periodík).
Pri formulovaní aktivít združenia na rok 1997 dominovala snaha získať doplnkové
zdrojefinancovania rozvoja knižnično-informačných služieb združených knižníc a pripraviť
vhodné projekty. Uvažovalo sa o viacerých nadáciách s orientáciou projektov na
budovanie regionálnej článkovej bibliografie, technologické zázemie pre elektronické
zasielanie dokumentov, resp. sieťové licencie dôležitých bát dát, napr. SCI. Tieto snahy
zatiaľ neboli úspešné.
Na jeseň r. 1997 oslovila Slovenskú asociáciu knižníc oraganizácia I R E X International Research and Exchanges Board z Washingtonu. Táto sa u ž 2 8 rokov
aktivizuje v oblasti spracovania akademického výskumu a výmenných programov s
krajinami strednej a východnej Európy a nových nezávislých štátov a mala záujem
nadviazať kontakty so S A K a slovenskými knižnicami. I R E X práve zvažoval výzvy na
projekty vydané USIA, ktoré sa zameriavali na voľný tok informácií pre slovenské knižnice.
Medzi ciele projektu patrí zavedenie nových technológií a nových knižničných služieb pre
občanov do praxe, ako aj organizovanie spoločných odborných podujatí.
S A K o návrhu rokovala a navrhla združeniu ISTROLIN zapojiť sa do tohto projektu.
ISTROLIN reagoval na tento podnet a projekt v termíne vypracoval. Začiatkom tohto roka
by mal byť známy výsledok.
Prvý slovenský knihovnícky kongres s mimoriadnou intenzitou akcentoval potrebu
kooperácie knižníc. Po roku činnosti občianskeho združenia ISTROLIN možno len
potvrdiť, ž e bez nej u ž knižnice existovať nemôžu.
Mgr. Mária Handzová, PhDr. Elena Veľasová
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Bibliobusy - realita knižničného systému
Pojem bibliobusy v okrese - regióne Svidník sa stal realitou pred 4 rokmi na základe
P R O J E K T U B I B L I O B U S Y vďaka podpore holandskej vlády, Ministerstva zdravotníctva,
sociálnych vecí a kultúry Holandska a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, o ktorom
ste boli informovaní, ale na oživenie z projektu vyberáme:
"Cieľom projektu j e zaviesť novú knižničnú službu do vidieckych oblastí východnej
Európy. Tento projekt j e realizovaný ako skúšobný, mobilné knižnice sú súčasťou
regionálnej knižničnej siete so snahou poskytnúť verejnosti čo najlepšie služby.
Presnejšie, projekt j e určený pre okres Svidník, Slovensko, realizovaný Okresnou
knižnicou v o Svidníku. Holandskí a slovenskí knižniční mamažéri, výrobcovia autobusov
a knihovníci budú spolupracovať, aby využili svoje znalosti a skúsenosti pre úspech
projektu. Zvláštna

pozornosť

bude venovaná výrobe

a vybaveniu

bibliobusov,

výcvikovému programu manažérov a personálu, rozvoju a realizácii public relations,
hodnoteniu výsledkov projektu a zavedeniu všetkých potrebných zlepšení."
Okres Svidník bol vybratý ako modelový región na overenie projektu na základe
socio-ekonomických analýz stavu knižníc v okrese v spolupráci s MK S R a pracovníkmi
Koordinačného centra knižníc MS SNK, pričom sa zohľadňoval záujem predstaviteľov
okresnej štátnej správy, samospráv v okrese Svidník, školskej správy a podmienky
holandskej strany na pokrytie celého regiónu týmto typom služieb.
Cieľom zavedenia bibliobusov do knižničného systému v regióne Svidník bolo overiť
možnosti racionalizácie regionálneho knižničného systému s tým, ž e služby bibliobusov
budú realizované ako doplnkové, nadväzujúce na základné knižničné činnosti verejných
a školských knižníc v regióne.
Realizácia projektu bola naplánovaná na obdobie dvoch rokov v troch časových
etapách - prípravnej, realizačnej a hodnotiacej.
A tak po prípravných prácach dňa 20. októbra 1993 v okrese Svidník boli slávnostne
uvedené do prevádzky dva bibliobusy, ktoré od uvedeného dňa začali poskytovať
automatizované služby z 98 obcí okresu Svidník v 77 obciach s celkovým počtom 20 319
obyvateľov. Bibliobusy svoje služby neposkytovali 21 obciam s počtom 1456 obyvateľov.
Bibliobusy mali k dispozícii 18 284 knižničných jednotiek a 46 titulov periodík pre 1
bibliobus, čo predstavovalo 61 exemplárov.
A tak bibliobusy začali brázdiť cesty okresu a navštevovať obce v týždňových
intervaloch podľa aktualizovaného harmonogramu trás s určením dĺžky zastávky od 15-60
minút.
Dvojročné overovacie obdobie projektu skončilo v roku 1994 a jeho výsledky boli
hodnotené na sympóziu s medzinárodnou účasťou v apríli 1995, na ktorom účastníkmi
sypózia bola potvrdená celková úspešnosť projektu.
Od r. 1995 prevádzka bibliobusov prešla do rutinnej prevádzky z a finančnej dotácie
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a finančného vstupu jednotlivých obcí v regióne.
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Na porovnanie uvádzame prehľad výsledkov z poskytovaných služieb dvoma
bibliobusmi v regióne z a r. 1997 a výkony obecných knižníc z a rok 1996 - najnovší údaj
podľa štatistického výkazu: služby dvoch bibliobusov z a rok 1997 využilo 37 919
návštevníkov, v 2 2 aktívnych obecných knižniciach to bolo 4465 návštevníkov,
registrovaných čitateľov v bibliobusoch bolo 2519, vypožičaných 138 621 knižničných
jednotiek a v obecných kniižniciach bolo registrovaných 805 čitateľov a vypožičaných 11
277 knižničných jednotiek. Knižničný fond v bibliobusoch tvorilo 30 872 knižničných
jednotiek (ročný prírastok činil 3102 kn. j.) a v obecných knižniciach 111 743 kn. j. (ročný
prírastok činil 220 kn. j.). Index obratu v bibliobusoch predstavoval 4,5 a v obecných
knižniciach 0,1. Počet odoberaných periodík činil 37 titulov a 55 exemplárov v jednom
bibliobuse a v obecných knižniciach to predstavovalo 10 titulov a zároveň i exemplárov.
Dva bibliobusy z roku 1997 z evidovaných 108 obcí regiónu s celkovým počtom
obyvateľov 25 689 poskytovali služby 83 obciam regiónu Svidník, vrátane 6 pričlenených
obcí z obvodu Giraltovce od 1. 7. 1997, a obciam okresu Stropkov. V regióne k 31. 12.
1996 - najnovší štatistický údaj - bolo 71 obecných knižníc s dobrovoľnými knihovníkmi,
z ktorých bolo 2 2 činných, to znamená, ž e týmto obciam bibliobusy poskytovali doplnkové
služby, 49 knižníc bolo nečinných - týmto obciam bibliobusy nahrádzali funkciu stálej
knižnice. A k porovnáme uvedené výsledky bibliobusov s výsledkami aktívnych obecných
knižníc v regióne, ale do toho nerátame knižničný fond, ktorý j e v prevažnej väčšine
zastaraný, a takmer vôbec sa nedoplňoval, môžeme konštatovať, ž e tieto ukazovatele ani
v jednom prípade nepresahujú výkony bibliobusov. Uvedené čísla ukazujú, v akých
konkrétnych podmienkach regiónu bibliobusy pôsobia a aká významná j e ich
opodstatnenosť v regionálnom knižničnom systéme.
A k hodnotíme realizáciu projektu, j e jasné, ž e dva bibliobusy v o svidníckom regióne
sú spôsobilé nielen plniť určenú funkciu - doplnkovú službu, ale plne nahradiť funkciu
obecnej aj školskej knižnice.
Prednosť bibliobusov spočíva najmä v dopĺňaní, lebo svoj knižničný fond môžu
dopĺňať každý deň po návrate na svoju základňu, a tak rýchlo sprístupňovať najnovšie
informácie používateľom. Tento argument hovorí v prospech bibliobusov a súčasne
potvrdzuje, ž e investície na ich prevádzku sú pre spoločnosť rentabilné. Pri dopĺňaní
knižničného fondu nejde však len o počet: podstatne sa rozšíril aj typologický rad
sprístupňovaných dokumentov - od klasických kníh cez periodiká a ž po audiovizuálne
dokumenty. A j to svedčí o tom, ž e o knižnično-informačné služby j e stále záujem.
Užitočnosť služieb
dokumentovať tým, že:

