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Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 

PhDr. Daniela Gondová 

Pri príprave tohto príspevku som si zámerne pozrela úvodníky č. 1 z roku 1998 a aj 
č. 1 z roku 1997. Majú veľa spoločného - naznačenie očakávania zmeny, riešenia. Veľmi 
ma neprekvapuje, že aj tento úvodník sa bude niesť v podobnom duchu ako tie dva 
predošlé. Keďže pri zamyslení, čo očakávame od roku 1999, som nútená konštatovať, že 
ešte stále očakávame riešenie najdôležitejších knižničných a knihovníckych problémov. 

V porovnaní s minulým rokom je však predsa len postavenie Slovenskej asociácie 
knižníc, a teda aj možnosť spolupodieľať sa na riešení najvýznamnejších otázok a 
problémov, odlišné. Zatiaľ možno povedať, že príslušní pracovníci na Ministerstve kultúry 
Slovenskej republiky majú záujem o naše názory, stanoviská. Za významný úspech 
považujeme, že v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky sú nasledujúce 
body: „Vláda prehodnotí súčasné právne predpisy a vytvorí vhodné legislatívne prostredie 
na rozvoj kultúry a ochranu jej hodnôt." „Vláda rozšíri spoluprácu s umeleckými a 
stavovskými organizáciami a s tretím sektorom." „V záujme naplnenia ústavného práva 
občanov na informácie a vzdelávanie vláda zabezpečí podmienky na fungovanie 
knižničného systému Slovenskej republiky." „Vláda právnymi a ekonomickými nástrojmi 
zabezpečí demokratické princípy činnosti štátneho fondu kultúry Pro Slovakia." „Vláda 
zabezpečí právnu a odbornú nezávislosť inštitúcií v oblasti kultúry. Pri personálnom 
obsadzovaní vedúcich funkcií v štátnych kultúrnych zariadeniach presadí uplatňovanie 
odbornej spôsobilosti. Prehodnotí stav kultúrnych zariadení, najmä regionálnych 
kultúrnych centier, národných metodických centier a kultúrnych inštitúcií národnostných 
menšín." 

Možno je to prisilné konštatovanie, ale domnievame sa, že Slovenská asociácia 
knižníc a Spolok slovenských knihovníkov sa určitým spôsobom podieľali na obsahu 
programového vyhlásenia vlády. Prečo? Hneď po parlamentných voľbách sme spoločne 
oslovili štvorkoalíciu a mali sme aj príležitosť osobne sa stretnúť s expertmi na kultúru a 
školstvo Strany demokratickej ľavice a Slovenskej demokratickej koalície, ktorým sme 
ponúkli spoluprácu a podporu. Boli sme prekvapení, že pomerne dobre poznajú stav a 
situáciu slovenských knižníc, v mnohých názoroch na priority ďalšieho rozvoja, spôsobu 
financovania sme sa stotožnili. Zhodli sme sa tiež, že všetci vieme a dobre si 
uvedomujeme, že nás čaká veľmi veľa práce, a to práce nie jednoduchej. 

Aké sú hlavné úlohy Slovenskej asociácie knižníc v roku 1999? Nepochybujeme, že 
v centre našej pozornosti bude legislatíva spojená s knižnicami. Spolu so Spolkom 
slovenských knihovníkov sme iniciovali obnovenie prác na príprave návrhu Knižničného 
zákona a taktiež sa budeme snažiť o novelizáciu viacerých zákonov či vyhlášok prijatých 
v nedávnom období, ktoré negatívne zasiahli do života knižníc. Veľmi závažným 
legislatívnym problémom je zrušenie regionálnych kultúrnych centier (pozri ďalej list na 
Ministerstvo kultúry SR). 
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Medzi ťažiskové odborné aktivity patrí príprava a uskutočnenie krajských 
konferencií, na ktorých sa majú prerokovať krajské plány rozvoja knižníc, 
knižnično-informačných technológií a služieb, a to v nadväznosti na predpokladaný rozvoj 
ekonomiky, kultúry, školstva a iných sektorov v jednotlivých krajoch. V nadväznosti na 
krajské konferencie sa uskutoční 2. slovenský knihovnícky kongres, kde by sa mal 
predložiť a posúdiť strategický plán rozvoja slovenského knihovníctva v horizonte do roku 
2003 - 2005. 

Významným medzinárodným podujatím bude národný seminár o autorskom práve, 
ktorý sa uskutoční v máji 1999 pod záštitou EBLIDA (The European Bureau of Library, 
Information and Documentation Association). Seminár je súčasťou programu CECUP 
(Central and Eastern Europe Copyright User Platform), ktorý financuje Európska únia v 
rámci sekcie „Knižnice" programu Telematics Application. Nepochybujeme, že 
problematika autorského práva je pre slovenské knižnice veľmi zaujímavá, t. č. najmä v 
súvislosti s novým autorským zákonom... 

Okrem uvedených podujatí sa určite stretneme na jarnom a jesennom valnom 
zhromaždení, v stánku Slovenskej asociácie knižníc na knižnom veľtrhu Bibliotéka a na 
rôznych ďalších podujatiach. 
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Č L Á N K Y  - Š T Ú D I E  

Knižnice v medzinárodnej spolupráci 

PhDr. Darina Krausová 

To bola téma odborného seminára, ktorý pripravila odborná skupina pre dlhodobý 
rozvoj knižníc Slovenskej asociácie knižníc ako svoju hlavnú akciu. Seminár sa konal 13. 
novembra 1998 a bol jednou zo sprievodných akcií knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA '98. 
Tešil sa pozornosti ako zo strany prispievateľov, tak aj zo strany účastníkov seminára. 
Sponzoroval ho Goetheho inštitút v Bratislave, za čo mu patrí naše poďakovanie. 

Seminár si kládol za cieľ nielen informovať a konštatovať súčasný stav, ale poskytnúť 
minimálne inšpiráciu pre nové možné formy medzinárodnej spolupráce. A j  preto boli 
oslovené zahraničné kultúrne centrá, nadácie a mimovládne organizácie, ktoré sa 
angažujú v spolupráci s knižnicami, aby vystúpili na seminári. Ako sa podarí naplniť ciele 
seminára, ukáže budúcnosť. Seminár však jednoznačne ukázal, že  spolupráca je 
podmienkou úspešného plnenia základného poslania knižníc - zabezpečenia bezbarié
rového prístupu každého jednotlivca k informáciám, ktoré potrebuje pre svoje vzdelanie 
a osobnostný rast. 

Odborná skupina pre dlhodobý rozvoj knižníc oslovila všetky členské knižnice SAK 
a ponúkla im príležitosť prezentovať aktivity knižnice na seminári. Zároveň ich požiadala, 
aby vyplnili anketový dotazník. Anketou sme sledovali cieľ získať ucelený obraz o 
možnostiach a aktivitách knižníc v rámci medzinárodnej spolupráce. Jeho vyhodnotenie 
odznelo v úvode seminára. Keďže obmedzený časový priestor a chlad v kinosále 
nevytvoril dostatočný priestor na podrobnejšie vystúpenia, predkladáme ich knihovníckej 
verejnosti v tejto forme. Do určitej miery tým nahrádzame nerealizovaný zámer vydať 
samostatný zborník zo seminára. 

Zo seminára vyplynuli tieto odporúčania: 

1. Na pôde SAK zvýšiť dôraz na domácu a zahraničnú spoluprácu. 
2. Zo strany garantov zintenzívniť aktuálnu informovanosť o možnostiach spolupráce a 

zapájania sa knižníc do medzinárodných projektov (LIBECON 2000, JASON a pod.). 

3. Na pôde SAK vytvoriť podmienky na usporiadanie medzinárodnej konferencie Verejné 

knižnice v novej Európe. 

4. Z pôdy SAK iniciovať úpravu legislatívy v prospech a na podporu knižníc (úľavy na 

colných poplatkoch, poštovnom, paušálna úhrada autorských poplatkov za knižnice a 

pod.). 

5. Publikovať príspevky v Bulletine SAK. 
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Vyhodnotenie ankety o medzinárodnej spolupráci knižníc 

PhDr. Marcela Horváthová 

S termínom globalizácia sa dnes stretávame na každom kroku. Svet speje ku 
globalizácii rýchlymi krokmi a jej negatívne i pozitívne stránky sú už dnes predmetom 
skúmania psychológov, sociológov, politológov, kulturológov a iných odborníkov. 

V tomto svete, spejúcom ku globalizáii, v ktorom neustále prebiehajú technologické, 
spoločenské i politické zmeny, vo svete, kde už takmer všetci máme možnosť byť 
pospájaní globálnymi sieťami, sa jednotlivé krajiny čoraz viac a viac stávajú od seba 
závislými hospodársky, politicky i kultúrne. A práve táto závislosť, ktorá je významným 
aspektom globalizácie, nás všetkých núti k takej vzájomnej spolupráci, ktorá nepozná 
zemepisné hranice. 

Len ťažko si vieme predstaviť, že by práve jednu z najstarších kultúrnych inštitúcií 
ľudstva, akými nesporne knižnice sú, inštitúciu, v ktorej sa doslova môžu šíriť a prijímať 
globálne informácie prostredníctvom globálnych sietí, v nejakom smere globalizácia 
samotná - v zmysle spolupráce - obišla. 

O tom, že to tak je, nás má presvedčiť i dnešný seminár, venovaný medzinárodnej 
spolupráci slovenských knižníc. 

Komisia SAK pre dlohodobý rozvoj knižníc sa ako usporiadateľka tohto seminára 
rozhodla osloviť členské knižnice formou ankety s cieľom zistiť, aký je stav v jednotlivých 
knižniciach v oblasti medzinárodnej spolupráce, t. j. ako slovenské knižnice pre
kračujú svojou činnosťou hranice Slovenska, čím prispievajú do medzinárodnej 
spolupráce a čo z nej získavajú. 

Ešte pred samotnou analýzou výsledkov ankety by som chcela niektoré poznatky z 
nej vyplývajúce zovšeobecniť. Začnem netradične predposlednou otázkou ankety, ktorá 
sa dotýkala bariér pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce. Budem pritom 
vychádzať z vlastných skúseností: 

1. Na Slovensku neexistuje knižnica, ktorá by nechcela medzinárodne spo
lupracovať. To je fakt. To, že niektoré knižnice takúto spoluprácu nerozvíjajú, alebo 
len v malej miere, neznamená, že spolupracovať nechcú. Bránia im v tom bariéry, ktoré 
sú veľmi rôznorodé - od finančných cez personálne až po technické a iné. 

2. Už samotné nadviazanie medzinárodnej spolupráce si vyžaduje od vedenia 
knižnice enormné úsilie. Hneď na začiatku začnú pôsobiť všetky bariéry naraz. 
Avšak najčastejšími bariérami, pre ktoré stroskotá medzinárodná spolupráca v 
mnohých knižniciach, alebo kvôli ktorým sa ani nezačne, je  bariéra jazyková a bariéra 
časová. Spolupráca, ak má byť úspešná, si vyžaduje množstvo času ešte 
predtým, než sa stane rutinnou. 

3. Potreba neustálej spätnej väzby. Už termín spolupráca determinuje, že ide o druh 
činnosti, ktorý vykonávame s niekým spoločne. V žiadnom prípade nemôže ísť o 
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jednosmernú činnosť. Spolupráca je  istý druh komunikácie, ale všetci vieme, že ak 
niekto stojí sám a kričí, to ešte neznamená, že komunikuje. Ak pri medzinárodnej 
spolupráci zasa len pasívne čakáme, aké z nej bude mať knižnica výhody, tak nášho 
potenciálneho partnera veľmi rýchlo prejde chuť s nami spolupracovať. 

Anketa bola rozposlaná všetkým knižniciam združeným v Slovenskej asociácii 
knižníc. Zúčastnilo sa jej 31 knižníc, to znamená, že približne polovica knižníc SAK. 
Oslovené boli tieto knižnice: 

Štátne vedecké knižnice: 5 knižníc (žiaľ, neodpovedala Univerzitná knižnica v 
Bratislave, ani Slovenská národná knižnica MS v Martine) 

Akademické knižnice: 5 knižníc 

Verejné knižnice: 15 knižníc 

Krajské štátne knižnice: 4 knižnice 

Špecializované knižnice: Vedecko-informačné stredisko Akadémie PZ 

Aj  keď vzorka zúčastnených knižníc nebola veľká, mohla by stačiť na 
zovšeobecnenie existujúceho stavu, keby na prvú otázku odpovedali knižnice kladne. 
Napriek tomu, že sa tak nestalo, poskytuje anketa istý obraz o úrovni medzinárodnej 
spolupráce v slovenských knižniciach. 

Anketa položila knižniciam 7 otázok týkajúcich sa predovšetkým oblastí medzi
národnej spolupráce, ale aj existujúcich bariér a budúcich plánov knižníc v tejto oblasti. Z 
31 knižníc zúčastnených v ankete len 18 spolupracuje s partnerskými inštitúciami 
v zahraničí, 13 knižníc nespolupracuje (9 verejných knižníc, 3 krajské štátne knižnice, 
1 akademická knižnica). Vzorka respondentov sa takto znížila na 18 knižníc. Toto číslo 
však v percentách predstavuje 29 % členských knižníc SAK, a to je podiel, ktorý môže 
slúžiť ako podklad pre istú objektivizáciu celého problému. 

Na otázku týkajúcu sa špecifikácie zahraničných partnerov odpovedali knižnice 
rôzne, ale na základe odpovedí sa partneri dajú zaradiť do 4 skupín: 

1. Sesterské organizácie v zahraničí, knižnice, ale aj iné organizácie. V tejto skupine 
nesporne najšpecifickejšieho partnera uviedla knižnica Akadémie policajného zboru, 
a to Kráľovskú jazdnú políciu. 

2. Medzinárodné organizácie: FID, EAGLE, UNIDO, LIBER, IATUL, EBLIDA, UNAL, 
všetky tieto organizácie uviedlo Centrum vedecko-technických informácií SR; medzi
národnú organizáciu W H O  uviedla Slovenská lekárska knižnica. 

3. Knižnice a iné organizácie spolupracujúce v rámci CASLIN a CASLIN PLUS. 

4. Zastupiteľské orgány iných štátov, sprostredkujúce spoluprácu s knižnicami na 
Slovensku (SAIA, Goetheho inštitút, Rakúske kultúrne centrum, OSF Bratislava). 

Na otázku, či sa spolupráca zakladá na istom druhu dohody, 8 knižníc uviedlo, 
že spolupracujú na základe uzavretých dohôd, pričom Medzinárodnú výmenu publikácií 
nepokladajú za spoluprácu na základe dohody, 3 knižnice práve spoluprácu v rámci MVP 
pokladajú za spoluprácu na základe dvojstranných dohôd, 4 knižnice uviedli, že nespolu
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pracujú na základe dohody a 3 knižnice spolupracujú len na základe ústnej dohody (napr. 
stáže, pracovné cesty a pod.). 

Ďalšia otázka smerovala k oblastiam knižnično-informačnej činnosti, v ktorých 
sa spolupráca realizuje. Knižnice mali možnosť vyjadriť sa k nasledujúcim oblastiam: 

« Doplňovanie knižnično-informačných fondov (kde bola možnosť určiť dary, 
medzinárodnú výmenu publikácií alebo oboje). 

• Automatizácia knižnično-informačných činností 
• Tvorba báz dát 
. MMVS 
• Oblasť vzdelávania, školiaca a propagačná činnosť 
• Iná činnosť 

Najviac knižníc (16) spolupracuje v oblasti doplňovania knižničných fondov, 
a to jednak v oblasti knižných darov, jednak v oblasti medzinárodnej výmeny publikácií. 
V oblasti knižných darov získalo 13 knižníc, ktoré sa zapojili do ankety, od 76 zahraničných 
partnerov za posledných 5 rokov takmer 65 tisíc kn. j., 1939 titulov periodík a 6 titulov 
CD-ROM. Najviac darov získala ÚK SAV, nasleduje UK UPJŠ v Košiciach, ÚK FiF UK, 
SEK Bratislava, Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre atď. 

Spoluprácu v rámci medzinárodnej výmeny realizuje 7 knižníc, ktoré touto formou 
získali od 1419 zahraničných partnerov viac ako 16 tisíc monografií a 1309 titulov periodík. 
Tu podľa počtu získanej literatúry vedie ÚK SAV pred Slovenskou poľnohospodárskou 
knižnicou, Krajskou štátnou knižnicou v Košiciach a ÚK FiF UK. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že medzinárodná spolupráca vo forme darov 
nevyžaduje od spolupracujúcej knižnice na Slovensku príliš veľkú aktivitu. Z vlastnej 
skúsenosti môžem potvrdiť, že vyžaduje. Predovšetkým na začiatku, ale potom počas 
celého obdobia, najmä ak ide o dary periodík. Môžem potvrdiť, že závisí od spätnej väzby 
z vašej strany, či projekt bude pokračovať, alebo sa po roku ukončí. Darcovi musíte dať 
najavo, že si dar vážite a že má veľkú cenu pre používateľov knižnice. 

Pokiaľ ide o medzinárodnú výmenu publikácií, môžem zodpovedne vyhlásiť, 
že ide o jednu z najaktívnejších a najefektívnejších foriem medzinárodnej 
spolupráce knižníc. Kladie, samozrejme, pomerne veľké nároky na financie, na jazykové 
znalosti, na permanentnú spätnú väzbu, čiže na všetky dôležité atribúty medzinárodnej 
spolupráce. 

Podobnou formou spolupráce, možno ešte náročnejšou, je  spolupráca pri tvorbe 
báz dát. Len 5 knižníc, zapojených do ankety uviedlo tento druh spolupráce. Sú to 
Slovenská poľnohospodárska knižnica, SEK, Slovenská pedagogická knižnica, Centrum 
vedecko-technických informácií SR a Slovenská lekárska knižnica. 

Spoluprácu v oblasti automatizácie knižnično-informačných činností uviedli 
predovšetkým všetky knižnice spolupracujúce v rámci Mellonovej nadácie v CASLIN a 
CASLIN Plus, ďalej knižnice spolupracujúce v rámci systému JASON (napr. Centrum 
vedecko-technických informácií SR), ale aj všetky ostatné knižnice, ktoré používajú pri 
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automatizácii zahraničný informačný systém, ako napr. ŠVK Banská Bystrica - systém 
VTLS. 

Na rozdiel od vedeckých knižníc špecifické formy spolupráce uviedli verejné 
knižnice. Kysucká knižnica napr. uviedla autobusové zájazdy pre slovenské deti zo 
slovenskej školy v Karvinej, Novohradská knižnica zasa čitateľský tábor detí slovenskej 
národnosti žijúcich v Novohradskej župe v Madársku, zameraný na Dobšinského. 

Poslednou bola otázka, či sa predpokladá nadviazanie medzinárodnej spolu
práce v blízkej budúcnosti. Desať knižníc uviedlo, že v najbližšej dobe neplánujú 
nadviazať novú spoluprácu so zahraničným partnerom, 8 knižníc má pre budúcu 
zahraničnú kooperáciu presný plán. Je to pomerne široká škála činností - od medzi
národnej výmeny publikácií cez tvorbu báz dát a tezauru, činnosti v rámci programu 
TEMPUS, nadviazania kontaktu so sesterskými knižnicami až po opäť veľmi špecifickú 
činnosť Kysuckej knižnice, ktorá chce spolu so sesterskou knižnicou v Ohio zachraňovať 
slovenskú literatúru v zahraničí. 

Myslím si, že aj keď sa do prieskumu nezapojili všetky členské knižnice SAK a z 
tých, čo sa zúčastnili, iba trochu viac ako polovica (18 knižníc) realizuje medzinárodnú 
spoluprácu, bola myšlienka pozrieť sa do jednotlivých knižníc na túto oblasť činnosti 
prostredníctvom ankety správna. Ako sme uviedli už na začiatku, ankety sa nezúčastnili 
dve najväčšie slovenské knižnice - Slovenská národná knižnica MS a Univerzitná knižnica 
v Bratislave. Je všeobecne známe, že obidve tieto knižnice realizujú bohatú medzinárodnú 
spoluprácu. Trinásť knižníc, ktoré sa ankety zúčastnili, ale nerealizujú túto činnosť 
(ďakujem im, že reagovali na dotazník), boli verejné knižnice; bariéry finančné, personálne 
a iné boli väčšie, ako mohli samotné tieto knižnice zvládnuť. 

Na záver by som chcela zdôrazniť (hovorím z vlastnej skúsenosti), že aj keď 
teraz hovoríme o medzinárodnej spolupráci, je veľa razy nesmierne dôležité pri jej 
realizácii, najmä pri naštartovaní niektorých z jej foriem, kooperovať s knižnicami 
na Slovensku. Ide najmä o knižnice rovnakého typu, resp. knižnice, ktoré už istým 
spôsobom spolupracujú. Je žiaduce nenechať si informácie o potenciálnom partnerovi na 
spoluprácu v zahraničí len pre seba, ale podeliť sa o ne aj s inými knižnicami. 
Ubezpečujem vás, že zahraničie víta kooperáciu, z ktorej je zrejmé, že z jej výsledkov má 
prospech čo najväčší počet obyvateľov Slovenska, že nejde len o úzko ohraničenú 
skupinu ľudí. 

Preto by som vás pri tejto príležitosti chcela všetkých vyzvať, aby ste (aby sme) 
neváhali podeliť sa so svojimi kolegami z iných knižníc o typy na spoluprácu v zahraničí. 
Buďme v tomto smere skôr veľkorysí ako sebeckí. Uvidíte, že sa takto lepšie zvládnu 
takmer všetky bariéry - jazykové, finančné, personálne, technické a iné. 

Na záver sa ešte vráťme k úvodu, kde sme konštatovali, že  cieľom ankety bolo 
zistiť, ako knižnice na Slovensku prekračujú svojou činnosťou hranice Slovenska, 
čím prispievajú do medzinárodnej spolupráce a čo z nej získavajú. Predpokladám, 
že je namieste skonštatovať, že slovenské knižnice sa snažia prekračovať svojou 
činnosťou hranice Slovenska. Niektoré s menšími, iné s väčšími úspechmi. V súčasnosti, 
to treba povedať, je náš vklad do medzinárodnej spolupráce menší ako prínos, ktorý 
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z nej máme. Som však presvedčená a iste hovorím za mnohých, že ak naša 
vzájomná spolupráca bude intenzívnejšia, ak spolu vytvoríme hodnoty, ktoré 
budeme môcť ponúknuť zahraničnému partnerovi, tak aj spoza hraníc Slovenska 
bude záujem o spoluprácu s nami oveľa väčší. 

Medzinárodné aktivity Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej 

Ing. Igor Prokop 

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto 
zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca 
sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď 
knižnice dostávajú do rozpočtov čoraz menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich 
cenách kníh, no najmä časopisov, iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb 
a čoraz vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb. Na 
Slovensku k týmto problémom pristupuje i meniaca sa legislatíva. Toto všetko núti knižnice 
hľadať rôzne spôsoby a cesty zefektívňovania svojej činnosti. Veľa knižníc preto v 
súčasnosti prechádza transformačnými procesmi, ktorých cieľom je zlepšenie služieb 
používateľom pri nižších nákladoch. Jedným zo spôsobov, ktorým knižnice čelia 
problémom, je  aj združovanie sa do záujmových a profesionálnych združení a vstupovanie 
do kooperačných vzťahov na národnej i medzinárodnej úrovni, ktoré zabezpečujú 
kooperujúcim partnerom výhody nedosiahnuteľné pri izolovanom postupe. 

A j  Slovenská národná knižnica je členom rôznych takýchto združení. Okrem členstva 
v domácich, ako je napr. Slovenská asociácia knižníc alebo Spolok slovenských 
knihovníkov, je aj členom niekoľkých medzinárodných organizácií. V prvom rade je to 
IFLA, ktorej členom je SNK od 70. rokov. V rámci IFLA SNK pôsobí najmä v sekcii 
národných knižníc. Tu sa SNK opiera o medzinárodne uznávané princípy dohodnuté na 
tejto pôde, ktoré sa na druhej strane snaží realizovať a presadzovať v národnej knižničnej 
praxi. Ide najmä o programy univerzálnej bibliografickej registrácie a všeobecnej 
dostupnosti publikácií. V posledných rokoch SNK spolupracovala hlavne v oblasti 
štandardizácie a unifikácie, keď sa prijali medzinárodné normy ISBD, UNIMARC a 
katalogizačné pravidlá AACR2 ako základné normatívne materiály pre bibliografické a 
katalogizačné spracovávanie dokumentov v SNK. SNK zabezpečila preklady a vydania 
príslušnej dokumentácie k týmto normatívom, ako aj spracovanie príslušnej metodiky pre 
realizáciu tejto politiky. Tento prechod podstatne uľahčí medzinárodnú výmenu 
bibliografických informácií najmä v elektronickej forme a bol jej podstatnou podmienkou. 
SNK aktívne spolupracuje so Stálym výborom pre UNIMARC a predložila mu niektoré 
návrhy. SNK čerpá aj z rôznych ďalších programov, projektov a štúdií a odporúčaní 
spracovávaných v rámci činnosti IFLA. Prínosom býva aj účasť pracovníkov na 
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konferenciách alebo iných podujatiach organizovaných s IFLA. SNK sa zúčastňuje prác 
v IFLA aj poskytovaním rôznych údajov pre spracovávané prieskumy a štúdie IFLA. 

Riaditeľ SNK je aj členom celosvetovej Konferencie riaditeľov národných knižníc 
(CDNL), ktorej zasadnutiu býva vyhradený jeden deň počas konferencie IFLA. Táto 
konferencia sa snaží riešiť aktuálne problémy národných knižníc. Podporuje výmenu 
skúseností, kooperáciu národných knižníc a koordinuje niektoré aktivity v spoločnom 
záujme národných knižníc, napr. v prístupe k iným stranám pri riešení rôznych problémov, 
taktiež spracúva rôzne štúdie a odporúčania. 

Obdobou CDNL v európskom regióne je Konferencia riaditeľov európskych 
národných knižníc CENL, ktorej je SNK tiež členom. Toto združenie národných knižníc 
krajín Rady Európy sa má v najbližšom čase pretransformovať z voľného neformálneho 
združenia na právny subjekt vo forme nadácie, a to najmä z toho dôvodu, aby mohlo 
priamo vstupovať do rôznych partnerských, právnych a ekonom ických vzťahov ako právny 
subjekt, napr. s Európskou komisiou pri zabezpečení financovania spoločných projektov 
v rámci Knižničného programu telematických aplikácií Programu vedecko-technického 
rozvoja riadeného Európskou komisiou. Ciele CENL sú podobné ako v prípade CDNL, 
ale sú tu aj ďalšie aktivizujúce faktory: príslušnosť k európskemu regiónu a európskej 
kultúre, stáročné vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých európskych národných kultúr a ich 
teritoriálne prekrývanie sa, jazyková príslušnosť, členstvo celých krajín vo vyššom type 
zväzku - Rade Európy a Európskej únii v prípade najsilnejších členov. Národné knižnice 
sú zväčša vedúcou silou v národných knižničných sústavách a angažujú sa v rôznych 
programoch a projektoch. CENL napr. založilo fórum CoBRA na riešenie projektov 
súvisiacich s problémami týkajúcimi sa počítačových bibliografických záznamov a 
prístupu k nim. V rámci tohto fóra niektoré národné knižnice členských štátov EÚ riešili a 
riešia niekoľko projektov, ktoré boli zaradené do Knižničného programu a 
spolufinancované z prostriedkov EK. Výsledky týchto projektov môže SNK ako člen CENL 
získavať a využívať v prevažnej miere zdarma. CENL založila a udržuje v prevádzke 
vlastný W W W  informačný server nazvaný Gabriel, ktorý sústreďuje informácie o všetkých 
európskych národných knižniciach a predstavuje vlastne vstupnú bránu k nim. Gabriel 
obsahuje aj údaje o SNK a príslušné prepojenia na naše elektronické bázy dát a 
hypertextové informácie. Cieľom CENL je vytvoriť virtuálny európsky katalóg prepojením 
katalógov európskych národných knižníc. Podobným projektom v oblasti súborov autorít 
je AUTHOR, ktorého cieľom je vytvoriť európsky súbor autorít. V súčasnosti CENL venuje 
veľkú pozornosť problematike uchovávania, ochrany a sprístupňovania digitálnych 
dokumentov a digitalizácii. 

SNK má kontakty aj so zložkami Európskej komisie a Rady Európy, ktoré sú 
zodpovedné z a  oblasť knižníc. 

SNK sa zabezpečovaním prevádzky Národnej agentúry ISBN podieľa na práci 
medzinárodnej agentúry ISBN, pričom s ňou musí nevyhnutne spolupracovať. 

SNK tiež spolupracuje na úrovni národnej komisie FID Slovenskej republiky a 
regionálnych európskych orgánov FID. 
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S UDC Consortium v Haagu SNK spolupracuje pri preklade, editovaní a imple
mentácii MDT v národnom knižnično-informačnom a bibliografickom systéme SR. V roku 
1998 sa plánuje vydanie licenčnej slovenskej elektronickej verzie MDT na CD-ROM. 

Hoci SNK nieje doteraz členom CERL (Consortium of European Research Libraries) 
vzhľadom na výšku členského poplatku, sleduje postup prác tohto konzorcia v oblasti 
spracovania starých tlačí a prispôsobuje svoju spracovateľskú prax tak, aby sa 
spracované katalogizačné a bibliografické záznamy starých tlačí zachovaných na území 
Slovenska mohli neskôr začleniť do budovanej paneurópskej bázy dát starých tlačí. V 
súčasnosti sa už podmienky vstupu začali meniť a SNK sa zrejme bude môcť aktívnejšie 
zapojiť do práce CERL. 

Pracovníci SNK sa zúčastňovali aj práce neformálnej skupiny špecialistov na 
automatizáciu knižnično-informačných činností ELAG (European Library Automation 
Group). Každoročné konferencie ELAG slúžia na výmenu informácií medzi odborníkmi, 
ako aj na hľadanie odporúčaní a riešení aktuálnych problémov súvisiacich s využívaním 
technológií, najmä počítačových, v knižniciach. Účasť na konferenciách ELAG, ktorých 
neoddeliteľnou súčasťou sú pracovné diskusné schôdzky na vopred vybrané témy, nám 
umožňovala získavať najnovšie informácie a poznatky z danej oblasti. 

SNK je členom medzinárodného konzorcia používateľov ALEPH-u ICAU (Interna
tional Consortium of ALEPH Users). Konzorcium slúži na výmenu skúseností a vzájomnú 
pomoc medzi používateľmi systému ALEPH, ako aj na koordináciu požiadaviek 
používateľov na vývoj systému ALEPH a na odstraňovanie prípadných nedostatkov v 
systéme. SNK sa každoročne zúčastňuje hlasovania o návrhoch na vývoj systému. 
Konzorcium tiež poskytuje fórum na koordinovaný prístup k dodávateľovi systému firme 
Ex Libris. Na druhej strane dodávateľ systému má možnosť informovať používateľov na 
každoročnej konferencii o novinkách, zámeroch a stanoviskách firmy. 

SNK sa v posledných rokoch aktívne zúčastnila konferencie ABDOS, ktorú roku 
1992 aj sama organizovala. 

Už tradičnou oblasťou medzinárodnej spolupráce je medzinárodná výmena 
dokumentov, v rámci ktorej SNK spolupracuje s približne 700 partnermi - knižnicami, 
zahraničnými kultúrnymi inštitúciami, slovenskými krajanskými spolkami, Slovákmi 
žijúcimi v zahraničí atď. po celom svete. K najaktívnejším partnerom patria národné 
knižnice: nemecká Die Deutsche Bibliothek, poľská Bibliotéka Narodowa vo Varšave, 
maďarská Országos Széchenyi Kônyvtár, rakúska Österreichische Nationalbibliothek vo 
Viedni, ďalej University Libraries z Londýna, nemecká Deutsche Forschungs
gemeinschaft v Bonne, Ústav pro soudobé dějiny v Prahe, VGBIL v Moskve atď. Ročný 
prírastok zahraničných publikácií získaných výmenou alebo darmi zo zahraničia 
predstavuje asi 3000 zväzkov, z toho okolo 1000 slovacík. Výmenou sme do zahraničia 
odoslali v priemere 5000 slovenských kníh ročne a okolo 150 titulov periodík vydaných 
na Slovensku. 

Menej aktívnou oblasťou je medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
vzhľadom na relatívne menší počet používateľov SNK a vzhľadom na dnes už pomerne 
vysoké poplatky za získavanie zahraničných dokumentov pre používateľov knižnice. Hoci 
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SNK podporuje systém platenia pomocou voucherov IFLA, ešte sa do tohto systému 
nezapojila pre nedostatok finančných prostriedkov. 

SNK sa zapojila aj do medzinárodného projektu JASON, prostredníctvom ktorého 
získava pre svojich používateľov kópie článkov zo zahraničných novín a časopisov, ktoré 
sú k dispozícii v knižniciach participujúcich na tomto projekte prevažne v SRN. 

Najvýznamnejším medzinárodným kooperačným projektom v posledných rokoch bol 
slovensko-česko-americký projekt CAS LIN, ktorého cieľom bolo vybudovať základy 
knižničnej počítačovej siete. Okrem SNK v projekte spolupracujú Národní knihovna ČR v 
Prahe, Univerzitná knižnica v Bratislave, Moravská zemská knižnica v Brne, ďalej 
akademické a vedecké knižnice konzorcia KOLIN v Košiciach, konzorcia MOLIN na 
Morave a knižnice Českej akadémie vied. Projekt bol sponzorovaný americkými 
nadáciami A. W.  Mellon Foundation a Pew Charitable Trusts. Dodávateľmi technológie 
sa stali rôzne domáce i zahraničné firmy, napr. Ex Libris z Izraela dodal knižničný 
softvérový systém pre najväčšie knižnice zúčastnené v projekte. A j  keď sa nepodarilo 
CASLIN formálne inštitucionalizovať, jeho ciele sa postupne napĺňajú. Zúčastnené 
knižnice majú dnes k dispozícii hardvér a softvér, ktorý umožnil vybudovanie lokálnych 
automatizovaných integrovaných knižničných systémov a ich sprístupnenie používateľom 
a knihovníkom prostredníctvom siete Internet. Knižnice veľmi úzko spolupracovali pri 
prechode na nový formát UNIMARC, katalogizačné pravidlá AACR-2 a ISBD, ako aj pri 
úvahách a definíciách pre súborné katalógy. SNK uzavrela s NK ČR v Prahe dohodu o 
spolupráci, najmä v oblasti súborných katalógov. 

Na základe amerického grantu sa v SNK vybudovalo aj mikrografické pracovisko. 
Jeho projektovanie prebiehalo taktiež v tesnej spolupráci s kolegami z NK ČR. Nová 
mikrografická technológia umožnila produkciu kvalitných mikrofilmov ohrozených 
dokumentov zo zbierok SNK. Dosiahnutie požadovanej kvalitatívnej úrovne umožnilo 
nadviazať komerčne výhodnú spoluprácu s vydavateľstvom Norman Ross, ktorému 
predávame mikrofilmy niektorých najvýznamnejších novín. Tým získa aj SNK mikrofilmy 
týchto novín a ešte aj isté financie na ďalší rozvoj mikrofilmovania v SNK. 

Významné sú aj semináre CASLIN, na ktoré prichádzajú prednášať zahraniční 
odborníci z rôznych knižníc a pracovísk o aktuálnych témach pre CASLIN. Takýchto 
seminárov sa už uskutočnilo 5, z ktorých jeden organizovala SNK. Projekt CASLIN sa stal 
známym nielen v Európe, ale aj v USA a Kanade prostredníctvom jeho rôznych prezentácií 
a publikačnej činnosti riešiteľov projektu. 

Ďalším príkladom spolupráce s NK ČR a so zahraničnou komerčnou firmou je 
vydávanie Slovenskej národnej bibliografie na CD-ROM v spolupráci s Albertina Icome 
Praha, ktorá má však už svoju ^pobočku aj v Bratislave. Táto firma zabezpečuje aj 
distribúciu a marketing tohto produktu a zákazníci môžu výhodne získať CD-ROM-y so 
SNB i ČNB ako jeden produkt. 

S českými kolegami SNK spolupracuje aj na ďalších významných medzinárodných 
bibliografických projektoch. Jedným z nich je Bibliografia miest a obcí Slovenska a 
Bibliografia miest Českej republiky, kde sa spolupracuje na koncepcii, koordinácii 
projektov a ich realizácii. Druhým projektom je  Svetová bibliografia P. J. Šafárika, kde 
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okrem SNK a NK ČR je  zapojená aj Univerzitná knižnica v Jene a ďalšie zahraničné 
knižnice a inštitúcie. 

Iným významným a úspešným medzinárodným projektom, na ktorom sa zúčastňuje 
SNK, je spracovanie Príručky ku germanikám v historických knižničných fondoch, kde 
SNK koordinuje a spracováva časť týkajúcu sa knižničných fondov na Slovensku. Projekt 
sa robí v kooperácii s Univerzitou v Munsteri a je sponzorovaný nadáciou Volkswagen. 
Prostredníctvom účasti na tomto projekte SNK získala nezanedbateľné finančné 
prostriedky na nákup potrebnej referenčnej literatúry, ako aj niekoľkých osobných 
počítačov, ktorými mohla vybaviť ďalšie pracoviská, najmä tie, ktoré sa podieľali na 
prácach na projekte. Príručka, ktorej vydanie sa už finalizuje, bude obsahovať 59 
analytických štúdií o historických fondoch obsahujúcich germaniká. 