bibliobusov

môžeme na základe získaných

skúseností

• podstatne prispievajú k demokratizácii knižnično-informačných služieb, pretože sú
schopné dopraviť potrebné informácie aj do najodľahlejších oblastí okresu,
• odkrývajú čitateľské rezervy v kategórii dospelých čitateľov aj u mládeže a detí,
• každodenným dopĺňaním udržiavajú atraktívnosť svojich fondov a sprostredkúvajú ich
maximálne využívanie, dokonca aj z fondu podduklianskej knižnice a ďalších knižníc,
• prispievajú k racionalizácii knižnično-informačných služieb a modernizácii súčasnej
organizácie nášho knižničného systému.
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Získané skúsenosti jednoznačne potvrdzujú, ž e záujem o čítanie, literatúru,
informácie j e a ž e sa našla aj vhodná forma ich sprístupňovania v našom regióne.
Pri rokovaniach so starostami obcí sa často diskutovalo o tom, pre ktorú formu
poskytovaných služieb sa rozhodnúť. Z rokovaní, ale aj z o získaných odpovedí v o forme
dotazníka vyplýva, ž e starostovia sú za služby poskytované bibliobusmi a v prevažnej
miere aj z a ponechanie knižníc v obciach.
Myslíme si, ž e tieto rozhodnutia treba naďalej ponechať na prirodzený vývoj s tým,
ž e to bude ovplyvnené prijatím nového knižničného zákona, poskytovanými kvalitnými
službami a v neposlednom rade i financiami.
Tieto dosiahnuté úspechy Poddukliansku knižnicu v o Svidníku, predtým okresnú
knižnicu, zaväzujú k tomu, aby pokračovala v začatej práci a naďalej zabezpečovala:
• knižnično-informačné služby vidieckemu obyvateľstvu formou bibliobusov,
• pokračovala v automatizácii knižničných procesov,
• posilňovala pozíciu knižnice v o svojom prostredí cez public relations,
• udržiavala a rozvíjala hodnoty so štátnou správou a samosprávami,
• koordinovala prácu s inými knižnicami, kultúrnymi zariadeniami, školami a inštitúciami
v regióne,
• v čo najširšom meradle sa zapájala do života svojho mesta a regiónu ako kultúrna
inštitúcia so širokým spektrom kultúrnych aktivít a naďalej plnila funkciu centra
knižnično-informačných služieb v regióne.
Zuzana Sejková
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PREČÍTALI SME ZA VÁS
Internet v o fínskych knižniciach
T. H aa vi sto
Fíni radi hovoria, ž e majú najlepší systém verejných knižníc na svete, čo j e tvrdenie
tak trochu ironické, pretože vedia, ž e ich kolegovia v Dánsku alebo v o Veľkej Británii, ak
by sme sa pridŕžali týchto dvoch príkladov, sú na tom rovnako. V tomto súťažení má Fínsko
tri tromfy: extenzívne pokrytie siete knižníc, ich efektívnosť a ich architektúra. K tomu
možno odteraz pridať využitie Internetu.
Extenzívne pokrytie siete znamená, ž e aspoň 80 % obyvateľov tejto riedko osídlenej
krajiny má ľahký prístup ku kvalitným knižniciam, ktorých rozvoj a priority sú predmetom
nasledujúcej pozornosti. A k štatistiky ukazujú, ž e Fíni aj Dáni využívajú svoje knižnice v
ekvivalentnom a značnom rozsahu, konfrontácia ekonomických údajov odhalí, ž e prví to
robia z a oveľa nižšie ceny ako tí druhí.
Pokiaľ ide o architektonickú koncepciu knižníc, tá sa stala fínskou tradíciou. V y š e
250 nových knižníc bolo postavených v 80. rokoch, zväčša podľa návrhov renomovaných
architektov.
Medzinárodné porovnanie umožňuje konštatovať, ž e fínske knižnice sa u ž dlho tešia
značnej podpore. Obyvateľstvo (5 miliónov) oceňuje takéto využitie verejných fondov,
pretože každý obyvateľ v priemere raz do mesiaca navštívi knižnicu a požičia si niečo vyše
20 titulov ročne. Takmer polovica Fínov j e členom verejných knižníc.
Nová kapitola tejto histórie "inštitútu verejného čítania" sa začala v o februári r. 1994,
keď špecializovaná sekcia Helsinskej knižnice - informatická služba - vytvorila prístup k
Internetu a súčasne prvé domovské stránky verejnej knižnice v oW W W s malým náskokom
pred Američanmi. O tri roky neskôr bolo asi 60 % verejných knižníc napojených na Inter
net.
Prístup j e bezplatný, pričom väčšina inštitúcií poskytuje svojim používateľom hodinu
denne. Viaceré významné katalógy u ž možno prezerať na stránkach W W W a mnohé
ďalšie bude možné prezerať ešte v priebehu tohto roka; projekt nazvaný Dom poznania
poskytuje pre Internet tri miesta knihovníkov na plný úväzok. Knihovníci sa totiž zúčastnili
na tvorbe dokumentačných zdrojov určených pre sieť, spájajúc sa do inštitúcií s kultúrnym
poslaním.
Prečo sa fínske verejné knižnice začali tak rýchlo zaujímať o Internet? Mali na to
viaceré dôvody, ktoré boli spočiatku technického rázu: Fínsko disponuje mimoriadne
rozvinutými telekomunikačnými infraštruktúrami s teledigitálnymi spojeniami na celom
území. Je teda zároveň ľahšie, istejšie a rýchlejšie napojiť sa na Internet, ako prechádzať
systémom analogických prenosov. A navyše mnohé obce sú u ž vybavené spojeniami
pevné káble/prenajaté linky, čo umožňuje aj výkonnejší aj lacnejší prístup do siete, ako to
umožňuje spojenie modem/telefonická linka.
28

Bulletin S A K , ročník 6, 1998, číslo 1

Ako vidieť, fínske knižnice sú u ž desiatky rokov združené tak, aby boli možné
výpožičky medzi knižnicami a spoločné využívanie zdrojov. Takže osobité zmýšľanie,
ktoré predpokladá účasť v "spoločnosti v sieti", existuje u ž dávno v tejto krajine, kde
potreba knižníc pracovať spoločne sa javila ako samozrejmá.
Treba priznať, ž e fínske knižnice mali šťastie, keď si prispôsobili spojovaciu linku
Internetu. Bez toho, ž e by si to na začiatku uvedomovali, rozhodli sa vypracovať model,
ktorý umožňuje kombinovať talent a nadšenie. J e t o dôležité, pretože pri takejto spolupráci
má každý iba takú moc, ktorú mu udeľujú jeho kompetencie alebo jeho špecializácia. Išlo
o to, aby sa prebudil čo najväčší záujem o tento nový zdroj informácií. Knihovníci, ktorí
veľmi rýchlo pochopili výhody elektronických sietí, významnou mierou prispeli k vytvoreniu
tejto politiky, čiastočne rozvíjanej v samotnej sieti medzi veľmi živými diskusnými
skupinami o najrozličnejších otázkach-od potreby verejných knižníc napojiť sa na Internet
až po schovávanie pornografických stránok, pričom sa riešil ten či onen technický problém.
Nie menej dôležité j e to, ž e vláda zohrala jasnú úlohu pri rozhodnutí zabezpečiť
verejným knižniciam prístup do Internetu. Na začiatku 90. rokov ochota americkej vlády
rozvíjať informačné diaľnice presvedčila zodpovedných politických pracovníkov vytvoriť
systém, ktorý by bol porovnateľný s fínskym. Prístup všetkých k informáciám a ku kultúre
v severských krajinách u ž dávno patrí k prioritám. Fínski politici sa snažili garantovať toto
právo aj v novej informačnej spoločnosti, ktorá spočíva predovšetkým na troch aspektoch
- údaje/informácie/poznanie - a ktorá má byť jadrom budúcej spoločnosti. Bolo potrebné
nájsť prostriedky, ako ich sprístupniť každému občanovi. Tradícia myslenia v severských
krajinách sama diktovala riešenie: do knižníc a škôl musia smerovať milióny dolárov
potrebných na modernizačné úsilie.
Konštatuje sa, ž e väčšina európskych krajín pracuje na rovnakej perspektíve už
niekoľko rokov. A k bolo Francúzsko prvou krajinou, ktorá túto myšlienku presadzovala
začiatkom 80. rokov, rozdiel medzi ním a našou krajinou v tomto smere spočíva presne v
tejto dlhej tradícii. U nás sa nová politika mohla razom oprieť o extenzívnu a výkonnú
knižničnú sieť. Ponuka svojim používateľom využiť Internet umožnila knižniciam ešte
vylepšiť svoj imidž. Priekopnícke postavenie knižníc v rozvoji spojení pevnými
káblami/prenajatými linkami bolo vskutku veľmi konkrétnym indikátorom úlohy, ktorú mohli
zohrať v informačnej spoločnosti. Dokonca prívrženci technickej myšlienky sa museli dať
presvedčiť: "inštitút verejného čítania" sa dobre zhostil tohto druhu nástroja.
Do akej miery to ovplyvnilo správanie knihovníkov? Sme toho názoru, ž e našou
úlohou j e umožniť používateľom prístup skôr k obsahu ako ku konečným produktom
(knihám či kazetám), čo j e svedectvom zjavného ideologického obratu. Usilujeme sa
zároveň vymedziť hlavné vlastnosti elektronických dokumentov s cieľom ich ľahšie využiť.
Zdá sa mi, ž e ide o prvé výzvy, "ktoré nám technológia dáva do našej profesionálnej
kompetencie.
Možnosti Internetu, týkajúce sa editovania a komunikácie, treba preskúmať. Veľký
katalóg verejných knižníc (umiestnený v Tampere) počíta s možnosťou predbežného
rezervovania si dokumentov alebo menovitého overenia si výpožičiek cestou W W W
stránok.
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Špecifickým problémom v tomto kontexte j e otázka autorského práva, s ktorým sa
knihovníci, ktorí pracujú s Internetom, ustavične stretávajú.
Po veľmi významných decembrových dňoch r. 1996 v Ženeve z iniciatívy W I P O
(World International Proferty Organization) treba, aby boli autorské práva upravené na
úrovni európskej a medzinárodnej. V o fínskej perspektíve ide o rozhodujúci moment,
pretože celý problém tkvie v tom, či nás parlament podporí politicky a pripustí, ž e zákon
o autorskom práve m á tiež dbať o záujmy knižníc.
Na úrovni Európskej únie vyzerajú veci ešte zložitejšie a bude nevyhnutné prejsť v
tejto záležitosti na úroveň medzinárodnú. Osud knižníc v o veľkej miere závisí od prijatých
rozhodnutí.
Tento článok mi poskytol predovšetkým príležitosť, aby som zdôraznila miesto, ktoré
odteraz zaujíma v našich (fínskych) knižniciach Internet. Diskusia sa zároveň týka stupňa
alfabetizácie, budúcnosti knihy, rozvoja videodokumentov v knižniciach atd. Z tohto
hľadiska treba vyzdvihnúť skutočnosť, ž e Internet predstavuje iba jednu z čŕt oveľa
všeobecnejšieho vývoja. V momente, keď sa knihovnícky stav usiluje definovať úlohu
verejných knižníc v informačnej spoločnosti, j e Internet súčasťou faktorov, ktoré u ž dlho
nútia fínskych knihovníkov pýtať sa na svoju úlohu. Cítim však, ž e zatiaľ iba tápeme. Bude
potrebné ešte mnoho porozmýšľať a pracovať, než knižnice nájdu a zaujmú svoje miesto
v informačnej spoločnosti.
Prameň:
Internet dans les bibliothěques finlandaises. In: Bulletin des bibliothěques de France, 42, 1997, č. 3, s. 64-69.
Výťah pripravila a preložila: PhDr. Ľ. řordinálová
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EBLIDA INFORMUJE

EÚ - COPYRIGHT

* Vývoj ECUP+
Aktivita v rámci ECUP+ (European Copyright User Platform) sa v poslednom období
sústredila na národné pracovné semináre, ktoré prebiehali v jednotlivých členských
štátoch E Ú a v Nórsku. Tieto stretnutia sa veľmi často konali súčasne s pracovnými
schôdzkami odborníkov z oblasti knihovníctva. Prínosom v tejto oblasti bolo prijatie Správy
o copyrighte v novembri 1996, nadväzujúcej na Zelenú knihu copyrightu a príbuzných práv
v informačnej spoločnosti.
* ECUP+, CECUP, TECUP
Ako súčasť poslednej Výzvy k zasielaniu návrhov v rámci Knižničného programu
EBLIDA predložila návrhy dvoch projektov. Obidva sú prepojené so súčasným projektom
ECUP+ a budú ukončené 15. januára 1999.
Prvý z nich j e CECUP (Central and Eastern European Copyright User Platform).
Druhý je projekt pre výskum a vývoj s názvom T E C U P (Testbed implementation of the
ECUP framework). Európska komisia prijala oba projekty, ktoré začali svoju činnosť v
januári 1998.
* CECUP
Vývoj technológií smerujúci k digitalizácii a zvýšeniu úrovne elektronických služieb
konfrontuje knižnice s narastajúcimi problémami, týkajúcimi sa najmä elektronického
copyrightu.
Zámermi tejto iniciatívy sú:
< zaručiť, aby knihovníci krajín strednej a východnej Európy (ďalej len C E E - Central and
Eastern Europe), ktoré podpísali zmluvy s E Ú (Bulharsko, Česká republika, Estónsko,
Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) si uvedomovali
dosah copyrightu pre budovanie elektronických služieb,
• prerokovať práva užívateľov, ale aj práva vlastníkov elektronických služieb s
knihovníkmi v krajinách CEE a spoločne vytvoriť licenčné pravidlá pre využívanie
elektronických informácií,
• zvýšiť povedomie v krajinách CEE o vytvorení European Focal Point pre otázky
copyrightu a informácie z o sféry vývoja legislatívy E Ú pod ECUP+,
• posilniť pozície knižníc krajín C E E v rámci diskusií o copyrighte s príslušnými orgánmi
v jednotlivých krajinách.