SNK sa angažovala aj v programe UNESCO Pamäť sveta. Spracovala analytické 
podklady o jednotlivých druhoch tlačených dokumentov vo fondoch pre potreby 
pasportizačných iniciatív IFLA, ako aj analytické podklady a dotazník UNESCO pre 
potreby programu Pamäť sveta. Iniciovala spracovanie prehľadov o najvýznamnejších 
slovenských historických knižniciach. Po medzinárodnom subregionálnom stretnutí k 
problematike implementácie programu Pamäť sveta SNK spracovala v zmysle odporúčaní 
UNESCO materiály a odporúčania v podmienkach Slovenska a predložila ich MK SR a 
Slovenskej komisii UNESCO pri MZV SR. Týmto iniciovala zrod Národného komitétu pre 
Pamäť sveta pri Slovenskej komisii UNESCO, ako aj prvý konkrétny projekt-Iluminované 
kódexy knižnice Bratislavskej kapituly na CD-ROM-e. SNK sa zúčastnila viacerých 
podujatí týkajúcich sa programu Pamäť sveta, napr. seminára Ochrana knižných fondov 
v Prahe, 1. medzinárodnej konferencie k programu Pamäť sveta v Oslo, medzinárodného 
seminára UNESCO týkajúceho sa problematiky digitalizácie rukopisov a starých tlačí, 
ktorý sa konal v Prahe. V rámci tohto seminára sa v spolupráci s českou firmou Albertina 
digitalizovala a spracovala prvotlač Johannesa de Thurocza: Chronica Hungarorum, vyd. 
v Augsburgu r. 1488. Za veľký úspech možno považovať zaradenie spomínaného súboru 
iluminovaných kódexov bratislavskej kapituly do svetového registra dokumentárneho 
dedičstva UNESCO na zasadnutí medzinárodného poradného výboru pre program Pamäť 
sveta v Taškente r. 1997. Iste k tomu prispelo aj kvalitné spracovanie podkladov a 
nominačného formulára UNESCO spracovaného v SNK. Projekt iluminovaných kódexov 
je intelektuálne spracovaný a je škoda, že na Slovensku, zdá sa, nie je dostatočný záujem 
rozhodujúcich zložiek, ktoré by mohli pozitívne rozhodnúť a prideliť financie na jeho 
technickú realizáciu. 

Ďalším medzinárodným projektom, do ktorého bola zahrnutá SNK spolu s ďalšími 
najvýznamnejšími slovenskými knižnicami, je projekt SK-LIBRIS na podporu komunikácie 
informácií. Garantom projektuje Univerzita Severnej lowy, USA. 

Aj Útvar pre reštaurovanie a konzervovanie dokumentov SNK úspešne rozvíja svoje 
medzinárodné kontakty a aktivity. V prevažnej miere je to výmena skúseností najmä s 
českými a nemeckými kolegami a odborníkmi. Pracovníci oddelenia sa pravidelne aktívne 
zúčastňujú seminárov o konzervovaní a reštaurovaní, organizovaných každé dva roky v 
Českej republike, ale aj iných akciíí organizovaných NK ČR alebo Štátnym ústredným 
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archívom v Prahe, ktoré sú úzko špecializované na istú problematiku konzervovania a 
reštaurovania. Vzájomná výmena informácií prostredníctvom výmeny výsledkov 
publikačnej činnosti pracovníkov oboch inštitúcií a aktívnej spoulpráce v oblasti 
výchovno-vzdelávacieho procesu a uplatňovania nových techník a technológií v 
reštaurátorsko-konzervačnej praxi sa rozvinula po absolvovaní pracovno-študijnej stáže 
pracovníčky oddelenia v Inštitúte pre reštaurovanie kníh a rukopisov Bavorskej štátnej 
knižnice v Mníchove v r. 1994. Odvtedy sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí v 
Mníchove i v Martine najmä v rámci projektu grantovej úlohy Farbenie a dolievanie 
chýbajúcich častí reštaurovaného objektu novou technológiou. Pracovisko je toho času 
najväčším reštaurátorským pracoviskom v SRN a vybavením a používaním najnovších 
technológií patrí k európskym špičkovým pracoviskám. Práve spolupráca so SNK 
iniciovala zavedenie pracovného miesta chemika pre oblasť reštaurovania a výskumu v 
tomto inštitúte. V roku 1996 získala SNK na podnet inštitútu dolievacie zariadenie 
ATLANTIS 96 ako dar bavorského Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Jedna 
pracovníčka útvaru absolvovala stáž aj na reštaurátorskom pracovisku Bavorského 
štátneho archívu. Spolupráca so Štátnou akadémiou výtvarného umenia (Staatliche 
Akademie der bildenen Kunst) v Stuttgarte, študijný odbor Reštaurovanie a konzervovanie 
grafík a archívno-knižničného materiálu, sa rozvíja a títo partneri majú veľký záujem o 
spoluprácu so SNK a snažia sa podporovať naše iniciatívy v zavádzaní najnovších 
reštaurátorsko-konzervačných techník, z ktorých niektoré sa už uplatňujú aj v našej praxi. 
Útvar má kontakty aj v Die Deutsche Bücherei v Lipsku, ktorá poskytla stáž zameranú na 
reštaurovanie pomocou automatizovaného zariadenia na štiepenie papiera a na najnovšiu 
metódu masovej neutralizácie kyslého papiera. V tejto oblasti útvar spolupracuje aj s 
Battelovým inštitútom vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý sa zaoberá aj sledovaním a 
určovaním optimálnych skladovacích podmienok knižničných a archívnych materiálov. 
Pracovníci útvaru tiež absolvovali niekoľko exkurzii v ďalších zaujímavých inštitúciách a 
knižniciach v zahraničí. 

Vzhľadom na nízku úroveň financovania SNK sa snažíme získavať rôznych 
sponzorov doma i v zahraničí. Okrem spomenutých amerických a nemeckých nadácií 
uchádzame sa aj o granty Regionálneho knižničného programu Nadácie otvorenej 
spoločnosti, programov TEMPUS, prostredníctvom ktorých viacerí naši pracovníci mohli 
absolvovať stáže v knižniciach vo Veľkej Británii, Francúzsku, USA a Dánsku. Žiaľ, zatiaľ 
sa nedarí získať financie do knižnice prostredníctvom štátom riadeného programu 
PHARE, ktorý je iniciatívou Európskej únie, resp. jej Európskej komisie. Mnohí sponzori 
pri financovaní projektov vyžadujú od druhej strany istý podiel na financovaní projektu, 
obyčajne 50 %, čo SNK v súčasnej situácii nemôže vopred garantovať, pretože rozpočet 
SNK nieje vopred známy, nehovoriac o jeho reálnom plnení, a tak sa nemôže ani o takýto 
typ grantov zo zahraničia uchádzať. Navyše Ministerstvo kultúry SR, ktoré by malo svoju 
národnú knižnicu podporovať, nech už je zaradená v akejkoľvek štruktúre, ju skôr v 
poslednom čase ignorovalo. 

Z uvedeného prehľadu sa zdá, že kontakty SNK so zahraničím sú živé a vyvíjaných 
aktivít je dosť. Podľa môjho názoru to však v súčasnej dobe rýchleho progresu a zmien 
ešte nestačí. Aby vôbec bolo možné držať krok s vývojom v knižniciach vo svete, najmä 

Bulletin SAK, ročník 7, 1999, číslo 1 15 



národných, SNK by potrebovala omnoho intenzívnejšie kontakty a zapojenie sa do 
európskeho a svetového knižničného diania. Aby knižnica bola z hľadiska medzinárodnej 
spolupráce zaujímavá, musí prichádzať s niečím novým, prínosným, prípadne musí mať 
podmienky na zapojenie sa do nejakej kooperácie. Na to je predovšetkým potrebný 
vysokokvalifikovaný personál knižnice. Neustály tlak na znižovanie stavu pracovníkov 
SNK v posledných rokoch spôsobil, že v záujme udržania chodu rutinných činností sa 
prakticky úplne zlikvidoval výskum a vzhľadom na platové možnosti nieje možné získať 
nových absolventov univerzít do SNK, ktorí by sa mali angažovať práve v nových 
progresívnych činnostiach a technológiách. Tým sa dostávame k financiám, ktoré sú v 
tomto probléme kľúčové a v SNK nedostatočné na to, aby sa účinnejšie zapájala do 
medzinárodných akcií, obosielala viac odborných konferencií a podujatí v zahraničí a 
vysielala na ne viac pracovníkov. Niet sa však čo čudovať, keď SNK nemá dostatok financií 
ani na to, aby zabezpečila účasť viacerých svojich pracovníkov na vrcholnom celoslo
venskom seminári INFOS, či účasť aspoň jedného reprezentanta národnej knižnice na 
výročnej konferencii celosvetovej organizácie knihovníkov a knižníc IFLA, pričom bez 
neustáleho prílevu informácií je ťažko pomýšľať na nejaký vývoj a rozvoj. Účinnejšiemu 
zapájaniu sa SNK do medzinárodných činností bránia aj doteraz nie celkom dostatočné 
rozhodovacie kompetencie vedenia SNK a možnosť garantovať dlhodobejšie dohody. 
Ďalšou prekážkou rozvoja medzinárodných aktivít je jazyková bariéra. Je však ťažké 
očakávať, aby ju  starší pracovníci prekonávali bez motivácie perspektívou a mladších, už 
jazykovo vybavených odborníkov jednoducho vôbec niet vzhľadom na nedostatočnú 
personálnu a finančnú politiku. 

Ak slovenské knihovníctvo reprezentované vo veľkej miere Slovenskou národnou 
knižnicou bolo v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch v medzinárodnom meradle na 
špičke stredoeurópskeho a východoeurópskeho knihovníctva, v posledných rokoch 
zásluhou reálneho nezáujmu štátu o rozvoj knižníc je z týchto pozícií postupne vytláčané. 

Ďakujem vedúcim pracovníkom SNK v MS Ing. V. Bukovskému, Dr. M. Kovačkovi, CSc., 
Mgr. J. Majerovej a Dr. Ľ. Jankovičovi za prípravu podkladov pre tento príspevok. 

Medzinárodné aktivity Univerzitnej knižnice v Bratislave - Národného 
knižničného centra 

Ing. Alojz Androvič, CSc. 

Poslanie ÚMK1S 

V polovici roku 1997 sa na základe novej zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v 
Bratislave - Národného knižničného centra (UKB - NKC) sformovalo z pôvodného úseku 
technického rozvoja a automatizácie a ďalších dvoch odborov Ústredie medzinárodnej 
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knižničnej a informačnej spolupráce (ÚMKIS), úsek zameraný na inováciu a integráciu 
verejných knižničných a informačných zdrojov, systémov a služieb v rámci budovania a 
rozvoja globálnej informačnej spoločnosti. Jednou z nosných úloh je  rozvoj a koordinácia 
domácej a medzinárodnej spolupráce ÚKB - NKC a národného knižničného a infor
mačného systému Slovenskej republiky (SR) v oblasti výskumu, rozvoja a implementácie 
nových technológií a metód evidencie, identifikácie, spracovania a sprístupňovania 
dokumentov, inovácie a integrácie informačných zdrojov a tvorba a prevádzka súborných 
katalógov, informačnej technológie a informačných systémov na úrovni 

- knižničného a informačného systému UKB - NKC, 

- knižničného a informačného systému Bratislavského kraja, 

- štátneho informačného systému SR, 

- európskeho knižničného a informačného systému, 

- globálneho knižničného a informačného systému. 

ÚMKIS sa v súčasnosti člení na takéto organizačné útvary: 

- odbor súborných katalógov, 

- odbor medzinárodnej identifikácie dokumentov, 

- odbor knižničnej a informačnej technológie, 

- odbor automatizácie knižničných systémov, 

- odbor medzinárodných informácií a spolupráce, 

- odbor technického spracovania dokumentov. 

Orientácia medzinárodnej spolupráce 

Orientácia zahraničnej spolupráce a rozvoj stykov so zahraničnými partnermi, 
plánovanie a zabezpečovanie účasti na medzinárodných rokovaniach a medzinárodných 
projektoch sa uskutočňuje v niekoľkých základných smeroch a má viacvrstvový teritoriálny 
záber. Povaha miesta, teda situovanie UKB - NKC ako ústrednej štátnej knižnice v 
hlavnom meste SR dovoľuje operatívne zapojenie sa do oficiálnych aktivít a 
medzinárodných akcií Ministerstva kultúry SR a bezprostredný styk s príslušnými zložkami 
zahraničných zastupiteľstiev a zahraničných kultúrnych inštitúcií. V druhej, prirodzenej 
skupine orientácie zahraničnej spolupráce UKB - NKC sú ústredné a významné knižnice 
susediacich krajín, t. j. Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny. Nasle
duje skupina krajín strednej a východnej Európy s osobitným zámerom na partnerské 
inštitúcie v krajinách s úzkymi kultúrnymi, historickými a jazykovými vzťahmi. Z hľadiska 
harmonizácie rozvoja národného^knižnično-informačného systému je najvýznamnejšia 
skupina členských krajín Európskej únie a z hľadiska rozvojových programov sa knižničná 
spolupráca orientuje na krajiny G7. Osobitnou cieľovou skupinou sú nadnárodné a 
mimovládne inštitúcie ako OSN, UNESCO, Európska rada a medzinárodné profesijné a 
knižničné združenia svetového a európskeho významu. Konkrétne aktivity sa opierajú 
najmä o bilaterálne a multilaterálne medzinárodné medzivládne a medzirezortné zmluvy 
SR a vykonávacie protokoly v oblasti kultúry. Medzi najmladšie patria napríklad 
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medzivládne zmluvy s Egyptskou arabskou republikou, Francúzskou republikou, 
Chorvátskou republikou, Indickou republikou, Juhoafrickou republikou, Spolkovou 
republikou Nemecko a Tureckou republikou a tiež medzirezortné zmluvy s Francúzskym 
spoločenstvom Belgického kráľovstva, Ukrajinou. V o  vykonávacích dokumentoch 
predmetných zmlúv sa pravidelne vyskytuje osobitný paragraf zameraný na oblasť 
spolupráce knižníc. Oporou sú viaceré multilaterálne zmluvy, dohody a vzťahy SR a 
rezortu kultúry s príslušnými zložkami medzinárodných organizácií, ako sú OSN, 
UNESCO, Európska rada, Európska únia, CEFTA a ďalšie. 

Formy zahraničnej spolupráce 

V jednotlivých regionálnych skupinách a v súlade s danou oficiálnou alebo 
profesionálnou úrovňou sa spolupráca uskutočňuje rozmanitými formami, a to počnúc 
osobnými pracovnými kontaktmi a návštevami odborníkov a knižníc až po medzinárodné 
projekty viazané inštitucionálnou zmluvou. Najviac rozšírená je bilaterálna spolupráca, 
kde sa UKB - NKC zameriava na rozvoj vzťahov s ústrednými knižničnými a informačnými 
inštitúciami susedných štátov. Dokumentujú to napríklad nedávno uzatvorené alebo 
obnovené rámcové zmluvy s Národnou knižnicou Českej republiky a Národnou knižnicou 
Maďarskej republiky. Spolupráca sa rozvíja s ústrednými knižnicami v Poľsku, Rakúsku, 
Chorvátsku, Slovinsku, Bosne a knižnicami ďalších vyspelých štátov (NSR, Veľká 
Británia, USA,Taliansko, Francúzsko a pod.).Veľmi významná je spolupráca v rámci 
mimovládnych medzinárodných organizácií. UKB - NKC sa aktívne zapája do činnosti 
knižničných a informačných združení, ako sú IFLA, LIBER, CERL, ELAG, CENL, Rakúska 
komisia pre informačnú spoluprácu a ďalšie. Z profesionálneho hľadiska je  najviac 
prínosná aktívna účasť na medzinárodných odborných podujatiach organizovaných 
medzinárodnými organizáciami a významnými zahraničnými združeniami a knižnicami. 
UKB - NKC sa snaží zabezpečiť účasť na vybraných odborných podujatiach (seminároch, 
konferenciách, informačných dňoch, školeniach) európskeho a globálneho významu v 
oblasti knižničnej a informačnej politiky, rozvoja informačnej spoločnosti a knižničných a 
informačných služieb. Najdôležitejšou formou medzinárodnej spolupráce sú spoločné 
projekty rozvoja v najrôznejších smeroch knižničnej a informačnej činnosti. Najvyšším 
cieľom UKB - NKC v tomto smere je účasť na projektoch EÚ, projektoch v rámci združenia 
CEFTA a projektoch s priamou regionálnou nadväznosťou. 

Medzinárodné programy a projekty 

UKB - NKC sa zúčastňuje na viacerých medzinárodných projektoch: 

. LIBECON 2000 

Projekt EÚ v rámci Telematického programu pre knižnice 

Cieľom je harmonizácia štatistického monitoringu knižničných aktivít, zjednotenie 
metodiky a postupov porovnávania úrovne zabezpečenia verejných knižnično-
-informačných služieb. UKB - NKC zabezpečuje funkciu koordinátora pre Slovenskú 
republiku. Do projektu sa zapojilo 16 krajín EÚ a SVE. Projekt sa realizuje formou 
metodických seminárov a porovnávaním štatistických údajov v jednotlivých krajinách. 
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• ССЕ - NIS Elektronické informačné služby 
Projekt EÚ v rámci programu COPERNICUS 

Cieľom je  prieskum a tvorba súborného katalógu elektronických informačných 
zdrojov v krajinách strednej a východnej Európy. UKB - NKC je  asociovaným riešiteľským 
pracoviskom. Do projektu sa zapojilo 25 krajín EÚ a SVE. Riešenie projektu začalo v roku 
1998 a zameriava sa na tvorbu metodiky a prieskum súčasného stavu. 

• MOE - Rozvoj knižničných a informačných služieb JASON 
Bilaterálny projekt SRN a SR zameraný na rozvoj elektronického zasielania dokumentov 
(JASON) z NSR a v SR na báze súborného katalógu periodík a internetovej technológie 

Riešiteľské pracoviská sú Univerzitná knižnica v Bielefelde, UKB - NKC a TU Košice. 
Služby sa využívajú vo viacerých knižniciach v SR. V roku 1998 sa dosiahlo podstatné 
rozšírenie využívania MVS cez sieť. V ďalšej etape sa predpokladá rozšírenie informač
ných zdrojov o článkovú bibliografiu zahraničných časopisov a postupnú aktivizáciu 
služieb na strane knižníc v SR. 

• PubliCa - koordinácia rozvoja verejných knižníc 
Projekt EÚ zameraný na podporu rozvoja verejných knižničných a informačných služieb, 
ďalšieho vzdelávania knižničných pracovníkov a propagáciu knižničných služieb 

Projekt sa zaradil ako tzv. koncertná aktivita a realizuje sa formou pracovných 
seminárov, publikácií a inštruktáži. UKB - NKC je asociovaným riešiteľským pracoviskom. 
V roku 1998 sa uskutočnil pracovný seminárna tému Úloha verejných knižníc v modernej 
spoločnosti. 

• DIMULIS - Digitálny multimediálny knižničný systém 
Projekt digitálneho multimediálneho knižničného informačného systému zameraný na 
vybudovanie modernej video- a audioštudovne a rozšírenie verejných informačných 
služieb 

Projekt sa predložil v rámci japonského kultúrneho grantu na rok 1998 - 1999. 
Zameriava sa na technické vybavenie videoštudovne a videokabinetu, videodoku-
mentácie, hudobného kabinetu a informačného systému v celkovej hodnote 12 mil. Sk. 
Podrobná technická špecifikácia sa prekonzultovala so zástupcami japonskej grantovej 
agentúry JICS. Potvrdenie japonskej vlády sa očakáva v priebehu roka 1999 s výhľadom 
realizácie v 1. štvrťroku 1999. 

. CASLIN 
Projekt medzinárodnej siete vedeckých knižníc založený na sieťovej spolupráci 
automatizovaných knižničných systémov ústredných vedeckých a univerzitných knižníc 
SR a ČR 

Zahŕňa komponenty integrovaného knižničného systému, retrokonverzie, sieťovej 
infraštruktúry a súborných katalógov. (Projekt je čiastočne riešený z prostriedkov nadácie 
A. W.  Mellona z USA vo vybratých knižniciach.) Projekt pokračuje výmenou skúseností s 
prevádzkou systémov medzi ČR a SR. 
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• Projekt USIA Free Flow 
Účasť na americko-slovenskom projekte v rámci programu USIA Free flow of 

information (koordinátor - University of Northern Iowa, grant USIA). 

• Projekt Viacjazyčný slovník 
Aktívne zapojenie do medzinárodného projektu viacjazyčného slovníka odborných 

termínov z knižničnej a informačnej oblasti (koordinátor - Slovinsko, grant OSF). 

< Projekt Pamäť sveta 
Realizácia komplexu technického vybavenia na digitalizáciu historických 

dokumentov v rámci projektu UNESCO Pamäť sveta. Zariadenie laboratória digitalizácie 
(revitalizácia pracoviska mikrografie) a organizačné zabezpečenie realizácie projektu 
(UNESCO, sponzori). 

• Projekt Poznaj kultúrne dedičstvo svojej krajiny a sveta 
Jeho cieľom je  zabezpečiť prednášky na podujatiach projektu a spolupracovať s 

koordinátorom (Nadácia na záchranu kultúrneho dedičstva ). 

Výstavy a odborné podujatia 

K pravidelným aktivitám UKB - NKC v súčinnosti so zahraničnými partnermi patria 
výstavy. V tomto roku to boli: 

• výstava „Dekáda svetového kultúrneho dedičstva" usporiadaná v spolupráci s Ústavom 
ochrany pamiatok a krajiny, 

• výstava o pamiatkach slovenskej ľudovej architektúry (ukončenie Dekády svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO), 

• výstava „50. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv", 

• výstava publikácií UNESCO a OSN k 50. výročiu podpísania Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv, 

• výstava „Pamäť sveta" - výstava „Bašagičovej zbierky" spojená so slávnostným 
odhalením pamätnej plakety UNESCO Pamäť sveta, 

• medzinárodný pracovný seminár „Mládež a kultúrne dedičstvo" pre dobrovoľníkov a 
profesionálnych pracovníkov (učiteľov Pridružených škôl UNESCO, členov Klubov 
UNESCO) v oblasti práce s mládežou zameranej na výchovu k ochrane kultúrneho 
dedičstva. 

Členstvo v medzinárodných združeniach 

UKB - NKC sa zapája tiež do činnosti medzinárodných profesijných združení. Sú to: 

• IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 
Svetová federácia knižničných asociácií a inštitúcií združuje knihovnícke a informačné 
ustanovizne, združenia a jednotlivcov. UKB - NKC je riadnym inštitucionálnym členom. 

• CERL - Consortium of European Research Libraries 
Konzorcium zamerané na ochranu, spracovanie a sprístupňovanie historických 
knižničných fondov. UKB - NKC je asociovaným členom od roku 1997. 
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> ICAU (Medzinárodné konzorcium používateľov systému ALEPH) 
UKB - NKC je  riadnym členom od roku 1993. 

• ISSN (Medzinárodná organizácia pod záštitou UNESCO) 
Zabezpečuje medzinárodný systém pre štandardné číslovanie seriálov. UKB - NKC je 
riadnym členom od roku 1997. 

• IAML (Medzinárodná asociácia hudobných knižníc) 
Združuje knižnice rozhlasov, orchestrov, knižnice hudobných škôl, verejné a vedecké 
knižnice pracujúce s hudobnými dielami. 

• Komisia pre informačnú spoluprácu (Rakúsko) 
Komisia pôsobí pri Rakúskom ústave pre východnú a juhovýchodnú Európu vo Viedni. 
Jej cieľom je rozvoj spolupráce na programoch informatizácie v úzkej súčinnosti s EÚ. Ide 
o nadačné združenie založené Rakúskym spolkovým ministerstvom pre výskum a vedu. 
Sústreďuje sa na podporu menších kooperačných projektov v oblasti informačných 
systémov, organizuje školenia a podporuje mobilitu knižničných a informačných expertov. 

• ELAG - European Library Automation Group (Európska skupina pre automatizáciu 
knižníc) 

Jeho členom je aj SNK v Matici slovenskej, participácia je bez členských poplatkov. Ide 
o voľné združenie expertov z oblasti automatizácie knižničných systémov, ktoré sa 
zameriava na komplexné odborné problémy pri zavádzaní nových informačných 
technológií. Pravidelná výročná konferencia patrí k najvýznamnejším podujatiam svojho 
druhu v Európe (a vo svete). 

• UBER (Asociácia európskych vedeckých knižníc) 

Ide o prestížne združenie čelných predstaviteľov európskych knižníc, ktoré sa venuje 
problémom dlhodobého rozvoja vedeckého knižnično-informačného systému, a to od 
technologickej po politickú rovinu. 

• ABDOS (Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationstellen der Ost-, 
Ostmittel- und Suedeuropaforschung) 

Knižničné zoskupenie zamerané na spoluprácu nemeckých a východoeurópskych 
knižníc. 

• CASLIN (Czech and Slovak Library and Information Network) 

Je to voľné združenie ústredných knižníc SR a ČR. 

Plán aktivít UKB - NKC na rok 1999 

Medzinárodná spolupráca sa premieta do plánu konkrétnych aktivít, stretnutí a ciest. 
Pravda, nie vždy sa podarí realizovať pracovné kontakty v úplnom rozsahu. Ako príklad 
možno uviesť rámcový plán zahraničných ciest na budúci rok, z ktorého sa časť naplní z 
prostriedkov medzinárodných projektov a grantov. 
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A. Spolupráca ústredných knižníc 

• Chorvátsko - bilaterálna spolupráca s Národnou a univerzitnou knižnicou v Záhrebe 
(dohoda o spolupráci); 

• Poľsko - bilaterálna spolupráca s Národnou knižnicou vo Varšave (dohoda o 
spolupráci); 

• Maďarsko - bilaterálna spolupráca s národnou knižnicou v Budapešti (dohoda o 
spolupráci). 

B. Medzinárodné dohody a členstvo 

• Veľká Británia - CERL (Konzorcium európskych vedeckých knižníc - výročná konf.); 

• Rusko -UNESCO (Svetový kongres klubov UNESCO, Jekaterinburg); 

• Thajsko - IFLA (Generálna konferencia, Bangkok, 19. - 28.augusta 1999); 

• Francúzsko - ISSN (Výročná konferencia a pracovný seminár národných agentúr). 

C. Významné medzinárodné podujatia 

• SRN - 6. veľtrh knižničnej technológie Bibliotheca a 1. európske sympózium Knižnice 
pre budúce tisícročie (Dortmund 10. -12. februára 1999); 

• SRN - Výročný kongres nemeckých knižníc Bez hraníc do budúcnosti (Freiburg 25. -28. 
mája 1999); 

• SRN - Frankfurtský knižný veľtrh (13. -18. októbra 1999). 

D. Medzinárodné projekty 

• SRN - JASON (Projekt elektronického zasielania dokumentov, Bielefeld - pracovné 
stretnutie riešiteľov); 

• Rakúsko-európsky súborný katalóg periodík; 

> Projekt rozvoja infraštruktúry SK a zasielania dokumentov (pracovný seminár 
riešiteľov); 

• SRN - Spracovanie historických slovacikálnych dokumentov vo fonde OHKF Bavor
ských knižníc (bibliografický výskum); 

• Slovinsko - Projekt Multilingválny slovník knižničnej a informačnej vedy (koordinačná 
porada riešiteľov), Ľubľana; 

• Belgicko - LIBECON 2000 - Európsky projekt hodnotenia a štatistiky knižníc (pracovný 
seminár riešiteľov). 

Záver 

Medzinárodná spolupráca je neodmysliteľnou súčasťou knižničnej a informačnej 
činnosti. Poznatky, informácie a kultúrne hodnoty sú od vzniku civilizácie globálnym 
fenoménom a knižničné pracoviská oddávna predstavujú globálnu infraštruktúru. 
Informačná spoločnosť opäť objavuje potenciál knižníc, ktorý je umocnený rozvojom 
nových technológií a prudkým nárastom komunikácie a objemu informácií. Medzinárodná 
spolupráca knižníc je dnes nevyhnutná, vyžaduje systematickú starostlivosť a dlhodobú 
koncepciu. Slovenské knižnice sa úspešne zapájajú do mnohých medzinárodných aktivít 
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a majú predpoklady dosiahnuť výsledky porovnateľné s vyspelými krajinami. Najmä vtedy, 
ak budú rovnako intenzívne spolupracovať i doma. 

Ťažiskové aktivity Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej 
univerzity v Bratislave z hľadiska medzinárodnej spolupráce 

PhDr. Darina Krausová 

Transformácia na globálnu informačnú spoločnosť je v súčasnosti 
celospoločenským fenoménom, ktorý zasahuje do všetkých sfér spoločenského diania. 
Jeho imperatív je zakotvený v uzneseniach z konferencie G7 o informačnej spoločnosti 
konanej 25. a 26. februára 1995 v Bruseli. Predovšetkým s ohľadom na tieto závery a na 
Bielu knihu o vzdelávaní a príprave - Vyučovanie a vzdelávanie sa - smerovanie k 
vzdelanostnej politike je aktuálne modelovať činnosť Slovenskej ekonomickej knižnice 
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej SEK). 

SEK plní funkciu univerzitnej knižnice a informačného centra Ekonomickej univerzity 
a verejnej vedeckej knižnice špecializovanej na oblasť ekonómie, ekonomiky, 
prierezových a okrajových disciplín s celoslovenskou pôsobnosťou. V rozsahu svojej 
špecializácie poskytuje služby pedagogickým, vedeckovýskumným a odborným pra
covníkom univerzity, študentom a doktorandom všetkých foriem štúdia na univerzite a 
inštitúciám a verejnosti doma a v zahraničí. V súčasnosti je v plnom rozsahu financovaná 
zo štátneho rozpočtu, no pridelené finančné prostriedky nemôžu pokrývať reálnu potrebu 
pre zabezpečenie informačných potrieb používateľov na žiaducej úrovni. Problém s ne
dostačujúcim financovaním do určitej miery riešime spoluprácou s inými inštitúciami 
fomou združených investícií. Preto sme v SEK vybudovali určitú východiskovú platformu 
pre rovnocennú a vyváženú účasť v kooperatívnom projekte a partnerskej spolupráci. 
Táto platforma môže byť vytvorená v prostredí vybavenom kvalitnými informačnými 
zdrojmi, v prostredí s kvalitným a kreatívnym personálom, v prostredí s technickým a 
priestorovým vybavením knižnice, v prostredí s vybudovanými spätnými väzbami na 
kvalitné a náročné používateľské prostredie atď. Ani pri vytvorení dobrých predpokladov 
nieje kooperácia jednoduchou záležitosťou a podmieňujú ju  mnohé ďalšie okolnosti, ktoré 
sú do určitej miery variabilné a nie je možné ich presne vyspecifikovat'. O to väčšmi si 
preto v našej knižnici vážime všetky príležitosti na spoluprácu, ktoré sme mali a ktoré, 
veríme, že budeme aj naďalej mať. Spolupráca je jedna zo základných podmienok 
úspechu v úvode spomínanej transformácie na globálnu informačnú spoločnosť. 

Prvé formy medzinárodnej spolupráce v SEK EU po roku 1989 mali skôr charakter 
jednostrannej pomoci zo strany „západných partnerov" s cieľom pomôcť zmierniť 
nedostatok základnej odbornej ekonomickej literatúry určenej pre proces výčby a 
vzdelávania. Dary prichádzali od inštitúcií aj od súkromných osôb. Niektoré poslúžili 
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naozaj ako „prvá pomoc", mnohé z nich sa stali trvalou súčasťou knižničného fondu SEK. 
Dostali sme aj súbory, ktoré svojím obsahom a úplnosťou sú jedinečné i v národnom 
kontexte. 

Medzi najvýznamnejších inštitucionálnych darcov patrili: vláda USA prostredníctvom 
SAIA, Veľvyslanectvo USA, Mellon Foundation, Open Society Foundation, City University 
Bellevue USA, The East and Central Europe Journal Donations project New School for 
Social Research N.Y., American Marketing Asotiation Knoxville, Univerzita Severná Iowa, 
z Európy OECD, vláda Spolkovej republiky Nemecko prostredníctvom Deutsches 
Bibliotheksinstitut, Veľvyslanectvo SRN, Nadácia Konrada Adenauera, Massmann 
Internationale Buchhandlung GMBH SRN, Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného írska, Guild of Management v Londýne, Francúzske veľvyslanectvo, 
INSEAD Francúzsko, Freundeskreis der GSBA Zürich e.V. a OEKREAL Verein, The Wall 
Street Journal Europe Education Program, Wirtschaftsuniversität vo Viedni atď 

Zo súkromných osôb by sme za všetkých spomenuli najvýznamnejších donátorov 
pánov profesora G. Grosheka, profesora G. Lazarčíka a profesora Lawa z USA. 

Ďalšou formou medzinárodnej spolupráce je spoluúčasť knižnice na vzdelávacích a 
školiacich projektoch, ktoré podporujú a umožňujú vzájomnú výmenu skúseností a 
aplikáciu získaných poznatkov na Slovensku. V rokoch 1995 a 1996 sme sa zúčastnili na 
pracovných seminároch spojených s aplikačným programom, zameraných na riadenie 
procesov v oblasti akvizície a na manažment zmien v knižniciach. Tieto semináre viedol 
pán Lyndon C. Pugh z Veľkej Británie, ktorý je školiteľom a konzultantom v oblasti 
manažmentu a informačných služieb. Podujatie bolo organizované Open Society 
Institute - Regional Library Program. 

Projekt Manažment vysokých škôl, ktorého téma bola medzi prioritami „Tempus 
Structural Joint European Project 1996/97", boi rozvrhnutý na tri roky. V jeho rámci bol 
realizovaný cykus seminárov, okrem iného aj seminár na tému „Informačné siete vysokých 
škôl", na ktorom boli prezentované skúsenosti SEK s automatizáciou knižnično-
-informačných činností v súvislosti s rozvojom informačných služieb v kontexte 
univerzitných počítačových sietí. Zo záverov seminára vyplynula pre univerzity a vysoké 
školy nutnosť posilnenia informačných oblastí, komplexného riešenia univerzitných 
informačných systémov, urýchlenia a zvýšenia podpory rozvoja informačných technológií. 

Programami pre kooperáciu a integráciu středo- a východoeurópskych inštitúcií 
zameraných na výskum a výučbu ekonomických vied, obchod a manažment sa zaoberalo 
Európske spoločenstvo pre programy P HARE. Poverilo európske združenie knižničných 
inštitúcií vysokých obchodných škôl, pôsobiace pod názvom EBSLG - European Business 
Schools Librarians' Group, vypracovať prieskumovú úlohu o stave a perspektívach 
rozvoja profilových vysokých škôl. Cieľom bolo analyzovať podmienky a nadviazať 
spoluprácu knižnično-informačných centier sledovaných inštitúcií v oblasti vzájomnej 
výmeny informácií, dokumentov a účasti na spoločných projektoch. 

Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave v EBSLG pracuje v kontinentálnej 
sekcii. Od roku 1997 v rámci tejto spolupráce prispievame spracovanými ekonomickými 
informáciami z oblasti manažmentu do bázy dát EMD/HELECON. 
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V podmienkach SEK sa medzinárodná spolupráca vyvíja zo stále rastúceho 
množstva požiadaviek na včasný a adresný prísun takých informácií, ktoré nie sú 
obsiahnuté v jej informačných zdrojoch. Čiže ide o využívanie informačných zdrojov z 
iných knižníc, pričom sprístupňujeme aj vlastné informačné zdroje. V každom prípade 
medzinárodná spolupráca predpokladá knižnično-informačný fond spracovaný na báze 
medzinárodných štandardov a technickú infraštruktúru na štandardnej úrovni. 

Z hľadiska dôležitosti budovania celého knižnično-informačného systému SEK 
spomeniem projekt realizovaný na medzinárodnej úrovni, ktorý pozitívne ovplyvnil 
informačný proces všetkých zúčastnených strán. 

Projekt spolupráce City University Bellevue, W A ,  Pittsburskej univerzity a 
Ekonomickej univerzity v Bratislave prebiehal na viacerých úrovniach. Účasť a podiel SEK 
bol vo vybudovaní graduálnej knižnice, v informačnom zabezpečovaní výučbových 
programov a v poskytovaní knižnično-informačných služieb pre frekventantov kurzov a 
študijných programov, ktoré zúčastnené univerzity realizujú. Vybudovanie graduálnej 
knižnice bolo realizované s finančnou podporou Nadácie A. W .  Mellona a trvalo dva roky. 

V rámci projektu bol vybudovaný základný dokumentový fond na podporu 
postgraduálnych programov a výskumných štúdií na EU, v kooperujúcich inštitúciách a 
na uspokojovanie informačných požiadaviek používateľov z oblasti voľného 
ekonomického trhu v anglickom jazyku. V globále za dva roky bolo použitých 54,9 % 
grantových prostriedkov na nákup dokumentových zdrojov. Všetky získané dokumenty 
sú prístupné vo všeobecnej a časopiseckej študovni SEK vo voľnom výbere a slúžia na 
prezenčné štúdium. Význam a vplyv získaného prírastku dokumentov pre graduálnu 
knižnicu univerzity spočíva v synergickom účinku akvizičných aktivít všetkých 
kooperujúcich inštitúcií na budovaní aktuálneho informačného fondu. Tento proces 
prebiehal v súlade s obsahovou profiláciou graduálnych programov Ekonomickej uni
verzity v Bratislave a kooperujúcich inštitúcií. Participujúce inštitúcie optimálne využili 
finančné prostriedky, koordináciou nákupu vylúčili multiplicity a zodpovedajúco pokryli 
potreby graduálnych programov. 