Bulletin S A K , ročník 6, 1998, číslo 1

31

EBLIDA bude úzko spolupracovať s asociáciami knižníc v o všetkých desiatich
krajinách. Pokiaľ to okolnosti umožnia, pracovné semináre o tejto problematike sa budú
konať súčasne s výročnými národnými knižničnými konferenciami.
* TECUP
Cieľom projektu T E C U P j e definovanie, analyzovanie a prípadné testovanie širokej
škály ekonomických modelov pre distribúciu, ukladanie a využívanie elektronických
produktov v rozličných typoch knižníc. Niektoré z týchto modelov sú buď priamo navrhnuté
Európskou úniou, alebo sú odvodené z iných projektov EÚ. T E C U P bude veľmi úzko
spolupracovať práve s týmito projektmi. Pri hodnotení množstva elektronických modelov
v rozličných kontextoch (národné, univerzitné, verejné knižnice a knižnice korporácií) j e
väčšia pravdepodobnosť získať pochopenie pre požiadavky licencií medzi užívateľmi
(knižnice), producentmi (vydavatelia) a sprostredkovateľmi (sprostredkovatelia
predplatného, zberateľské spoločnosti) elektronických produktov.
Výsledné aplikovateľné ekonomické modely by mali byť využité v elektronických
knižničných službách európskych štátov.

STREDNÁ
• Knižnice v informačnej
vzdelávanie

A VÝCHODNÁ

spoločnosti

EURÓPA

- prenos poznatkov,

posilňovanie

povedomia,

(LISKAT)

LISKAT j e jedným z tridsiatich návrhov na stimuláciu kooperácie medzi knižnicami
v krajinách E Ú a krajinami strednej a východnej Európy (ďalej len CEE) pri vytváraní
informačnej spoločnosti. Jeho ciele sú:
• zintenzívniť kooperáciu medzi knižnicami v krajinách EÚ/CEE a osobitne pomáhať
knižniciam v kandidátskych krajinách pri modernizácii ich infraštruktúry a rozvoji nových
služieb, zodpovedajúcich ich nevyhnutnej úlohe pri vytváraní informačnej spoločnosti,
• zaviesť vhodné know-how, výsledky projektov a akcií financovaných Európskou
komisiou v rámci programu Telematika pre knižnice,
• vzdelávať komunitu profesionálnych knihovníkov tak, aby sa stali sprievodcami pre
odborníkov i laickú verejnosť v informačnej spoločnosti,
• posilňovať podnety získané prostredníctvom týchto aktivít cez sieť lokálnych partnerov.
Nasledujúci prehľad uvádza dosiahnuté výsledky a plánované aktivity.
Projekty v oblasti výskumu a vývoja
Oblasti výskumu budú zahŕňať dištančné vzdelávanie, prístup ku globálnym
informačným zdrojom, digitalizáciu a prácu v sieťach.
Podporné aktivity
Možno očakávať, ž e hlavná činnosť v krajinách CEE bude vychádzať z podporných
aktivít uvedených v o V ý z v e k zasielaniu návrhov, ktorá zahŕňa partnerov z o všetkých 10
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krajín CEE, signatárov európskej dohody. Tieto akcie budú zamerané na úlohy verejných
knižníc v informačnej spoločnosti, ďalej na formovanie uvedomenia si významu
copyrightu, na modernizáciu zbierok a analýzu štatistík, na testovanie noriem pre
elektronické obchodovanie a na prenos know-how, ako aj na šírenie výsledkov ostatných
projektov. Návrhy vychádzajú z úspešných aktivít EÚ, s ohľadom na potreby krajín CEE
a na vytváranie paneurópskej dimenzie.
Stretnutia odborníkov
Projekty týkajúce sa prenosu know-how a akcie v rámci Knižničného programu ako
aj uvedomenie si kľúčových problémov - to všetko bolo efektívne stimulované
prostredníctvom série týchto podujatí:
• hlavná regionálna konferencia o Knižničnej automatizácii v spolupráci s Open Society
(Budapešť, apríl 1996),
• stretnutie odborníkov z verejných knižníc s Friedrich-Ebert-Stiftung (Bad Münstereifel,
apríl 1997), ktoré vyústilo do dôležitého komuniké venovaného úlohám verejných
knižníc (pozri Information Europe, číslo 1/97),
• schôdzky a vzdelávacie kurzy v rámci projektu P HA R E s názvom Projekt rozvoja
verejných knižníc ( Maďarsko, február 1997 a Essex, jún 1997),
• o úlohe knižníc v informačnej ekonomike sa diskutovalo na medzinárodnom stretnutí
odborníkov (Slovinsko, máj 1997),
• paneurópska konferencia na tému „Verejné knižnice pre novú Európu" v spolupráci s
maďarským ministerstvom pre vzdelávanie a vedu, Goetheho inštitútom a Francúzskym
inštitútom (Budapešť, september 1997).
Štúdie
Štúdia s názvom „Ekonomika knižničných služieb v krajinách CEE" poskytuje
kľúčové číselné údaje a bude užitočná pre politických činiteľov aj pre vydavateľov, knižnice
a knižný obchod. Paneurópsky odborný seminár „Od kvantity ku kvalite" bol naplánovaný
na november 1997 tak, aby sa konal súčasne s vydaním štúdie a viedol k podrobnému
prediskutovaniu jej výsledkov a odporúčaní.
Štúdia o stave techniky „Knižničná automatizácia a práca v sieťach", pozostávajúca
z desiatich národných prehľadov, sa v súčasnosti plánuje a korešponduje s podobnou
štúdiou realizovanou pre členské štáty EÚ.
Plánuje sa malá pilotná štúdia s názvom „Národné bibliografické služby v Rumunsku"
s cieľom odhadnúť realizovateľnosť stimulácie knižníc a vydavateľov ku spolupráci pri
poskytovaní informácií o národnej knižnej produkcii v krajine.
Z predpokladaných informácií možno očakávať správy o návštevách v 9 z 10
kandidátskych krajín C E E (okrem Litvy), ktoré objasnia rozdielne podmienky v týchto
krajinách ovplyvňujúce rozvoj knižníc.
Správy Moniky Segbertovej o jej návštevách v jednotlivých regiónoch v novembri
1996 sú dostupné na nasledujúcej domovskej stránke:
http: //www. echo. lu/libraries/en/cee/homecee . html
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Informačný balík
Informačný balík s názvom „Zavádzanie informačnej technológie v knižnici" bol
vytvorený a distribuovaný do inštitúcií, ako sú napr.: národné knižnice, oddelenia pre
knižničnú a informačnú vedu.
Stratégia
Pracovný seminár „Knižničná kooperácia so strednou a východnou Európou - od
pomoci ku spolupráci" (Štrasburg, 1994) s odborníkmi z E Ú a C E E vytvoril prostredie pre
túto súčasnú stratégiu a aktivity:
> vytváranie a udržiavanie úzkej spolupráce s profesionálnymi a inými užívateľmi siete,
vrátane email „help desk" a webovskej stránky vyčlenenej knižniciam C E E ,
• šírenie informácií prostredníctvom účasti na informačných dňoch INCO, ktoré
načrtávajú pracovný plán a rozsah Knižničného programu,
• podporovanie prekladu článkov a prednášok venovaných Knižničnému programu,
• posilňovanie povedomia prostredníctvom prednášok a článkov o projektoch a
výsledkoch Knižničného programu,
• zapojenie sa do úloh LISKAT-u s agendou Knižničného programu a naopak, rozvíjanie
existujúceho záujmu o túto sféru v členských krajinách EÚ.
Posilňovanie podnetov
Členovia Innovation Relay Center boli požiadaní o podporu aktivít pre knižnice. Pre
LISKAT sa tým vytvára vhodný lokálny základ pre aktivity podporujúce povedomie (napr.
informačné dni, stretnutia odborníkov pre prenos know-how). Rozšíri sa aj dosiaľ
budovaná miestna sieť kontaktov.
Ďalší krok: program Phare na tému „Knižnice a informačná spoločnosť"
Zintenzívnenie spolupráce medzi E Ú a krajinami C E E v čakateľskej fáze, ktorá
umožní knižniciam získať rovnocenné postavenie pri vytváraní informačnej spoločnosti
optimálnej pre používateľa, si vyžaduje povinnosť Európskej komisie financovať
jednotlivých partnerov v krajinách C E E v niekoľkých projektoch z oblasti vedy a výskumu.
Navrhuje sa, aby bol preskúmaný potenciál pre vytváranie programu P H A R E s názvom
„Knižnice a informačná spoločnosť" a pracovný program bol definovaný ako nasledujúci
krok. Takýto program bude môcť plne rešpektovať rozdielne úrovne vývoja a rozmanité
potreby knižníc a používateľov, proaktívne a efektívne stimulovať modernizáciu a
kooperáciu v desiatich krajinách CEE.
Ďalšie informácie:
Monika Segbert, expert t o
E u r o p e a n C o m m i s s i o n , D G XIII
tel: +352 401 162491
f a x : +352 401 162330
e-mail: m s e g b e r t @i p . l u
http://www.echo.lu/libraries/en/cee/homecee.html
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* Phare/OSI - Projekt rozvoja verejných knižníc
Z hľadiska súčasného stavu a rozvoja potrieb verejných knižníc a riešenia
existujúcich problémov prijali partneri zúčastnení na projekte nasledujúce uznesenia. Je
potrebné:
1. Zvolať konferenciu ministrov, ktorá by schválila rozsah činnosti a smer rozvoja verej
ných knižníc v rámci informačnej spoločnosti.
2. Zabezpečiť pokračovanie súčasného Fóra (partnerstvo v rámci programu Phare
PLDP/OSI) financovaním primeraných aktivít, ktoré prispejú k vytvoreniu
medzinárodnej lobby podporujúcej rozvoj verejných knižníc v partnerských krajinách
strednej a východnej Európy.
3. Podporiť a urýchliť prijatie významných medzinárodných noriem.
4. Snažiť sa získať finančné prostriedky pre rozvoj verejných knižníc z programov Phare
a Tacis.
5. Zamerať sa na zlepšenie riadenia verejných knižníc napr. prostredníctvom:
efektívnejších mechanizmov získavania a spracovania knižničných fondov,
modelov rozvoja spolupráce verejných knižníc, ktoré by zabezpečili úspornejšie a
efektívnejšie spôsoby poskytovania služieb,
štatistických ukazovateľov a prehľadov dosiahnutých výsledkov v činnosti a rozvo
ji verejných knižníc,
techniky obchodného plánovania, prieskumu užívateľských potrieb a efektívneho
využitia existujúcich zdrojov,
prijatia moderných nástrojov marketingu.
6. Pokračovať v plánovanom vývoji verejných knižníc na národných a miestnych
úrovniach v súlade so súčasnou legislatívou, pomocou moderných technológií a podľa
úspešne realizovaných modelov iných krajín.
7. Naďalej rozvíjať odbornosť pracovníkov verejných knižníc akýmkoľvek primeraným
spôsobom:
• osvojovaním si medzinárodných skúseností a úspešných vzdelávacích stratégií,
• zostavovaním a inováciou učebných materiálov,
• vytváraním predpokladov pre zlepšenie kontaktov medzi knihovníkmi na národnej
i medzinárodnej úrovni.
8. Financovať a rozšíriť výskum dokazujúci ekonomický, kultúrny a výchovný prínos
verejných knižníc.
Bližšie informácie:
David Fuegi, vedúci projektu, Essex Library HQ, Goldlay Gardens, Chelmsford CM2 OEW, UK.
tel:+44 1245 284981,
fax:+44 1245 490199,
e-mail: davidf@essexcc.gov.uk
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INFORMAČNÉ