Rekonštrukciou počítačovej siete sa zvýšila kvalita a kapacita celého komplexu 
služieb, posilnili sa technologické procesy spracovania a sprístupňovania informačných 
zdrojov knižnice, zabezpečila sa vyššia spoľahlivosť a prístup k dátam, umožnilo sa 
prepojenie na univerzitnú sieť a na verejné dátové siete. Vytvorili sa technické predpoklady 
na zapojenie väčšieho počtu personálnych počítačov do lokálnej počítačovej siete. 

Projekt mal aj nepriamy pozitívny vplyv na celkové zvýšenie náročnosti a kvalitu 
práce a charakter spolupráce s kooperujúcimi partnermi, na posilnenie pozície SEK na 
Ekonomickej univerzite, na zvýšenie finančnej účasti univerzity pri podpore moder
nizačných plánov knižnice a na posilnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti SEK v rámci 
národného knižničného systému. 

Projekt na vybudovanie rádiového prepojenia sieťových centier univerzity do 
Internetu a následné prepojenie knižnice a sieťového centra na univerzite optickým 
káblom podľa protokolu ATM priamo ovplyvnil rozsah a kvalitu poskytovaných informač
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ných služieb SEK. Dosiahla sa tým rýchlosť prenosu dát 155 MB/s. Projekt bol realizovaný 
s finančnou podporou Nadácie A. W. Mellona. 

Projekt umožnil alebo podporil vybudovanie integrovanej bázy dát online katalógu a 
časopiseckých článkov vo forme umožňujúcej vystavovanie a komunikovanie 
prostredníctvom Internetu (http://www.sek.euba.sk), študentom a fakultám vytvoril prístup 
k celosvetovým informačným zdrojom s možnosťou rýchlej a efektívnej internej a externej 
komunikácie so spolupracujúcimi fakultami či potenciálnymi záujemcami, podporil 
výskumné a vzdelávacie projekty, prístup na Internet. Náročnosť prác spojená s 
konverziou báz dát do medzinárodne komunikovateľnej podoby podporila zvýšenie 
kreativity pracovníkov knižnice a vyhľadávanie nových možností v rámci poskytovania 
elektronických informačných služieb. 

Projekt vytvoril predpoklady pre začiatky novej vývojovej etapy, ktorej globálnym 
cieľom je bezbariérové sprístupnenie informácií a informačných zdrojov SEK a vytvorenie 
predpokladov na sprístupnenie akéhokoľvek informačného zdroja pre jej používateľov. 
Skutočnosťou je, že  infraštruktúra SEK sa stala integrovanou súčasťou celouniverzitnej 
siete a jej prostredníctvom siete SANET a Internet. 

V bezprostrednej budúcnosti sa bude rozvoj SEK orientovať na rozvoj služieb v 
integrovanom knižnično-informačnom systéme: 

a) systematickým budovaním dokumentografického fondu monografickej, najmä časo
piseckej literatúry z oblasti ekonomiky, obchodu, financií a manažmentu attf. s 
dôrazom na sivú literatúru domácej a zahraničnej proveniencie, 

b) sprístupnením celého informačného fondu SEK v informačných sieťach prostred
níctvom retrospektívnej katalogizácie, 

c) zvýšením schopnosti interakcie so širším informačným prostredím a posilnením 
sprostredkovateľskej úlohy knižnice medzi konečnými používateľmi (najmä na 
jednotlivých fakultách EU, SEK) a informačnými zdrojmi v sieťach. 

Na podporu telematických systémov pre prepojené knižničné služby v záujme 
zlepšenia spolupráce, komunikácie a koordinácie medzi knižnicami navzájom a zlepšenia 
spolupráce, komunikácie a koordinácie medzi knižnicami a dodávateľmi informačných 
zdrojov. 

Medzinárodné aktivity Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach 

PhDr. Darina Kožuchová 

Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UK) 
využila začiatkom 90. rokov priaznivé spoločenské podmienky a aktívne sa zapojila do 
riešenia medzinárodných projektov. A j  vďaka zahraničným nadáciám a inštitúciám, ktoré 
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prejavili záujem o podporu informatizácie a doplnenie, resp. skvalitnenie knižničného 
fondu vtom čase druhej najväčšej univerzite klasického typu na Slovensku, sa jej podarilo 
plne využiť ponúkané možnosti vo viacerých oblastiach, predovšetkým: 

• pri automatizácii knižnično-informačného systému, 
• v oblasti využívania informačných zdrojov a medziknižničnej výpožičnej služby, 

• pri dopĺňaní knižničného fondu, 

• pri vzdelávaní manažmentu a odborných pracovníkov knižnice. 

1. Projekt KOLIN - súčasť medzinárodnej knižnično-informačnej siete 

CASLIN/CASLIN Plus 

Predstavy o automatizácii knižnično-informačných procesov v UK UPJŠ nadobudli 
konkrétny charakter v roku 1992 po vstupe Mellonovej nadácie z USA do česko
slovenského knižničného prostredia a podpore projektu CASLIN (Czech and Slovak 
Library Information Network). Z pôvodne celoštátneho projektu sa rozdelením ČSFR stal 
projekt medzinárodným, od roku 1994 rozšírený o ďalšie 3 projekty CASLIN Plus. KOLIN 
(Košice Library Information Network) ako jeden z projektov CASLIN Plus prispieva k 
rozšíreniu siete vzájomne prepojiteľných knižníc v Čechách a na Slovensku. Jeho 
osobitou črtou je navyše aj konzorcionálny charakter a uplatnenie tomu zodpovedajúcich 
princípov spolupráce. Výsledkom projektu z inštitucionálneho pohľadu bude komplexný 
knižničný systém zabezpečujúci integráciu všetkých knižničných činností a služieb. V 
súčasnom období sa popri spoločnom postupe knižníc pri implementácii jednotlivých 
modulov integrovaného knižnično-informačného systému ALEPH sústreďuje pozornosť 
na spoluprácu v oblasti budovania a využívania súborného katalógu slovenských knižníc 
a na základe zmlúv medzi národnými knižnicami SR a ČR aj využívania súborného 
katalógu českých knižníc. Niekoľkomiliónová dotácia na zakúpenie špičkového hardvéru 
a softvéru a absolvovanie školení dôležitých pre implementáciu a sprevádzkovanie 
systému ALEPH bola pre knižnice KOLIN nepochybne nevyhnutnou podmienkou, bez 
ktorej by realizácia projektu nebola možná, avšak nemenej dôležitý bol a stále je  „ľudský" 
rozmer spolupráce. Aktívnou participáciou manažmentu UK v Rade riaditeľov a 
manažérov CASLIN a odborníkov z knižníc združenia KOLIN v pracovných skupinách 
CASLIN pre tvorbu normatívov a riešenie parciálnych úloh získali všetky knižnice 
jedinečnú možnosť byť účastníkmi riešenia dôležitých úloh alebo rozhodovania o 
budúcom fungovaní siete CASLIN. 

2. Spoločné využívanie informačných zdrojov a dodávanie plných textov 

dokumentov 

Príkladom aktívnej medzinárodnej spolupráce UK v tejto oblasti je  projekt 
HUSLONET (Hungarian-Slovak Library Information Network). Spolupráca na tomto 
projekte vyústila do vytvorenia medzinárodného združenia 4 maďarských a 2 slovenských 
akademických knižníc. Nosnou myšlienkou projektu je  konzorcionálne využívanie 
informačných zdrojov na médiách CD-ROM alebo pevných diskoch CD-ROM serverov 
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jednotlivých knižníc a spoločný postup pri obstarávaní informačných zdrojov. Počiatky 
realizácie projektu súviseli s finančnou podporou Mellon Foundation, pomocou ktorej boli 
do väčšiny knižníc združenia HUSLONET dodané hardvérové zariadenia a spoločne 
vybrané bázy dát v sieťovej verzii s licenciou na konzorcionálne spoločné využívanie. 
Vďaka účasti našej knižnice na projekte HUSLONET majú pedagogickí a vedeckí 
pracovníci našich fakúlt možnosť využívať sieťové verzie báz dát MEDLINE alebo Science 
Citation Index priamo zo svojich pracovných stolov na katedrách či klinikách. Pre 
zabezpečenie funkčnosti a plnenie cieľov projektu v budúcnosti participujúce knižnice 
spracovávajú nové projekty zamerané na rozšírenie jeho pôvodných zámerov, ktoré by 
posúvali projekt HUSLONET zase o krok ďalej. Súčasné snahy knižníc sa sústreďujú na 
spoluprácu v oblasti medziknižničnej výpožičnej služby a elektronického dodávania 
plných textov dokumentov prostredníctvom softvéru vyvíjaného na tieto účely. Žiaľ, v 
poslednom období sa nám nedarí podľa našich predstáv plnohodnotne sa zapojiť do 
ďalšej etapy projektu, a to v dôsledku chýbajúcich finančných prostriedkov z vlastných 
zdrojov na spolupodieľanie sa na riešení grantu. 

So službami elektronickej MVS a dodávaním plných textov dokumentov má UK už 
niekoľkoročné skúsenosti. Tzv. služby document delivery začali v podmienkach našej 
knižnice v roku 1995 formou zasielania požiadaviek na dokumenty cez sieť Internet do 
British Library Document Supply Centre a získavaním dokumentov poštou. Už tým sa 
dosiahlo niekoľkotýždňové zrýchlenie pri dodaní žiadaného dokumentu zo zahraničia. V 
tom istom roku bol na Ústave výpočtovej techniky UPJŠ nainštalovaný odborníkmi z 
Univerzitnej knižnice v Bielefelde (SRN) softvér JASON pre elektronické dodávanie plných 
textov dokumentov do 24 - 48 hodín od zadania požiadavky. Využitie všetkých funkcií 
tejto veľmi progresívnej služby v študovniach UK bolo možné až v roku 1996 po 
dobudovaní lokálnych sietí na všetkých pracoviskách UK a ich dodoplnení technickými 
zariadeniami. Prostredníctvom grantu a medzinárodnej spolupráce sa knižnici podarilo 
získať potrebný špeciálny hardvér a softvér pre prenos elektronických dokumentov cez 
počítačové siete aj v systéme ARIEL. V súčasnosti zabezpečuje UK pre záujemcov o 
služby dodávania elektronických dokumentov cez systém JASON viac ako 500 
požiadaviek ročne. Spustenie služieb v systéme ARIEL závisí od dobudovania vlastného 
elektronického katalógu periodickej literatúry pre aktívne poskytovanie dokumentov z 
vlastného fondu a od finančných zdrojov určených na využívanie týchto služieb z iných 
knižníc disponujúcich rovnakým softvérom. 

3. Spolupráca pri dopĺňaní knižničného fondu 

Podobne ako iné slovenské knižnice, aj UK v období po roku 1989 získala mnoho 
knižných darov zo zahraničia - od nadácií, krajanských spolkov, partnerských univerzít, 
prípadne subvencie a zľavy na nákup periodickej literatúry. Do knižničného fondu sa však 
popri užitočnej a žiadanej vedeckej literatúre dostali aj mnohopočetné exempláre titulov, 
ktoré neboli pre náš fond profilové. Aktívnu spoluprácu v oblasti výmeny dokumentov sa 
nám nepodarilo rozbehnúť v dôsledku nedostatočných finančných prostriedkov na za
kúpenie literatúry na výmenné účely a v dôsledku vysokých nákladov na poštovné. Z dôvo-
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du zrušenia univerzitného edičného strediska a zastavenia vydávania jediného zborníka 
Lekárskej fakulty sa zastavila výmena s vyše 50 zahraničnými lekárskymi knižnicami. V 
súčasnosti sa zdá, že zriadením nového edičného strediska a zároveň vydavateľstva 
UPJŠ sa od nového roku obnoví univerzitná produkcia. Je potrebné si uvedomiť, že ak 
existuje v tejto oblasti záujem zo strany zahraničných portnerov, je  to predovšetkým 
záujem o vlastnú vydavateľskú produkciu univerzity a publikačnú činnosť jej vedeckých 
pracovníkov. V súvislosti s budovaním bázy dát publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ 
a archivovaním separátov a kópií publikácií, resp. ich častí, existujú aj ďalšie možnosti 
spolupráce pri sprístupňovaní údajov a dodávaní plných textov dokumentov. 

V oblasti akvizície má pre našu knižnicu význam cielené a pravidelné dopĺňanie 
knižničného fondu zahraničnou literatúrou podľa nášho výberu. Tejto predstave sa 
čiastočne približuje budovanie fondu Rakúskej knižnice. Knižnica bola ako organizačná 
súčasť UK zriadená v roku 1993 na základe medzinárodnej kultúrnej dohody. Patrí do 
siete rakúskych knižníc zriaďovaných v strednej a východnej Európe. Jej zbierky sú 
súčasťou knižničného fondu UK, ale ich evidencia, spracovávanie a sprístupňovanie sa 
realizujú samostatne. V zábere jej činnosti nie je len budovanie fondu dokumentov 
rakúskych vydavateľov a poskytovanie základných knižničných služieb, ale aj orga
nizovanie kultúrnych akcií, napr. besied, diskusných večerov a prednášok popredných 
predstaviteľov spoločenského, kultúrneho a politického života Rakúska. Klientela 
Rakúskej knižnice sa za posledné roky ustálila na počte asi 330 čitateľov a okolo 600 
návštev ročne. Tvoria ju predovšetkým učitelia nemeckého jazyka a študenti stredných a 
vysokých škôl z Košíc a Prešova. Zásluhou rakúskych lektorov pôsobiacich v týchto dvoch 
mestách je knižnica využitá pre rôzne mimoknižničné aktivity. 

Novou organizačnou súčasťou UK je aj Európske dokumentačné stredisko, ktoré 
bolo začlenené do štruktúry knižnice v roku 1998. Získava predovšetkým dokumenty 
vydávané komisiami Európskeho spoločenstva. Záujem o fondy EDS zatiaľ nieje veľký, 
mierne zvýšenie návštevnosti predpokladáme najmä po sprístupnení OPAC/EDS v 
systéme ALEPH. 

4. Význam medzinárodných aktivít pre manažment a profesionálny rast 

pracovníkov 

V súvislosti so zmenou celkového charakteru knižnice a rozvojom informačných 
zručností, ale i požiadaviek čitateľov, knižnica zákonite potrebuje pracovníkov s novou 
kvalifikáciou, s hlbokými technickými a systematickými znalosťami, pracovníkov samo
statných a flexibilných, schopných kreatívne myslieť a konať. Preto je  potrebné venovať 
systematickú pozornosť vzdelávaniu pracovníkov v knižniciach. Priamy kontakt so 
zahraničnými knižnicami a informačnými inštitúciami je jedným z najcennejších zdrojov 
profesionálneho a osobnostného rastu knižničných a informačných pracovníkov. 
Hľadanie spoločných znakov a odlišností v špecifických podmienkach našich a 
zahraničných knižníc umožňuje lepšie identifikovať problémy, podporuje profesionálny 
status a prináša pre nás veľmi potrebné vízie a predstavy do budúcnosti. 
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Spolupráca na medzinárodných projektoch CASLIN/KOLIN a HUSLONET zvidi
teľnila našu knižnicu a priniesla možnosti získania nových poznatkov prostredníctvom 
študijných pobytov v zahraničných knižniciach (USA, Belgicku, Španielsku). Získané 
skúsenosti a prístup k novým informáciám podnietili pracovníkov knižnice k aktívnemu 
zapájaniu sa do súťaží o granty (Open Society Institute, Projekt Rakúsko-Slovensko, 
Tempus a pod.). Automatizácia knižnice umožnila takmer všetkým knihovníkom a ďalším 
odborným pracovníkom absolvovať školenia nevyhnutné na zvládnutie obsluhy 
technických zariadení a spustenie rutinnej prevádzky jednotlivých modulov systému 
ALEPH. Pri realizácii projektov automatizácie sa naučili hľadať nové východiská, nové 
postupy, riešiť vznikajúce problémy formou vzájomnej komunikácie. Doterajšie výsledky 
sme mali možnosť prezentovať ako jediní zástupcovia zo slovenských akademických 
knižníc aj na medzinárodnej konferencii o automatizácii knižníc v októbri 1997 vo Varšave. 
Vyvrcholením našich aktivít a nazbieraných skúseností zo zahraničných podujatí bolo 
samotné organizovanie 5. ročníka medzinárodného seminára CASLIN '98 s názvom 
Libraries without walls vo Vysokých Tatrách v júni t. r. s účasťou 7 zahraničných 
prednášateľov z USA, SRN, ČR a Belgicka. 

Skúsenosti z medzinárodnej spolupráce a participácie na projektoch dokazujú, že 
pracovníci našich knižníc vlastnia veľký intelektuálny i pracovný potenciál. Pri dosta
točnom finančnom zabezpečení by nebolo pre nás veľkým problémom zmenšiť rozdiel 
medzi úrovňou a službami knižníc vo vyspelých krajinách a našimi knižnicami. Práve toto 
sú atribúty, ktoré - vrátane nadviazaných pracovných i osobných kontaktov so zahra
ničnými partnermi - by nám mali zostať aj po tom, ako príliv finančných prostriedkov zo 
zahraničia skončí. 

Slovenská poľnohospodárska knižnica a jej medzinárodné aktivity 

Ing. Dagmar Bugárová 

Výmena informácií je nevyhnutnou podmienkou napredovania každej vedeckej 
aktivity a zároveň dôležitou súčasťou úspešného zavŕšenia snáh SR o informačnú 
integráciu so svetom. Ďalšou nemenej dôležitou úlohou výmeny informácií je zabez
pečenie odborného rastu vedeckých a pedagogických pracovníkov pôsobiacich v oblasti 
slovenského pôdohospodárstva. Medzinárodná spolupráca na úseku výmeny 
dokumentov má obrovský vplyv na citovanosť slovenských autorov v zahraničných 
monografiách, periodikách, citačných registroch a bázach dát. Citovanosť či iné druhy 
ohlasov zo zahraničia sa spätne objavujú pri komplexnom hodnotení činnosti tvorivých 
pracovníkov, ktoré sa požadujú pri predkladaní projektov a grantov, kvalifikačných 
postupov, akreditácií a konkurzov. 
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Medzinárodná výmena dokumentov (MVD) v Slovenskej poľnohospodárskej 
knižnici (SIPK) funguje prakticky od jej založenia. Z analýzy výmeny dokumentov vyplýva, 
že za najúspešnejšie, čo do kvantity, možno považovať obdobie sedemdesiatych rokov, 
keď počet výmenných partnerov síce prekročil 300, ale prevažovali partneri zo 
socialistických krajín, ktorých periodická a neperiodická tlač nie vždy korešpondovala s 
úrovňou zahraničných dokumentov z iných krajín sveta. V rámci medzinárodnej výmeny 
dokumentov SIPK zasielala svojim partnerom zborníky vydávané na Vysokej škole 
poľnohospodárskej v Nitre, vedecké časopisy Ekológia, Biológia a Poľnohospodárstvo. 
Konferenčné materiály a monografie zasielala knižnica podľa konkrétnych požiadaviek 
výmenných partnerov. V súčasnosti SIPK spolupracuje približne s 280 zahraničnými 
partnermi v 50 krajinách sveta na štyroch kontinentoch. V Európe medzi partnerov s 
najrozsiahlejšími kontaktmi patria Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko a Česká 
republika, v Ázii je to Japonsko a na americkom subkontinente USA a Kanada. 