TECHNOLÓGIE

• Piaty rámcový program (1998-2002)
V ý z v a k zasielaniu návrhov v rámci Knižničného programu (uzávierka bola 15. 4.
1997) bola súčasťou 4. rámcového programu pre výskum a technický rozvoj (1994-1998).
5. rámcový program (1998-2002) je v súčasnosti vo fáze vývoja. Návrh Európskej komisie,
ktorý bol prijatý 9. apríla, možno nájsť v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom
a španielskom jazyku na stránkach Internetu pod značkou:
http://www.cordis.lu/fifth/home.html
5. rámcový program bol kompletne prepracovaný a v súčasnosti zahŕňa 6
podprogramov: tri „tematické" výskumné podprogramy zahŕňajúce živý svet a ekosystém,
vytváranie informačnej spoločnosti optimálnej pre používateľa a podporu súťaživého a
udržateľného rastu; a tri „horizontálne" podprogramy (aplikovateľné pre všetky oblasti)
zahŕňajúce medzinárodnú kooperáciu, inováciu a SME (malé a stredné podniky),
participáciu a zvyšovanie ľudského potenciálu. Uvádzame výťah z pôvodného návrhu
Európskej komisie, týkajúci sa sekcie knižníc.
Informačná spoločnosť, multimediálně formy
Cieľom tejto kľúčovej činnosti j e uľahčiť výchovu a celoživotné vzdelávanie,
stimulovať kreativitu, podporovať jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, zvyšovať funkčnosť a
používateľskú optimálnosť budúcich informačných produktov a služieb. Kladie dôraz na
vytváranie inteligentných systémov pre výchovu a vzdelávanie, inovačných foriem v oblasti
multimédií, vrátane audiovizuálnych foriem a prostriedkov pre ich štruktúrovanie a
spracovanie. Bude sa sústreďovať na 4 hlavné oblasti:
• interaktívne elektronické publikovanie pomocou nových metód pre zostavovanie
publikácií, šírenie informácií, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom
virtuálnych knižníc a múzeí;
• výchova a vzdelávanie: systémy, softvér a služby umožňujúce rozvoj a predvádzanie
nových metód s použitím multimédií, širokopásmových komunikácií, simulácie a
virtuálnej reality;
• nové jazykové techniky, ktoré umožňujú vytvárať informačné a komunikačné systémy
optimálnejšie pre používateľa;
• vyspelé technológie pre sprístupňovanie, filtrovanie a analýzu informácií, umožňujúce
riadiť informačnú explóziu a uľahčiť využitie multimediálnych foriem, osobitne
geografických informačných systémov.
Tento návrh vytvorí základ pre diskusie a rokovania medzi Európskou komisiou,
Európskym parlamentom a Radou ministrov. Návrh nebude schválený pred rokom 1998
a j e veľmi pravdepodobné, že dôjde k určitým väčším i menším zmenám v texte. Komisia
pripravuje pracovné materiály pre šesť programov, ktoré by takisto mala schváliť Rada
ministrov. Tieto pracovné materiály špecifikujú obsah už spomenutých šiestich
podprogramov.
Po prijatí 5. rámcového programu a pracovných podprogramov bude možné
podrobne spracovať špecifické výskumné úlohy. Predpokladá sa, ž e to potrvá do konca
36
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roku 1998; dovtedy nemožno V ý z v u k zasielaniu návrhov publikovať. V dôsledku toho sa
s realizáciou prvých projektov môže začať a ž v roku 1999. Celkový rozpočet pre 5.
rámcový program, navrhnutý Európskou komisiou koncom júla, bude predstavovať 16,3
bilióna E C U pre obdobie rokov 1999-2002. 11,175 bilióna E C U sa rozdelí medzi tri
uvedené tematické podprogramy.
V dňoch 14. -15. 5. 1997 sa uskutočnili prvé rozhovory Rady ministrov pre výskum.
14 členských štátov schválilo ciele a štruktúru programu, ktorý navrhla Európska komisia
a prijalo obmedzený počet tematických programov a kľúčových akcií. Schválenie textu
záverov zablokovala španielska delegácia, ktorá požadovala explicitné spojenie medzi 5.
rámcovým programom a budúcimi finančnými perspektívami EÚ. Podľa komisárky E Ú
Edith Cressonovej, zodpovednej z a výskum, takéto spojenie by mohlo ohroziť časový plán
pre 5. rámcový program. Prvé čítanie v Európskom parlamente sa očakáva v jeseni. Kedže
5. rámcový program bol prijatý na základe spoločného rozhodovacieho postupu, Európsky
parlament (EP) i Rada ministrov (RM) budú mať dve čítania a j e možné, ž e arbitrážna
komisia bude musieť vyriešiť prípadné rozdiely medzi EP a RM.
GLOBÁLNE
* Európska konferencia
júl 1997