V roku 1997 v rámci MVD SIPK získala 612 informačných materiálov vrátane 
dokumentov z Českej republiky. Od roku 1998 Slovenská poľnohospodárska univerzita 
pristúpila k zmene nielen obsahu, ale aj formy zborníkov a začala vydávať nové časopisy: 
Acta oeconomica et informatica, Acta technologica agriculturae, Acta fytotechnica et 
zootechnica a Acta horticulturae et regio tecturae. Ich vznik si vyžiadal rozvoj vedecko
výskumnej činnosti a aplikovaného výskumu. Vytvárajú platformu pre informácie a 
diskusiu odborníkov. Cieľom redakčných rád je, aby sa tieto časopisy postupne 
karentovali. SIPK zaslala všetkým výmenným partnerom propagačný leták, v ktorom 
predstavila nové časopisy. Podieľa sa aj na ich redakčnom spracovaní. Výmenní partneri 
reagovali kladne a z ponuky si vybrali tituly podľa svojho zamerania a záujmu. ISI (Institute 
for Scientific Information) vo Philadelphii (USA), a CAB (Commonwealth Agriculture 
Bureau) International z Wallingfordu (Veľká Británia) reagovali na možnosť zaradenia 
časopisov do svojich produktov po zhodnotení niekoľkých čísiel. Základnou podmienkou 
ich zaradenia do medzinárodných informačných systémov je splnenie kritérií medzi
národných štandardov. 

Fond SIPK sa každoročne obohatí prostredníctvom medzinárodnej výmeny 
dokumentov o veľké množstvo časopisov, zborníkov, dizertačných prác, mikrofišov, 
monografií. Veľmi dobrá je napr. spolupráca s Kongresovou knižnicou vo Washingtone 
(USA), ktorá pravidelne zasiela na základe ponukového zoznamu množstvo monografií, 
s knižnicou Poľnohospodárskej univerzity vo Wageningene (Holandsko) a Vysokou 
školou veterinárnou v Hannoveri (SRN), od ktorých SIPK získava najnovšie doktorandské 
a dizertačné práce, a s Vysokou školou technickou v Zúrichu (Švajčiarsko), ktorá na 
ponukových zoznamoch predkladá najnovšie doktorandské práce na mikrofišoch. 

Finančné prostriedky pridelené SIPK nepokrývajú náklady na poštovné. Niektoré 
fakulty si už uvedomili, že MVD je jedna z najlacnejších foriem propagácie ich 
vedeckovýskumnej činnosti a od roku 1997 vyčleňujú pre knižnicu finančné prostriedky, 
ktorými sa pokrýva časť nákladov na poštovné. Väčšej flexibilite v MVD by prispeli aj 
moderné technológie balenia zásielok. Dúfame, že depresia, ktorá sa v MVD najviac 
prejavila začiatkom 90. rokov (rozpad východného bloku, zlá ekonomická situácia) sa 
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postupne zastaví a nedostatok finančných prostriedkov nás nebude brzdiť v aktívnejšej 
spolupráci so zahraničnými výmennými partnermi. 

Dôležitým článkom v reťazci informačných zdrojov sú bázy dát. Týka sa to aj oblasti 
poľnohospodárskej vedy a výskumu. SIPK patrí k jednému z vybraných pracovísk na 
Slovensku, ktoré od roku 1996 pripravuje vstupy do báz AGRIS (celosvetová 
poľnohospodárska báza dát) a CARIS (medzinárodný informačný systém FAO o 
projektoch z oblasti poľnohospodárstva). Primárne dokumenty, ktoré knižnica spracúva 
do bázy AGRIS, sú Acta fytotechnica et zootechnica, Acta oeconomica et informatica, 
Acta horticulturae et regiotecturae, Acta technologica agriculturae, Agrochémia. Okrem 
uvedených periodík sú to neperiodické dokumenty, ako napr. zborníky z rôznych 
vedeckých podujatí organizovaných Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU) 
a ďalšia vedecká a odborná poľnohospodárska literatúra slovenskej proveniencie. CARIS 
mapuje aj výskum na SPU. 

Ďalšou formou spolupráce SIPK na medzinárodnej úrovni je  elektronický systém 
zasielania časopiseckých dokumentov - JASON (Journal Articles Sent on Demand). 
JASON tvorí nemecká báza dát časopisov - súborný katalóg časopiseckých fondov 
akademických knižníc spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko - doplnená o program 
na elektronické objednávanie a dodávanie plných textov článkov z časopisov. SIPK začala 
využívať systém JASON len začiatkom roka 1998. Záujem o takto získané informácie 
prejavili hlavne vedeckí pracovníci a študenti SPU. Úspešnosť elektronického dodávania 
článkov do SIPK sa pohybuje na úrovni 60 %. 

Knižnice môžu fungovať len vtedy, ak tvoria spolu decentralizovaný, ale pritom 
kooperatívny systém schopný rozvoja. Jednotlivé články musia byť na jednej strane 
organizačne čo najsamostatnejšie, na druhej strane však musia vzájomne spolupracovať. 

Knižnica, aj keď je organizačne začlenená do SPU, si partnerov na spoluprácu 
vyberá sama medzi knižnicami, informačnými pracoviskami, univerzitami, vysokými 
školami, výskumnými ústavmi. Je riadnym členom UNAL (Sieť asociovaných knižníc 
UNESCO) a IAALD (Asociácia poľnohospodárskych knihovníkov a dokumentaristov). S 
Českou republikou SIPK spolupracuje na úseku koordinácie technickej bibliografie, pod 
organizačným vedením STK Praha. S Ústavom zemědělských a potravinářských 
informací SIPK kooperuje pri výmene bibliografických záznamov národných poľno
hospodárskych bibliografií. Narastajúce finančné problémy slovenských knižníc, ako aj 
rozširujúce sa možnosti prepojenosti na nové informačné systémy prinútia postupne 
všetky väčšie knižnice, aby sa v oblasti medzinárodných kontaktov orientovali viac na 
kvalitu ako na kvantitu a zamerali sa na spoluprácu s takými partnermi, ktorý im môžu 
poskytnúť najkvalitnejšie informačné pramene. 
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Zahraničná spolupráca a aktivity Slovenskej lesníckej a drevárskej 
knižnice pri Technickej univerzite v o  Zvolene 

Mgr. Beata Mokošová 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene začala so zahraničnou 
spoluprácou už v 70. rokoch, vtedy ešte ako Ústredná lesnícka a drevárska knižnica. 
Súčasťou tejto spolupráce bola medzinárodná výmena, ktorá sa realizuje dodnes. 
Medzinárodná spolupráca a aktivity, ktorými sme začali oslovovať perspektívnych 
sponzorov, aby sme získali pre knižnicu či už výpočtovú techniku, kopírovacie zariadenia 
alebo finančné zdroje na nákup literatúry, sa začala roku 1991 na základe osobného 
rokovania s prof. Ruthom z USA, podporujúcim rozvoj počítačových sietí v ČSFR (nadácia 
americkej vlády ), keď sme pre knižnicu získali prehrávač CD-ROM. Vtedy sme začali 
hľadať aj možnosti získania CD diskov na rozšírenie informácií z oblasti lesníctva, 
drevárstva, životného prostredia a blízkych odborov. 

V rokoch 1994 -1996 sme v našom kolektíve spolupracovali s aktivistkou Mierových 
zborov z USA Polly Armstrongovou. Jej dvojročné pôsobenie popri jazykovom 
zdokonaľovaní sa pracovníčok knižnice prinieslo aj spoluprácu na projektoch Environ
mental Resource Center a Business Resource Center, ktorých realizáciou sme vybavili 
uvedené študovne počítačovou technikou a CD-ROM médiami. Obojstranné kontakty s 
Polly Armstrongovou udržujeme dodnes. 

V roku 1995 bola uzavretá „Dohoda o spolupráci na tvorbe slovenského príspevku 
do informačných systémov AGRIS/FAO a CARIS/FAO" s Ústavom V T I  pre 
pôdohospodárstvo v Nitre, na základe ktorej prispievame spracovaním dohodnutých 
odborných periodík a informáciami o výskumných úlohách do medzinárodných báz dát 
FAO v Ríme. Každé poverené stredisko danej krajiny pripravuje národný input do globálnej 
bázy dát. Protihodnotou za dodávaný input je možnosť poskytovania rešerší z báz dát 
AGRIS a CARIS na CD. 

Od roku 1995 knižnica spolupracovala na programe „Environmental Traning project 
for Central and Eastern Europe", ktorého organizátorom sú americké nadácie. Stali sme 
sa tak depozitnou knižnicou pre materiály publikované v rámci tohto projektu. Zároveň 
sme sa v roku 1996 podieľali na aktualizovaní Adresára knižníc a centier 
environmentálnych informácií strednej a východnej Európy (pôvodne vydanom roku 1994 
v USA). 

Od roku 1995 úzko spolupracujeme s Medzinárodnou organizáciou informačných 
špecialistov - IOIS, založenou v rámci projektu ETP vo Washingtone. Spolupráca vyústila 
do prípravy 4. medzinárodnej konferencie informačných špecialistov v roku 1997 vo 
Vysokých Tatrách. Konferencie sa zúčastnilo 104 účastníkov, z toho 31 zo zahraničia. 
Organizácia aj priebeh konferencie boli veľmi kladne hodnotené. 

Spolupracovali sme s T U  na príprave medzinárodnej konferencie WOOD and FIRE 
SAFETY,  konanej roku 1996. Dve pracovníčky z našej knižnice sa podieľali na príprave 
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a zabezpečovaní priebehu konferencie. Roku 1997 sme sa zúčastnili medzinárodného 
XIII. sympózia „Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle", ktoré sa konalo vo 
Vinnom. So zvolenskou univerzitou spolupracujeme aj naďalej pri ďalších 
medzinárodných konferenciách, či už príspevkami a informáciami o knižnici, alebo 
výpomocou pri ich zabezpečovaní. 

V marci 1998 bola Slovenská lesnícka a drevárska knižnica (ďalej SLDK ) oslovená 
Univerzitnou knižnicou pri Technickej univerzite v Košiciach (koordinátor projektu) so 
žiadosťou o podporu projektu s názvom Professional Development Programme for 
Librarians - ProLIB. 

Ide o projekt TEMPUS - PHARE Joint European Project (JEP) s dĺžkou trvania 2 
roky (november 1998 - október 2000), ktorý je  zameraný na vypracovanie kurzu v 
spolupráci so zahraničnými partnermi pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov knižníc na 
Slovensku a následnú realizáciu pilotného kurzu kombinovanou formou „face to face 
learning" (rezidenčné štúdium ) na T U  v Košiciach, ako aj v partnerských inštitúciách na 
Slovensku ) a dištančným vzdelávaním so záberom pre celé Slovensko. 

SLDK by sa v rámci projektu mala podieľať na koncipovaní vybraných modulov 
kurzu, vytvorení výučbového centra vo Zvolene a následnej realizácii pilotného kurzu vo 
výučbovom centre až  po jeho vyhodnotenie. 

Návrh projektu mal byť schválený v septembri 1998. 

Naďalej kooperujeme v bibliografickej činnosti so Státní technickou knihovnou v 
Prahe. Každý rok sa zúčastňujeme na stretnutiach bibliografických oddelení, ktoré sa 
uskutočňujú striedavo vždy v inej knižnici. Stretnutia sú spojené s výmenou nových 
skúseností a exkurziou v danej knižnici, a tým aj získania nových informácií o možnostiach 
ďalšej spolupráce. 

Popri osobných a písomných kontaktoch s cieľom získať zahraničnú odbornú 
literatúru formou darov a nadácií je v SLDK dôležitým spôsobom akvizície zahraničných 
informačných prameňov aj medzinárodná výmena publikácií. Tu ide predovšetkým o 
získavanie tých dokumentov, ktoré bežne neprichádzajú na knižný trh (publikácie 
vysokých škôl, vedeckých a výskumných ústavov, knižníc a pod.). 

V súčasnosti má SLDK viac ako 100 výmenných partnerov z 30 krajín. 
Spolupracujeme najmä s knižnicami vysokých škôl a vedeckých a výskumných ústavov, 
ktoré sa zameriavajú na lesníctvo, drevárstvo, ekológiu a environmentalistiku, resp. 
prírodné vedy. 

Naďalej máme záujem o dokumenty z tematických oblastí našej špecializácie. Ako 
protihodnotu ponúkame predovšetkým publikácie vydávané Technickou univerzitou vo 
Zvolene, a to ročne vychádzajúce zborníky vedeckých prác jednotlivých fakúlt (Acta 
Facultatis Forestalls Zvolen, Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, Acta Facultatis Ecologiae 
Zvolen, Acta facultatis Technicae), ročne vychádzajúcu Bibliografiu publikačnej činnosti 
T U  vo Zvolene, publikácie edičných radov Vedecké a pedagogické aktuality a Vedecké 
štúdie, zborníky z konferencií a seminárov organizovaných na T U  vo Zvolene, monografie 
a skriptá TU. Ďalej ponúkame odborné periodiká a knižné publikácie vydávané Lesníckym 
výskumným ústavom vo Zvolene a Ústavom pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov 
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lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky vo Zvolene, ale aj iné požadované 
knižné či periodické publikácie. Posledné štyri roky budujeme výmenný fond a pravidelne 
rozosielame ponukové zoznamy našich výmenných publikácií. Roku 1997 sme 
medzinárodnou výmenou získali 67 titulov zahraničných odborných periodík a ďalších 
1938 zahraničných dokumentov, z toho vyše 700 knižných publikácií. 

V budúcnosti by sme radi našu zahraničnú spoluprácu a aktivity rozšírili, aby sme 
získali viac kontaktov a perspektívnych sponzorov v záujme získania nových 
informačných prameňov, ktoré pomáhajú študentom i odbornej verejnosti pri výchove a 
vzdelávaní, a aby sme skvalitnili a rozšírili naše služby. 

Spolupráca na iný spôsob 

Mgr. Štefan Kolivoško 

Bolo to niekedy začiatkom leta, keď nás Slovenská asociácia knižníc požiadala o 
základné údaje o našej spolupráci so zahraničnými knižnicami. List sa mi chvíľu povaľoval 
na písacom stole. Keď sa však blížil termín odoslania odpovede, rýchle som ho spracoval, 
odoslal - a zabudol naň. Prečo aj nie? Veď išlo o rutinne spracovanú odpoveď, akých za 
rok „vyrobíme" úctyhodné množstvo pre rôznych adresátov. Kto by si to všetko mal 
pamätať okrem počítača?! 

V septembri nás Slovenská asociácia knižníc opätovne vyzvala, aby sme v písomnej 
forme spracovali naše skúsenosti zo spolupráce s knižnicami v zahraničí. Riaditeľka 
knižnice PhDr. Klára Kernerová ma poprosila: „Urob ten príspevok - veď aj máme o čom." 
Nemal som veľkú chuť sa púšťať do toho. Je síce pravda, že máme veľmi živé kontakty 
s viacerými maďarskými knižnicami, so Spolkom maďarských knihovníkov, chodili sme 
po „rozumy" do Karvinej a do Brna. V nedávnej minulosti sme mali živé kontakty s 
Poľskom, Ukrajinou, ale aj s Bulharskom. Keď však taxatívne vymenujem krajiny, mestá 
a knižnice, bude to niekoho zaujímať ? Veď formy spolupráce a obsah niektorých 
problémov sú temer identické s inými verejnými knižnicami. Keď som sa hlbšie zamyslel 
nad problémom, zdalo sa mi, že tá naša spolupráca je predsa len iná, je  akosi na iný 
spôsob. Nechcem násilne porovnávať, ale predsa jeden príklad z gastronómie. Dajte si 
hovädzí guláš v Bratislave, v Košiciach, v Debrecíne a v Brne a zistíte, že  zakaždým je 
iný. Aký už len môže byť rozdiel medzi hovädzími gulášmi, nech ho hocikde uvaria! Veď 
receptúra, suroviny a ingrediencie sú známe každému aspoň 200 rokov. Rozdiel však je 
vždy! Stále je to guláš na iný spôsob. Takto to je aj s našou spoluprácou so zahraničnými 
knižnicami. Je to spolupráca na iný spôsob. 

Stalo sa to aj nám, ako takmer všetkým verejným knižniciam, ešte za blahých čias 
socializmu. Náš zriaďovateľ nám určil družobné knižnice, s ktorými máme spolupracovať. 
A j  sme sa snažili! Aj to nešlo! Skôr sme cítili, ako vedeli, že takto sa spolupracuje na príkaz. 
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Je však zaujímavou skutočnosťou, že po roku 1989, keď nás už nik nenútil do spolupráce, 
sme s jednou socialistickou družobnou knižnicou uskutočnili zopár pekných spoločných 
podujatí. 

Logika veci hovorí, že úspešnosť každej spolupráce spočíva v tom, že nájdete 
partnera, s ktorým máte rovnaké ciele, možnosti a chuť spolupracovať, alebo si vás nájde 
on. Takto by to malo fungovať, ale život je niekedy iný. V apríli 1991 nás navštívila 
riaditeľka Župnej knižnice v Miškovci a navrhla nám, aby sme usporiadali spoločný 
čitateľský tábor pre deti. Pravdupovediac v tom období nemali sme veľkú chuť zaoberať 
sa takýmto problémom. Mali sme plnú hlavu iných problémov. Zavádzali sme výpočtovú 
techniku, nebolo dostatok počítačov, rozpracovával sa špeciálny knižničný softvér. Pani 
riaditeľka nás predsa len zaujala, pretože vysvitlo, že chce, aby sme usporiadali čitateľský 
tábor pre deti Slovákov žijúcich v Boršodskej župe. Medzi rečou sme sa posťažovali, že 
máme nedostatok informácií a ťažkostí so zavádzaním čiarového kódu do nášho 
výpožičného systému. Pani riaditeľka okamžite zareagovala: „My už tieto skúsenosti 
máme. Poďte sa pozrieť." Išli sme a pomohli sme si vo svojich problémoch. 

Vtedy sme si stanovili prvú zásadu spolupráce. 

Zásada vzájomnej užitočnosti 

Pred 6 - 7  rokmi v Okresnej knižnici v Karvinej vznikol zaujímavý návrh vylepšovania 
rozpočtu knižnice a odmeňovania pracovníkov. Začali sme sa zaujímať o tento problém. 
Reakcia kolegov z Karvinej bola okamžitá. Ponúkli krátkodobú stáž pre našich 
pracovníkov. Kolegyne sa vrátili zo stáže nadšené. Neustále bol spomínaný nejaký pán 
Písečný. Po čase sme pozvali pána Písečného na odborný seminár. Nadchol temer 
každého svojím netradičným pohľadom na knižnice, presnými analýzami, ale aj 
nezvyčajnými závermi. Predovšetkým vďaka tomu bol náš seminár taký úspešný. 

Vtedy sme si stanovili druhú zásadu spolupráce. 

Zásada profesionálnej zanietenosti 

Na jeseň minulého roku som bol na seminári v Békescsabe. Seminár bol zaujímavý, 
ale popri tom pomerne podrobne som sa zaujímal o ďalšie činnosti knižnice, lebo sa mi 
zdalo, že kolegovia v Békescsabe knihovnícke remeslo vedia robiť dobre. Dosť som sa 
vypytoval, až som mal strach, že budem otravný. Posledný deň riaditeľ knižnice Zoltán 
Ambrus mi v neformálnom rozhovore povedal: „Chodí do tejto knižnice kde-kto, zblízka i 
zďaleka. My každému ukážeme knižnicu aj robotu, ktorú tu robíme. Robíme to však s 
väčšou chuťou, keď návštevník prejaví ozajstný, nefalšovaný profesionálny záujem." 

Vtedy sme si stanovili tretiu zásadu spolupráce. 

Zásada úprimného záujmu o prácu partnera 

Pred dvoma rokmi sme boli nútení opustiť budovu, v ktorej naša knižnica prežila 
takmer sedemdesiat rokov. S dvestotisícovým fondom sme museli odísť veľmi rýchlo - za 
tri mesiace. Budova, ktorú nám pridelili, musela byť úplne rekonštruovaná. Vstavaný 
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nábytok nemohol byť premiestnený do rekonštruovanej budovy. Musel sa navrhnúť a 
vyrobiť nový nábytok. Boli sme v časovej tiesni a zažívali sme nepredstaviteľný stres. 
Peniaze z ministerstva meškali, výrobcov bolo nutné ustavične naháňať. Nakoniec sa 
všetko podarilo. Otvárali sme zrekonštruovanú budovu knižnice. Pozvali sme všelijaké 
celebrity, ale aj partnerské knižnice. Slávnostne sa prestrihla páska a povedali sa oficiálne 
prejavy, ktoré okrem novinárov nik nepočúval. Pilo sa šampanské a švédske stoly boli 
plné. Keď hosti bolo poriedko a my sme už ozaj boli na smrt' unavení, pristavila sa pri nás 
Erika Vorôsová, tajomníčka Boršódskej sekcie Spolku maďarských knihovníkov. Najprv 
nás trochu poľutovala, že sme takí unavení, potom vyjadrila svoj obdiv nad tým, ako rýchlo 
a pekne sme zariadili túto knižnicu. Od nej to padlo veľmi dobre, lebo presne vedela, čo 
to všetko obnášalo. Tri roky predtým rekonštruovala a sťahovala podobnú knižnicu v 
Miškovci - len s tým rozdielom, že nemala na to tri mesiace, ale dva roky. Tešilo nás jej 
uznanie. 

Vtedy sme si stanovili štvrtú zásadu. 

Zásada vyjadriť svoj obdiv a ocenenie nad úspechmi partnera 

V lete roku 1995 sme mali v Jasove spoločný seminár s knihovníkmi zo severného 
Maďarska. Knihovníci z obidvoch strán si pochvaľovali dvojdňové stretnutie. Cítili sa 
dobre, nálada bola výborná. Odzneli odborné prednášky, diskutovalo sa. Ktosi zo 
slovenskej strany nastolil otázku evidencie prezenčných výpožičiek. Maďarskí kolegovia 
nechápali problém: „Áno, aj my máme prezenčné výpožičky, ale načo ich evidovať? Veď 
je samozrejmé, že ak čitateľ príde do knižnice, prezrie si väčšie množstvo kníh, poprípade 
sa do nich začíta. Načo to však evidovať? Evidujeme len to, čo si odnáša domov." „Potom 
ale máte menej výpožičiek," dôvodili slovenskí knihovníci. „Nemáme menej výpožičiek. 
Presne evidujeme to, čo si čitateľ skutočne vypožičal." Diskusia ešte chvíľu pokračovala 
v takomto duchu. 

Vtedy sme si stanovili piatu zásadu spolupráce. 

Zásada hľadieť na problém cez prizmu partnera 

Prednedávnom sme riešili odborný problém, na ktorý sme mali odlišný názor a ťažko 
sme nachádzali riešenie. Chvíľu sme sa motali okolo problému, ale nehýbali sme sa 
dopredu. Potom sme to nechali. Zavolali sme do partnerskej knižnice. Po dvoch dňoch 
poslali popis svojich poznatkov a skúseností. Samotné riešenie problému bolo trochu 
odlišné od návrhov našich zahraničných partnerov. Dôležité ale bolo, že sme sa mohli na 
nich obrátiť s každodenným problémom a oni nám poskytli pomoc. 

Vtedy sme si stanovili šiestu zásadu spolupráce. 

Zásada spoľahlivosti a pomoci v každodenných veciach 

Keď sme mali týchto šesť zásad, vytvorili sme ďalšiu - siedmu. Alebo to bolo úplne 
inak? Siedma zásada vlastne bola prvá? Ani neviem! Pravdepodobne vznikala naraz 
spolu s ostatnými. Je to zásada prioritná. 
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Z á s a d a  p r i a t e ľ s t v a  

Bez priateľstiev konkrétnych ľudí nemôže existovať ozajstná spolupráca. Môže byť 
síce zakotvená v zmluvách, ktoré sú potom uložené v bezodných zásuvkách šéfovských 
písacích stolov. Priateľstvo je však ingredienciou, ktorá dodáva spolupráci nenútenosť a 
trvácnosť. 

Slovo na záver 

Nemusí mať každý zásady spolupráce také, aké máme my. Môže ich mať iné. Môže 
ich byť viac, alebo menej. Môže dávať dôraz na to, alebo ono. Ale ak chce svoju knižnicu 
posúvať vpred, potom musí spolupracovať s knižnicami doma, ale aj v zahraničí. To však 
chceme všetci, preto všetci sme odsúdení na spoluprácu. 

Bibliobusy - realita knižničného systému 

Zuzana Sejková 

Pojem bibliobusy v okrese - regióne Svidník sa stal realitou pred 5 rokmi na základe 
PROJEKTU BIBLIOBUSY vďaka podpore holandskej vlády, Ministerstva zdravotníctva, 
sociálnych vecí a kultúry Holandska a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. O projekte 
ste boli informovaní, ale na oživenie z neho vyberáme: 

„Cieľom projektu je zaviesť novú knižničnú službu do vidieckych oblastí východnej 
Európy. Tento projekt je  realizovaný ako skúšobný, mobilné knižnice sú súčasťou 
regionálnej knižničnej siete so snahou poskytnúť verejnosti čo najlepšie služby. 

Presnejšie - projekt je  určený pre okres Svidník, Slovensko, realizovaný Okresnou 
knižnicou vo Svidníku. Holandskí a slovenskí knižniční manažéri, výrobcovia autobusov 
a knihovníci budú spolupracovať, aby využili svoje znalosti a skúsenosti pre úspech 
projektu. Zvláštna pozornosť bude venovaná výrobe a vybaveniu bibliobusov, výcviko
vému 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 SR 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, že služby bibliobusov 
budú realizované ako doplnkové, nadväzujúce na základné knižničné činnosti verejných 
a školských knižníc v regióne. 
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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 brázdit' cesty okresu a navštevovať obce v týždňových 
intervaloch podľa aktualizovaného harmonogramu trás s určením dĺžky zastávky od 15 
až 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 bola 
účastníkmi sympózia potvrdená celková úspešnosť projektu. 

Od roku 1995 prevádzka bibliobusov prešla do rutinnej prevádzky za finančnej 
dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a finančného vstupu jednotlivých obcí v 
regióne. 

Na porovnanie uvádzame prehľad výsledkov z poskytovaných služieb dvoma 
bibliobusmi v regióne za rok 1997 a výkony obecných knižníc za rok 1996 - najnovší údaj 
podľa štatistického výkazu: služby dvoch bibliobusov za rok 1997 využilo 37 919 
návštevníkov, v 22 aktívnych obecných knižniciach to bolo 4465 návštevníkov, 
registrovaných čitateľov v bibliobusoch bolo 2519, vypožičalo sa 138 621 knižničných 
jednotiek a v obecných knižniciach bolo registrovaných 805 čitateľov a vypožičalo sa 11 
277 knižničných jednotiek. Knižničný fond v bibliobusoch tvorilo 30 872 knižničných 
jednotiek (ročný prírastok predstavoval 3102 kn. j.) a v obecných knižniciach 111 743 kn. 
j. (ročný prírastok bol 220 kn. j.). Index obratu v bibliobusoch predstavoval 4,5 a v obecných 
knižniciach 0,1. Počet odoberaných periodík bol 37 titulov a 55 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 obcí 
pričlenených z obvodu Giraltovce od 1. júla 1997, a obciam okresu Stropkov. V regióne 
bolo k 31. decembru 1996 (najnovší štatistický údaj) 71 obecných knižníc s dobrovoľnými 
knihovníkmi, z ktorých 22 bolo činných, to znamená, že týmto obciam bibliobusy 
poskytovali doplnkové služby, 49 knižníc bolo nečinných - týmto obciam bibliobusy 
nahrádzali funkciu stálej knižnice. Ak porovnáme uvedené výsledky bibliobusov s 
výsledkami aktívnych obecných knižníc v regióne, ale do toho nerátame knižničný fond, 
ktorý je v prevažnej miere zastaraný a takmer vôbec sa nedoplňoval, môžeme kon
štatovať, že tieto ukazovatele ani v jednom prípade nepresahujú výkony bibliobusov. 
Uvedené čísla ukazujú, v akých konkrétnych podmienkach regiónu bibliobusy pôsobia a 
aká významná je ich opodstatnenosť v regionálnom knižničnom systéme. 

Ak hodnotíme realizáciu projektu projektu, je jasné, že dva bibliobusy vo svidníckom 
regióne sú schopné nielen plniť určenú funkciu - doplnkovú službu, ale plne nahradiť 
funkciu obecnej aj školskej knižnice. 
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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, že investície na ich prevádzku sú pre spoločnosť rentabilné. Pri dopĺňaní 
knižničného fondu však nejde len o počet. Podstatne sa rozšíril aj typologický rad 
sprístupňovaných dokumentov - od klasických kníh cez periodiká až po audiovizuálne 
dokumenty. A j  to svedčí o tom, že o knižnično-informačné služby je stále záujem. 

Užitočnosť služieb bibliobusov môžeme na základe získaných skúseností dokumen
tovať tým, že: 

• 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, ale 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. 

Získané skúsenosti jednoznačne potvrdzujú, že záujem o čítanie, literatúru, 
informácie je a že 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 zo získaných odpovedí vo forme 
dotazníka vyplýva, že starostovia sú za služby poskytované bibliobusmi a v prevažnej 
miere aj za ponechanie knižníc v obciach. 

Myslíme si, že tieto rozhodnutia treba naďalej ponechať na prirodzený vývoj s tým, 
že to bude ovplyvnené prijatím nového knižničného zákona, poskytovanými kvalitnými 
službami a v neposlednom rade i financiami. 

Tieto dosiahnuté úspechy Poddukliansku knižnicu vo 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 vo 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 regiióne, 

• 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. 
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Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 

Pomoc knižniciam na Slovensku 

Ing. Ľubica Kosková 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation (NOS - OSF) - je nadá
ciou zriadenou s cieľom podporovať vzdelávacie programy určené občanom Slovenskej 
republiky, podporovať projekty v oblasti výchovy a vzdelávania, vrátane neziskových 
vydavateľských aktivít, podporovať vznik a činnosť iných mimovládnych organizácií a 
podporovať jednotlivcov a inštitúcie registrované v Slovenskej republike v oblasti 
humanitných aktivít, vzdelávacích iniciatív a programov v školstve, zdravotníctve, umení 
a kultúre, manažmente, ekonómii, médiách, realizácie a ochrany ľudských práv, ochrany 
životného prostredia, miestnych záujmových iniciatív, ako aj rozvoj intelektuálnej 
spolupráce s krajinami strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu. 
Cieľom nadácie je  aj ochrana životného prostredia, rozvoj kultúry, ochrana ľudských práv 
a rozvoj duchovných hodnôt vrátane podpory aktivít občanov a občianskych iniciatív vo 
všetkých oblastiach života spoločnosti. V rámci tohto širokého spektra má svoje pevné 
miesto program orientovaný na pomoc knižniciam - Open Library Program. 

NOS - OSF je jednou z najväčších donorských nadácií u nás, ktorá od začiatku 
svojho pôsobenia vyznáva transparentnost'a otvorenosť či už pri udeľovaní grantov, alebo 
pri realizácii svojich vlastných programov, prostredníctvom ktorých napĺňa svoj cieľ. 

Open library program 

Open Library Program (OLP) je národný grantový program zameraný na pomoc 
knižniciam na Slovensku. OLP sa orientuje na všetky oblasti činnosti knižnica informačnej 
vedy. Pôsobí formou poskytovania grantov. V spolupráci s Open Society Institute 
Budapešť organizuje semináre, sprostredkúva stáže a účasť na konferenciách, ako aj 
ďalšie aktivity v rámci Regional Library Program (RLP), od roku 1998 Network Library 
Program (NLP). Svoju činnosť vyvíja od roku 1994. 

Informácie o aktivitách roku 1997 

Roku 1997 bol podporený nákup kníh pre 73 knižníc (z celkového počtu 120 
žiadostí), nákup odborných periodík pre 11 vysokoškolských a vedeckých knižníc (26 
žiadostí) a nákup CD-ROM' báz dát pre 20 mestských, okresných, krajských 
vysokoškolských a vedeckých knižníc (celkovo 30 žiadostí, z toho 20 žiadostí o SNB). 
Všeobecný knižničný grant získalo 14 knižníc (61 žiadostí). 

Roku 1997 bolo päť grantových kôl s týmito termínmi na podanie žiadosti o grant: 

1. júna 1997 - všeobecné knižničné granty, 

15. októbra 1997 - všeobecné knižničné granty, 
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- granty na nákup knih, 

- granty na nákup periodik, 

- granty na nákup CD-ROM báz dát. 

Všeobecné knižničné granty 

Všeobecné knižničné granty boli určené pre tieto typy knižnic: 

• mestské knižnice, 

• okresné knižnice, 

• vysokoškolské a veľké knižnice. 

Všeobecné knižničné granty zahŕňali všetky oblasti knižničnej teorie a praxe, okrem 
ďaiej uvedených oblastí nákupu knih, periodik a CD-ROM báz dát. Odborná grantová 
komisia OLP preferovala: 

• vzdelávacie akcie. 

• špeciálne technické vybavenie vrátane nevyhnutného programového vybavenia, 

• pripojenie na Internet. 

Udelené granty: 

1. Slovenská lekárska knižnica Bratislava 

Periodické školenia pre pracovníkov lekárskych knižníc 

2. Slovenská pedagogická knižnica Bratislava 

Reštaurovanie historického fondu SPK 
3. Knižnica Fakulty humanitných a prírodných vied UMB Banská Bystrica 

Technické vybavenie elektronickej študovne 
4. Verejná knižnica Jána Bocatia Košice 

Automatizácia Verejnej knižnice J. Bocatia 
5. Mestská knižnica Nová Dubnica 

Lokálna počítačová sieť a automatizácia výpožičného procesu 
6. Mestská knižnica Veľký Šariš 

Automatizácia Mestskej knižnice 
7. Podtatranské kultúrne centrum, Podtatranská knižnica Poprad 

Skvalitnenie a urýchlenie poskytovania knižnično-informačných služieb 
používateľom knižnice 

8. Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov 

Automatizácia a elektronizácia knižničných činností v pobočke Sekčov 
9. SAV, Ústredná knižnica Bratislava 

Elektronické katalógy SAV: sprístupnenie aktualizovaných báz dát 
na Internete 

10. Prešovská univerzita, Univerzitná knižnica Prešov 

Ochrana dokumentov študovne UK PU založená na technickej báze 
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11. Academia Istropolitana Nova Svätý Jur 

Automatizovaný systém spracovania informácií knižnice Academia 
Istropolitana Nova 

12. Lesnícky výskumný ústav Zvolen 

Sprístupnenie knižničných báz dát používateľom prostredníctvom 
katalógu OPAC 

13. Spolok sv. Vojtecha Trnava 

Sprístupnenie knižničných fondov Spolku sv. Vojtecha 
14. Hudobné múzeum Slovenského národného múzea Bratislava 

Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov, Medzinárodný katalóg 
hudobných rameňov 

Nákup kníh 

Granty na nákup kníh boli určené pre tieto typy knižníc: 

• miestne knižnice (Mst), 

• mestské knižnice (MsK), 

• okresné knižnice (OK). 

Týkali sa nákupu encyklopedickej literatúry (MsK, OK), slovníkovej, študijnej a 
detskej literatúry (Mst, MsK, OK). 

Udelené granty: 

Obecné knižnice: Bystré, Bacúch, Holice na Ostrove, Horná Lehota, Mošovce, Nižný 
Hrabovec, Nová Ľubovňa, Okoč, Šarišské Sokolovce, Sklené, Smižany, Strekov, Sučany, 
Topoľníky, Valča, Zemianske Kostoi'any. 

Miestne ľudové knižnice: Belá-Dulice, Dolné Zelenice, Čierne, Ďanová, Kláštor pod 
Znievom, Komjatice, Krásnohorské Podhradie, Krpeľany, Lopej, Dolná Lehota, Maňa, 
Mokrance, Nesluša, Nolčovo, Podhradie, Pukanec, Rúbaň, Sklabiňa, Slovenské Pravno, 
Stará Bystrica, Starý Tekov, Trávnica, Turany, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, 
Turčianske Kľačany, Úľany n/Žitavou, Veľké Úľany, Veľký Ďur, Veľký Kýr, Vysoká nad 
Kysucou, Zákopčie. 

Mestské knižnice: Detva, Fiľakovo, Kežmarok, Lipany, Nové Mesto nad Váhom, 
Podolínec, Rajec, Sládkovičovo, Tisovec, Tvrdošín, Veľký Meder, Hnúšťa, Horná Štubňa. 

Verejné knižnice: Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica, Žitnoostrovná 
knižnica Dunajská Streda, Vihorlatská knižnica Humenné, Turčianska knižnica Martin, 
Požitavská knižnica Nové Zámky, Hornonitrianska knižnica Prievidza, Vihorlatská 
knižnica Vranov nad Topľou. 