ministrov

INFORMAČNÉ

o globálnych

SIETE

informačných

sieťach, Bonn, 6. - 8.

Komisár E Ú Martin Bangemann a nemecký minister pre ekonomické záležitosti
Günther Rexrodt predsedali konferencii európskych ministrov nazvanej Globálne
informačné siete, ktorá sa konala v júli 1997 v Bonne.
Ministri z Japonska, Kanady, U S A a 29 európskych štátov diskutovali o problematike
rozvoja globálnych informačných sietí s vedúcimi manažérmi a delegátmi z európskych a
medzinárodných inštitúcií a organizácií. Z praktického ekonomického hľadiska sa prejavy
a diskusie sústreďovali na vytváranie dôvery a posilňovanie úlohy používateľov, ako aj na
dostatočné využitie optimálnych zdrojov a formovanie priaznivého prostredia.
Internet i ostatné globálne informačné siete vytvorili novú sústavu politických a
ekonomických pravidiel medzi politikmi, reprezentantmi priemyselnej sféry a používateľmi.
Počas konferencie sa početné nátlakové skupiny, rovnako ako zástupcovia rôznych
národností opakovane pokúsili definovať tieto nové pravidlá. Bolo odsúhlasené, ž e vládne
nariadenia by mali byť čo najmenej obmedzujúce, ale copyright a osobné práva si vyžadujú
prísne pravidlá. M. Bangemann zdôrazňuje potrebu priamočiareho prístupu. To, čo bolo
ilegálne off-line, bude ilegálne on-line. Nie sú potrebné nové nariadenia, potrebné je len
preniesť existujúce pravidlá do nových médií", konštatoval. Švajčiarsky štátny tajomník
pre oblasť zahraničných ekonomických záležitostí Franz Blankart sa obáva, že rovnaký
prístup do Internetu nebude pre každého samozrejmosť. Zastáva názor, ž e hrozbu pre
demokratický systém predstavuje možný vývoj dvojvrstvovej spoločnosti - privilegovanej
vrstvy, ktorá má k dispozícii multimédiá a kompetencie, a takej, ktorá týmito možnosťami
nedisponuje. Bendik Rugaas, nórsky minister pre národné plánovanie a koordináciu
(účastníci IFLA si ho pamätajú ako bývalého knihovníka), definoval verejné knižnice ako
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miesta, kde všetci radoví členovia spoločnosti, ktorí nie sú počítačovo gramotní a (alebo)
nevlastnia počítače, môžu získať prístup ku globálnej informačnej superdiaľnici.
Pre väčšinu politikov a obchodníkov (napr. Deutsche Telekom, Bertelsmann,
Siemens) bolo prvotným záujmom zabezpečovanie samočinne regulovaného otvoreného
trhu bez dodatočného zdanenia.
EBLIDA dostala ponuku vyslať delegáta na konferenciu, čo j e ocenením jej
úspešného lobovania v prospech knižničných záujmov v Európskom parlamente i
Európskej komisii. Vyhlásenia politikov odkryli pre knižnice nasledujúce smery:
• politici a zástupcovia priemyselnej sféry podporujú „budovanie dôvery", čo sa v podstate
týka štruktúry, normalizácie a záruky kvality obsahu a prezentácie informácií;
• centrum záujmu sa stále viac presúva od hardvéru k softvéru, na formy digitálnych médií.
V tejto oblasti knižnice a knihovníci majú výhodu, pokiaľ ide o vedomosti a kompetencie,
ktoré stále nie s ú dostatočné zakorenené v myslení verejnosti a plne sa nevyužívajú v
profesionálnej politike ani v lobbovaní;
• problém dosiahnuť všeobecné prijatie globálnych a digitálnych informačných
technológií j e väčší, n e ž politici a mediálni manažéri predpokladali. Zvlášť oblasť
ekonomiky s jej investíciami v biliónoch dolárov a predstavami o globálnej hardvérovej
infraštruktúre súrne potrebujú sprostredkovateľov, ktorí by zabezpečili prijatie a
súťaženie, napr. v knižniciach.
O týchto otázkach sa v Bonne nehovorilo. Európski politici kladú dôraz na
implementáciu európskej digitálnej techniky a politiky informačných sietí. Súčasne však
pociťujú uspokojenie z toho, ž e u ž nejestvujú veľké rozdiely medzi európskymi a
americkými stanoviskami a predvídajú nutnosť ďalších aktivít. Americký minister obchodu
uviedol 9 odporúčaní prezidenta Billa Clintona, ktoré možno považovať z a pokyny pre
medzinárodné akcie na nasledujúce obdobie - platí to aj pre knižnice:
1. Internet by mal byť vyhlásený z a zónu voľného obchodu - beztarifné prostredie
zakaždým, keď sa používa na doručenie produktov alebo služieb. Počas takmer
päťdesiatich rokov národy rokovali o znížení taríf, pretože ekonomika i obyvateľstvo
prosperuje z voľného obchodu. Keďže Internet j e skutočne globálne médium, nemá
význam zavádzať tarify, ktoré kladú pred tieto transakcie mnoho prekážok
obmedzujúcich trh, čím sa porušia výhody obchodu na W W W .
2. Keďže sa stále objavujú elektronické platobné systémy, bolo by zložité formulovať
zásady, ktoré by boli efektívne i flexibilné. Treba sa vyhnúť nepružným úpravám
pravidiel pre elektronickú platbu a postupovať individuálne podľa jednotlivých prípadov.
3. Zúčastnené strany by mali vedieť realizovať vzájomný obchod prostredníctvom
Internetu bez ohľadu na dohodnutú formu. A l e predvídateľné a široko akceptovateľné
legálne princípy na podporu elektronického obchodu s ú nevyhnutné pre súkromné
podnikanie a voľný trh. Bude potrebné vytvoriť jednotný medzinárodný obchodný
zákon, ktorý uľahčí a podporí elektronický obchod založený na pevných pravidlách a
právach.
4. Musíme chrániť práva intelektuálneho vlastníctva tak, aby hudba, filmy a umenie boli
dostupné, ale zároveň aoy v oblasti globálneho elektronického trhu neprepuklo
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pirátstvo, ktoré by ich okrádalo o takmer 1 bilión dolárov z príjmov. Predávajúci musia
mať istotu, ž e ich intelektuálne vlastníctvo nikto neukradne, a klienti musia vedieť, že
nakupujú autentické produkty. Preto j e nevyhnutné prijať medzinárodné dohody, ktoré
zabezpečia produkty intelektuálneho vlastníctva pred pirátstvom a podvodmi, a to
pomocou copyrightu, patentu a ochrannej obchodnej značky.
5. Je dôležité, aby sa zabezpečilo súkromie v prostredí sietí pri obchodovaní na
elektronickom trhu a aby sa vytvárali optimálne podmienky pre užívateľov z oblastí
súkromného sektora.
6. Musíme zaručiť bezpečnosť tým, ž e sa bude v plnej miere používať vysoko náročné
kódovanie na ochranu dát (napr. pomocou čísiel kreditných kariet) pred zverejnením
počas realizovania obchodných transakcií; ale musíme sa takisto postarať o to, aby
bola chránená národná bezpečnosť tým, ž e tieto pravidlá uplatníme citlivo, aby
potenciálni teroristi či iné kriminálne živly nemohli zneužiť kódovaciu techniku.
7. Musíme spolupracovať s partnermi na celom svete, aby sme zabezpečili jednotné
pravidlá a práva, lebo inak bude hroziť, ž e elektronický obchod bude mať menší význam
než izolovanosť v dôsledku vyspelej technológie; nevyhnutná j e aj spolupráca pri
výstavbe modernej globálnej telekomunikačnej siete, ktorá bude všeobecne prístupná
a podporí elektronický obchod.
8. Internet prináša viac informácií i foriem než tradičná televízia alebo rozhlas; takisto
ponúka používateľom viac príležitostí na usmerňovanie formy i prístupu. Pri využívanií
. Internetu by sa mali na medzinárodnej úrovni prijať zásady týkajúce sa priemyselnej
samoregulácie, technických riešení a hodnotiacich systémov, ktoré by boli účinnejšou
ochranou užívateľov pred nežiaducimi materiálmi.
9. Trh by mal stimulovať vytváranie nových technických noriem, pretože technika sa rozvíja
rýchlejšie, než dokážu reagovať zákonodarcovia a snahy vládnych orgánov jed
notlivých štátov riadiť Internet budú iba brániť technickému pokroku v tejto oblasti.
7. júla 1997 sa tri pracovné skupiny zúčastnili na separátnych zasadnutiach: ministri,
zástupcovia informačného priemyslu a používatelia. Používatelia boli z pohľadu politikov
a zástupcov z oblasti priemyslu chápaní ako konzumenti, oni sami sa však považovali za
iniciatívnu skupinu, ktorú viedol Claudio Carelli, predseda E Ú Forum Information Society.
Fórum pripravilo pre bonnskú konferenciu dokument „Deklarácia používateľa" s názvom
„Potreby používateľa na prvom mieste". Tento návrh podporil myšlienku širšieho prístupu
verejnosti k digitálnym informáciám. Centrom vzdelávania verejnosti s využitím
elektronických médií nie sú podľa neho knižnice, ale predovšetkým školy.
Na zasadnutí boli verejné knižnice predstavené ako budúci sprostredkovatelia
multimediálnych služieb a Internetu. Bolo nevyhnutné oponovať latentne chápanému
názoru mnohých politikov a manažérov z oblasti hardvéru a softvéru, ktorí tvrdili, ž e
väčšina knižníc neponúka služby Internetu a multimédií a ž e v budúcnosti každý bude
mať k nim prístup prostredníctvom domáceho počítača, pričom existencia verejných
knižníc prestane byť aktuálna.
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Našťastie oficiálna Deklarácia používateľa chápe verejné knižnice ako miesta
verejného a demokratického prístupu ku globálnym a digitálnym informáciám.
Z bonnskej konferencie ministrov vyplynuli pre knižnice tieto závery: informačná
spoločnosť sa chápe najmä ako faktor ekonomiky a trhu s pracovnými silami. Legálne
smernice a obmedzenia, pokiaľ sa netýkajú copyrightu a osobných práv, budú dôvodom
nezáujmu politikov a ekonómov, pretože ich budú považovať z a obmedzenia voľného trhu.
Pre krajiny s demokratickými tradíciami v oblasti vzdelávania a knihovníctva
(Škandinávia, Holandsko) knižnice sú inštitúciami slúžiacimi na prenos informácií a na ich
uchovávanie. Pre všetky európske knižnice nastal čas jasne demonštrovať ich možnosti
v oblasti globálnej výmeny informácií. Jedine ofenzívna stratégia môže z knižníc urobiť
partnerov politikom a ekonomike.

ZAOSTRENÉ

NA KRAJINY

* Strediská služieb pre knižnice
Spolkové krajiny Nemecka zriadili šesť stredísk (Verbünde) spolupracujúcich v rámci
knižničnej siete, s cieľom zvýšiť úroveň bibliografických služieb poskytovaných
akademickým knižniciam a podporiť medziknižničnú výpožičnú službu. Strediská pracujú
ako online bázy dát a poskytujú i ďalšie služby, napr. osvetové programy. Momentálne sa
veľa diskutuje o tom, či by tieto strediská mohli slúžiť ako skutočné centrá služieb v rámci
siete pre oblasť medziknižničnej spolupráce v 21. storočí, pretože tu už existuje veľký
potenciál technickej infraštruktúry. Stredisko služieb v severnom Porýní-Westfálsku Hochschulbibliothekszentrum (HBZ) - j e v tomto smere priekopníkom tým, ž e rozšírilo
spektrum svojich služieb aj pre akademické a verejné knižnice.
Väčšina spolkových krajín zriadila úrady pre otázky štátnych verejných knižníc
(Fachstellen), ktoré podporujú predovšetkým prácu verejných knižníc v rámci menších
územných celkov poskytovaním poradenských a praktických služieb. Ich činnosť sa
využíva v regionálnom plánovaní rozvoja knižníc a zabezpečuje účinnú a efektívnu úroveň
knižničných služieb v každom regióne, zvlášť na vidieku.
V Nemecku sa knihovnícke vzdelávanie realizuje predovšetkým na odborných
školách („fachhochschulen"). Je možné vybrať si z dvoch špecializácií: špecializácie
zameranej na akademické knižnice alebo na verejné knižnice.
Profesionálne asociácie
Nemecké profesionálne knižnice sú organizované v štyroch rôznych združeniach:
Deutscher Bibliotheksverband (Asociácia nemeckých knižníc), Verband Deutscher
Bibliothekare
(Asociácia
nemeckých
vedeckých
knihovníkov),
Verein
der
Diplom-Bibliothekare an Wissenschaftlichen Bibliotheken (Združenie knihovníkov s
vysokoškolským vzdelaním pracujúcich v akademických knižniciach) a Verein der
Bibliothekare und Assistenten (Združenie knihovníkov a informačných pracovníkov).
V poslednom čase sa prejavujú snahy o ich zjednotenie, čo by im umožnilo získať
väčší verejný a politický vplyv. V roku 1989 založili strešnú organizáciu Bundesvereinigung
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Deutscher Bibliotheksverbände (BDB), ktorá reprezentuje nemeckú knihovnícku verej
nosť na národnej i medzinárodnej úrovni. Snaží sa presadzovať záujmy nemeckých
knižníc a podporovať vzájomnú spoluprácu knižničných asociácií a samotných knižníc. Je
hlavným organizátorom nemeckých knihovníckych konferencií a riadi Úrad pre zahraničné
vzťahy. BDB tiež zastupuje záujmy nemeckých knihovníkov vo výkonnej rade EBLIDA.
Webovská stránka: http: //www.bdbibl. de
Nové trendy a vývoj v nemeckom knihovníctve
Automatizácia j e neoddeliteľnou súčasťou každodenného života väčšiny vedeckých,
odborných a mnohých verejných knižníc. Prioritným problémom pre knihovníkov j e v
súčasnosti zlepšenie služieb užívateľom prostredníctvom informačných technológií.
Predpoklad, ž e CD-ROM a multimédiá sa používajú štandardne, je čisto teoretický,
pretože mnohé knižnice si nemôžu dovoliť špičkovú technológiu. Moderná informačná
technológia si vyžaduje, ale i umožňuje budovanie informačných sietí a spoluprácu medzi
knižnicami. Internet j e módnym pojmom v Nemecku i v ostatných krajinách. A k ho však
knihovníci budú iba obdivovať a nebudú schopní využívať nové možnosti, ktoré poskytuje
v bežnej praxi, potom knižnice stratia svoju výnimočnú úlohu sprostredkovateľa informácií.
V oblasti využívania Internetu v knižničnej sfére realizovali nemecké knižnice niekoľko
projektov, napr. IBIS (uskutočnený univerzitnými knižnicami), BINE (realizovaný verejnými
knižnicami), CHILIAS (projekt, ktorý aplikuje Internet pre potreby detských užívateľov).
Výber a preklad: Mgr. Elena Pristašová, Mgr. Daniela Dranačková, Mgr. Mária Orolinová
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LACNEJŠIE KNIHY PRE KNIŽNICE

Л

л

Banskobystrické nakladateľstvo a vydavatelstvo AB ART press sa významnou mierou
zapísalo ako producent reprezentačných obrazových publikácií o Slovensku. Už krátko po
vzniku samostatného štátu vydalo prvú knihu o našej novej republike. Vedúce postavenie v
tvorbe "obrazoviek" o Slovensku si A8 ART press zachoval až dodnes, keď má v ponuke 9
obrazových knih o Slovensku. Medzi nimi dominuje ..kráľovná slovenských obrazoviek" Slovenská republika, ktorú vyhlásili za najkrajšiu knihu Slovenska za rok 1996. Z ďalších
titulov spomenieme: Národné parky Slovenska. Hory a kvety. Hrady, zámky. • kaštiele,
Bratislava - vo dne i v noci, Tatry a Spiš. Slovensko - krajina v srdci Európy. Bratislava a
Slovensko, Slovensko - pamiatky a príroda, Tatry, Slovensko - obrazový sprievodca.

Okrem obrazových publikácií ponúka AB ART press aj iné knižné tituly z oblasti kníh
pre děti a mládež, náučnej literatúry, slovníky, mapy a turistická literatúra, kuchárske knihy,
beletria, poézia a pod., ktoré získalo • výmbnou so svojimi partnermi. Dovedna je to takmer
200 rôznych titulov z tvorby slovenských, ale aj zahraničných autorov. Zoznam týchto titulov
Vám zašleme na požiadanie. Na všetky tieto knihy dáva AB ART press knižniciam na
Slovensku zľavu 20 %. Členovia Slovenskej asociácie knižníc majú aj ďalšiu výhodu. Nemusia
platiť drahé poštovné, pretože pracovníci nakladateľstva sú ochotní priniesť knihy na valné
zhromaždenie SAK všetkým knižniciam, ktoré si publikácie včas objednajú a uhradia
predfaktúry.

Kontakt:

AB ART press, nakladateľstvo, vydavateľstvo a fotoagentúra
Mládežnícka 36
974 01 Banská Bystrica
TeL/fax: 088/735 024
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Centrum vedecko-technických informácií S R vydáva publikáciu Európskej únie
Building the European information society for us all. Final policy report of the
high-level expert group z r. 1997 v preklade

Budovanie európskej informačnej spoločnosti pre nás v š e t k ý c h
Záverečná správa skupiny špičkových expertov

Dnes už temer každý vie - alebo aspoň počul - o informačnej spoločnosti. O čo vlastne
ide? A ešte navyše európska a pre nás všetkých, teda pre každého?
Skupina špičkových expertov pri Európskej komisii sa tri roky (1995-1997) zaoberala
situáciou digitálneho šírenia a používania informačných a komunikačných technológií
(IKT), spôsobom ich využitia a prínosu pre všetky úseky spoločnosti.
V o veľmi prehľadne členenej práci (dve hlavné kapitoly - Predstava skupiny
špičkových expertov: od vznikajúcej informačnej ekonómie k spoločnosti na báze
poznatkov, Budovanie európskej informačnej spoločnosti pre nás všetkých: hlavné
politické úlohy - s množstvom podkapitol, pričom k základným problémom sú vždy
uvedené odporúčania) nájdete odpoveď na také problémy, ako napr. :
• vytváranie siete vzdelávania
• nové finančné stimuly pre školenie
• skvalitňovanie a rozširovanie poznatkov o metódach učenia
• meniaca sa úloha verejného sektora
• regulácia trhov vo vznikajúcej IS
• meniaci sa charakter organizácií a práce
• nové zdravotné riziká v zamestnaní
• pružnosť a bezpečnosť riadenia podnikov
• čas na prácu - čas na život
• pracovné miesta v Európe
• zvýšenie rastu zamestnanosti v IS
• sociálne postavenie človeka v IS
• udržanie štátnych príjmov v stále rastúcom globálnom prostredí
• rozvoj vysokokvalitného multimediálneho procesu atď.
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Týmto prekladom sa V á m do rúk dostáva ucelený a fundovaný pohľad na
problematiku informačnej spoločnosti. Táto publikácia by sa mala stať príručkou najmä
pre riadiacich pracovníkov v štátnom, politickom a súkromnom sektore na všetkých
úrovniach, ale aj pre každého z nás, kto nechce zaostávať z a duchom doby.
Knihu (84 s., cena 175,- Sk) si môžete objednať na adrese:
Centrum vedecko-technických informácií S R
Publikačné oddelenie
Námestie slobody 19
812 23 Bratislava
Tel.: 07/5220 597
Fax: 07/5220 454
E-mail: publik@tbb5.sltk.stuba.sk
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