Vysokoškolské knižnice: UK, Farmaceutická fakulta, Ústredná knižnica, Bratislava; UK, 
Jesseniova lekárska fakulta, Knižnica a ŠIS Martin; UK, Inštitút judaistiky Bratislava. 
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Iné: Nemocnica s poliklinikou, Lekárska knižnica Prešov; Občianske združenie Podhorie, 
Timoradza. 

Nákup periodík 

Granty na nákup periodík boli určené pre vysokoškolské a veľké knižnice, na nákup 
výhradne odborných periodík. Súčasne bolo potrebné preukázať, že žiadaný titul sa 
nenachádza na inom, pre používateľov dostupnom mieste, alebo ide o jedinečný titul, 
ktorý sa v SR nenachádza. 

Udelené granty: 

1. Centrum vedecko-technických informácií SR 

2. Slovenská ekonomická knižnica EU 

3. UK, FTVŠ, Knižnica 

4. UK, Lekárska fakulta, Ústredná knižnica 

5. VŠMU, Ústredná knižnica a ŠIS 

6. VŠVU, Ústredná knižnica 

7 SAV, Ústav polymérov 

8. UPJŠ, Lekárska fakulta 

9. UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Knižnica 
10. Univerzita veterinárneho lekárstva, Ústav vedeckých informácií 

a knižnica 

11. Slovenská lesnícka a drevárska knižnica TU 

Nákup CD-ROM báz dát 

Granty na nákup CD-ROM báz dát boli určené pre tieto typy knižníc: 

• mestské knižnice (MsK), 

• okresné knižnice (OK), 

• vysokoškolské a veľké knižnice (VŠ). 

Týkali sa nákupu encyklopedických, slovníkových, vzdelávacích báz dát (MsK, OK) 
a odborných báz dát (VŠ). 

Udelené granty na nákup odborných báz dát: 

1. Univerzitná knižnica Bratislava - Národné knižničné centrum Bratislava 

2. STU, ŠIS Stavebná fakulta Bratislava 

Udelené granty na nákup Slovenskej národnej bibliografie: 

1. Mestská knižnica Bratislava 

2. STU, ŠIS Fakulta elektrotechniky a informatiky Bratislava 

3. UK, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica Bratislava 

Bratislava 

Bratislava 

Bratislava 

Bratislava 

Bratislava 

Bratislava 

Bratislava 

Košice 

Košice 

Košice 

Zvolen 
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4. Dudvážská knižnica 

5. Mestská knižnica 

6. Knižnica pre mládež mesta Košice 

7. Tekovská knižnica 

8. Novohradská knižnica 

9. Krajská štátna knižnica Karola Kmeťku 

10. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU 

11. Výskumný ústav reumatických chorôb, Knižnica 

12. Knižnica Mateja Hrebendu 

13. Hornozáhorská knižnica 

14. Spišská knižnica 

15. Ľubovnianska knižnica 

16. Tríbečská knižnica 

17. Štátna krajská knižnica Michala Rešetku 

18. Štátna krajská knižnica Juraja Fándlyho 

Galanta 

Hlohovec 

Košice 

Levice 

Lučenec 

Nitra 

Nitra 

Piešťany 

Rimavská Sobota 

Senica 
Spišská Nová Ves 

Stará Ľubovňa 

Topoľčany 

Trenčín 

Trnava 

Informácie o aktivitách roku 1998 

Roku 1998 bolo doteraz podaných 74 žiadostí o všeobecný knižničný grant. 
Úspešných bolo 27 knižníc. 

V tomto roku budú celkovo tri grantové kolá s týmito termínmi na podanie žiadostí o 
grant: 

15. máj 1998 - všeobecné knižničné granty, 

15. september 19988 - všeobecné knižničné granty. 

Tieto grantové kolá boli zamerané na všetky oblasti činnosti knižníc a informačnej 
vedy s dôrazom na: 

• projekty spolupráce knižníc, 

• projekty zamerané na vzdelávacie aktivity, 

• projekty sprístupnenia siete Internet, 

• projekty ochrany a sprístupnenia knižničných fondov, 

• projekty, ktoré prinášajú nové inšpiratívne podnety. 

18. november 1998 -všeobecné knižničné granty 

Toto grantové kolo je zamerané na všetky oblasti činnosti knižníc a informačnej vedy, 
avšak s dôrazom na tieto oblasti: 

• projekty, ktoré prinášajú nové inšpiratívne podnety pri poskytovaní knižnično-

-informačných služieb, tvorbe a ochrane fondov, 
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projekty zamerané na kooperatívnu katalogizáciu pri budovaní súborného 

katalógu, 

projekty zamerané na spoluprácu pri zabezpečovaní informácií v regiónoch, 

projekty zamerané na aktualizáciu CD-ROM Slovenská národná bibliografia 

v roku 1999, 

projekty zamerané na vzdelávacie aktivity, 

projekty spolupráce knižníc, 

projekty sprístupnenia siete Internet pre knižnice. 

Bojnice 

Bratislava 

Levoča 

Málinec, okr. Poltár 

Martin 

Všeobecné knižničné granty 

Udelené granty v grantovom kole 15. mája 1998: 

1. Mestská knižnica 

Uplatnenie techniky v Mestskej knižnici 
2. VŠVU, Ústredná knižnica 

Videotéka výtvarného umenia 2. pol. 20. storočia 
3. Ústredná knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu 

Sprístupnenie knižničného fondu cez Internet 
4. Miestne kultúrne stredisko, Miestna ľudová knižnica 

Knižnica základ kultúry a vzdelávania 
5. Národný bibliografický ústav, SNK v MS 

Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska 
6. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce 

Projekt sprístupnenia siete Internet pre používateľov knižnice 
7. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU Nitra 

Tvorba a sprístupnenie národného poľnohospodárskeho citačného registra 
8. Hornonitrianska knižnica Prievidza 

Sprístupnenie siete Internet pre verejnosť knižnice 
9. Mestské kultúrne stredisko Rajec 

Knižnica deťom 
10. Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa 

Internet pre verejnosť 
11. Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica Svit 

Pripojenie siete Internetu 

Udelené granty v grantovom kole 15. septembra 1998: 

1. Banskobystrická vedecká knižnica 

Rozšírenie technického vybavenia Databázovej študovne 
Banská Bystrica 
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2. 

5. 

Slovenská asociácia knižníc Bratislava 

Národný seminár CECUP o copyrighte 

Slovenská lekárska knižnica Bratislava 
Spolupráca lekárskych knižníc v rezorte MZ SR v procese akvizície 
Slovenská akademická informačná agentúra - SCTS Bratislava 

Doplnenie knižných fondov AIC v nových pobočkách SAIA-SCTS 
Handlová 

6. 

8 

9. 

Hriňová 

Klenovec 

Košice 

Levice 

Mestská knižnica 

Automatizácia knižničných činností v MsK 
Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica 

Projekt automatizácie knižnično-informačných procesov 
Miestne kultúrne stredisko, Miestna ľudová knižnica 

S knihou za poznaním a zábavou 
Technická univerzita, Univerzitná knižnica 

ICIMSS - Professional Development Course 
Tekovské kultúrne centrum, Tekovská knižnica 

Sprístupnenie siete Internet pre používateľov Tekovskej knižnice 
10. Obecný úrad, Obecná knižnica Lietava 

Knižnica a materská škola v užšej spolupráci 
11. Turčianska knižnica Martin 

EPRIS - elektronický právny informačný systém s nepretržitou aktualizáciou 
12. Mestská knižnica Piešťany 

Internet pre Mestskú knižnicu 
13. Obecný úrad, Miestna ľudová knižnica Polomka 

Doplnenie knižného fondu encyklopedickou a náučnou literatúrou 
14. Považská knižnica 

Zriadenie verejného prípojného miesta siete INTERNET 
15. Okresná knižnica Vladimíra Roya 

Automatizácia knižničných a informačných procesov 
16. Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica 

Aktualizácia knižného fondu 

Považská Bystrica 

Púchov 

Trstená 

Regionálny knižničný program - Regional Library Program 

Regionálny knižničný program - Regional Library Program (RLP) organizuje Open 
Society Institute (OSI) Budapešť. Od roku 1998 sa tento program nazýva Network Library 
Program (NLP). OSI Budapešťje súčasťou siete nadácií, ktoré financuje pán Georg Soros, 
americký finančník a filantrop. Sieť nadácií tvoria nezávislé, neziskové organizácie v 31 
krajinách strednej a východnej Európy, bývalom ZSSR a inde. Spolu s jej sesterskou 
organizáciou OSI New York, OSI Budapešť pomáha týmto organizáciám tým, že vytvára 
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programy, ktoré sa dotýkajú všetkých alebo väčšiny krajín siete, tzv. Network Programs, 
a poskytuje im pomoc. 

• Grantový program na podielovom princípefinancovania- Matching Funds Grant 

Program 

Matching Funds Grant Program (MFGP) umožňuje uchádzať sa o grant na podie
lovom princípe financovania. Podielový princíp financovania znamená, že celková čiastka 
potrebná na realizáciu projektu sa skladá z niekoľkých častí - podielov, ktoré do projektu 
vkladajú rôzne subjekty (sponzori, nadácie, zriaďovateľa pod.). Prostredníctvom OSI RLP 
MFGP bolo v roku 1997 možné uchádzať sa o grant v tom prípade, ak knižnica preukázala 
získanie polovice potrebných finančných prostriedkov z iného zdroja. Potom, po 
odsúhlasení grantovou komisiou OLP NOS-OSF Bratislava, mohla inštitúcia získať druhú 
polovicu z RLP OSI Budapešť. V roku 1998 sa situácia zmenila v tom, že organizácia 
musí získať 50 % z OLP NOS - OSF Bratislava, potom sa môže uchádzať o zvyšných 
50 % z NLP OSI Budapešť. Do projektu môžu byť zahrnuté aj finančné prostriedky z ďal
ších zdrojov, čo je pozitívny signál prezentujúci schopnosť získavať alternatívne zdroje, 
avšak pomer medzi NOS - OSF a OSI musí byť zachovaný 50 % : 50 %. 

MFGP je zameraný na tieto oblasti činnosti knižníc a informačnej vedy: 

• vzdelávacie aktivity, 

• automatizácia knižníc 

• ochrana a sprístupnenie knižničných fondov, 

• cielená tvorba fondov, 

• otvorené granty. 

Informácie o aktivitách roku 1997 

V roku 1997 bolo podporených 5 projektov z 20 žiadajúcich. Termín na podanie 
žiadosti o grant bol 15. jún 1997. 

Automatizácia: 

• Univerzitná knižnica TU, Košice 

CD-ROM Server - Hardware Extention 

• Ústredná knižnica FiF UK, Bratislava 

Information & Library support for the students of FA CU 

• Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Nitra 

Creation of specialized library for area of biodiversity & conservation of natural 

sources 

Ochrana a sprístupnenie fondov: 

• Štátna vedecká knižnica, Košice 
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Preservation & making accessible of historical library fund -

- Preservation & Restauratory workshop 

Iné: 

• Slovenská environmentálna počítačová sieť, Bratislava 

Accession to full-text Slovakian environmental newsletters, publications, 

etc. via Internet 

Informácie o aktivitách roku 1998 

Roku 1998 NOS - OSF v rámci MFGP schválila viaceré projekty zo Slovenska. 
Stanovisko OSI NLP Budapešť nieje zatiaľ k dispozícii. V tomto roku boli tri grantové kolá 
(27. marca, 12. mája, 15. augusta). Ide o tieto projekty: 

Automatizácia: 

• Pro Scientia - združenie informačných špecialistov na podporu vedy, Bratislava 

Pro Scientia - documentation and presentation of science and education in 

Slovakia 

• Mestská knižnica pri Mestskom kultúrnom stredisku, Liptovský Hrádok 

Complete Library PC-lib program 

• Košické kultúrne centrum, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice 

Regional connection of local electronic library database 

• Akadémia Istropolitana Nova, Svätý Jur 

The Development of Library Information and Retrieval System with access 

over WWW 

Iné: 

• The East & Central Europe Journal Donation Project 
Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Slovenská ekonomická knižnica EU, Bratislava 

Knižnica Právnickej fakulty UK, Bratislava 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity, Trnava 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov 

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Bratislava 

• Semináre, stáže, konferencie 

Informácie o aktivitách roku 1997 

V rámci RLPC, v spolupráci s OLP bola podporená účasť knihovníkov na týchto 
podujatiach: 
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• The Library of Congress - Soros Foundations Visiting Fellow Program, 

1. marec - 31. máj 1997 Mária Kollárová, Slovenská národná knižnica, Matica 

slovenská, Martin 

• Konferencia IFLA '97, 31. august - 5. september 1997 

Ing. Silvia Stasselová, Knižnica a ŠIS Stavebnej fakulty STU, Bratislava 

• Seminár „Librarians as Trainers '97", 19. - 22. september 1997 

Mária Kollárová, Slovenská národná knižnica v MS, Martin 

Mária Okálová, Slovenská národná knižnica v MS, Martin 

PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., Katedra knihovníctva a vedeckých informácií FiF UK, 

Bratislava 

Informácie o aktivitách roku 1998 

V rámci NLP a v spolupráci s OLP bola podporená účasť knihovníkov na týchto 
podujatiach: 

• The Library of Congress - Soros Foundations Visiting Fellow Program, 

28. február - 28. máj 1998 

PhDr. Miriam Pekníková, Knižnica Lekárskej fakulty UK, Bratislava 

• Pracovný seminár „Retrospektívna konverzia", 18. - 20. máj 1998, Praha 

Mgr. Jarmila Majerová, Slovenská národná knižnica v MS, Martin 

Mgr. Ladislava Gunárová, Slovenská ekonomická knižnica EU, Bratislava 

• Konferencia IFLA '98, 16. - 21. august 1998, Amsterdam 

Mgr. Jarmila Majerová, Slovenská národná knižnica v MS, Martin 

doc. PhDr. Jela Steinerová, CSc., KKVI FiF UK, Bratislava (len účastnícky poplatok) 

V závere uvádzam pohľad pána Georga Sorosa na to, v čom vidí cieľ nadácií: „Otvoriť 
uzavreté spoločnosti, napomôcť otvoreným spoločnostiam k väčšej životaschopnosti a 
rozvíjať kritické myslenie. Ale viesť nadáciu som sa naučil iba postupne. Môj vzťah k 
nadáciám bol veľmi nedôverčivý. Mal som voči nim silné predsudky. A ešte vždy mám. 
Myslím si, že dobročinnosť má sklon premeniť príjemcov na predmety dobročinnosti, a to 
nie je zamýšľaný výsledok. Ja to nazývam paradoxom dobročinnosti. Myslím sí tiež, že 
filantropia má v podstate korumpujúci vplyv; korumpuje nielen príjemcu, ale aj darcu, lebo 
ľudia mu lichotia a nepovedia mu pravdu. Úlohou žiadateľa je nájsť spôsob, ako z nadácie 
vytiahnuť peniaze, a úlohou nadácie je zabrániť, aby j u  ľudia zneužívali. Aby sa nadácia 
uchránila pred ľuďmi, ktorí chcú brať, musí byť bud veľmi byrokratická a mať veľmi prísne 
pravidlá, ako Fordova nadácia či štát, alebo by sa mala skromne držať v úzadí a ticho 
pracovať. Ja som zvolil tú druhú alternatívu..." 
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Kontaktná adresa: 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 

Open Library Program 

Ing. Ľubica Kosková, koordinátor OLP 

Staromestská 6/D 

811 03 Bratislava 

Tel.: 07/54 41 69 3, 54 41 47 30 

Fax: 07/54 41 88 67 

E-mail: iubica@osf.sk 

http: //www.osf.sk 

Literatúra 

1. Výročná správa 1997 / Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation Slovakia 

1997.-96 s. 

2. Interné materiály NOS-OSF Bratislava. 

3. Soros o Sorosovi. Zostať o krok pred zvratom / George Soros, Byron Wien, Krisztina Koenenová. Prel. 

Pavel Vilikovský, Martin Bútora. - Bratislava : Kaligram, 1996. -276 s. 
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I N F O R M Á C I E  

Valné zhromaždenie SAK 12. novembra 1998 

Hlavnou úlohou valného zhromaždenia bolo vyhodnotiť činnosť asociácie za 
uplynulé obdobie, zvoliť nové riadiace orgány a prijať rámcový pracovný plán asociácie 
na rok 1999. 

Na rokovaní, ktoré viedla podpredsedníčka SAK PhDr. E. Veľasová, bolo prítomných 
53 členov SAK (t. j. 72 % z celkového počtu 73 členských knižníc). Hosťami valného 
zhromaždenia boli aj predseda Spolku slovenských knihovníkov PhDr. Tibor Trgiňa-a 
predsedníčka regionálnej organizácie Zväzu knihovníkov a informačných pracovníkov 
Severnej Moravy Ing. Mária Svobodová, CSc. 

Po zvolení pracovných komisií - návrhovej a volebnej - predniesla predsedníčka SAK 
PhDr. Daniela Gondová správu o činnosti asociácie za dvojročné obdobie. Informáciu o 
čerpaní rozpočtu v rokoch 1997/1998 predložila hospodárka SAK PhDr. Elena Veľasová; 
predsedníčka kontrolnej a revíznej komisie Ing. Silvia Stasselová informovala o vykonanej 
revízii hospodárenia a kontrole agendy SAK. Návrh rámcového plánu činnosti a rozpočtu 
na rok 1999 predniesla predsedníčka SAK PhDr. Daniela Gondová. 

V diskusii vystúpili aj hostia PhDr. T. Trgiňa a Ing. M. Svobodová, CSc. Zdôraznili 
význam ďalšej spolupráce SAK so Spolkom slovenských knihovníkov, aj s Asociáciou 
knižníc ČR. Ďalší diskutujúci sa zamerali na niektoré najaktuálnejšie problémy sloven
ských knižníc v súčasnom období: 

1) Spätná transformácia regionálnych kultúrnych centier na samostatné právne subjekty, 
ako aj otázka postavenia štátnych vedeckých knižníc. Diskutovali najmä Dr. K. Ker-
nerová, M. Balkóciová, Dr. E. Galátová a Dr. D. Gondová. Členské knižnice by mali k 
tejto problematike urýchlene predložiť svoje návrhy; 

2) Stav v rokovaniach s LITA o problematike zákonných platieb za výpožičky lite
ratúry/dokumentov. Diskutovali Dr. M. Žilová, Dr. L. Oslanec, Dr. E. Veľasová a Dr. D. 
Gondová. Rokovania ešte neboli skončené, o ich výsledku bude SAK členské knižnice 
informovať. 

Krátka diskusia o výške členských príspevkov SAK v rokoch 1999 a 2000 sa neu
zavrela, lebo knižnice nemajú zatiaľžiadne informácie o možnostiach rozpočtu v budúcom 
roku. Otázka sa dorieši na valnom zhromaždení v marci 1999. 

V ďalšej časti valné zhromaždenie prerokovalo návrhy volebnej komisie na zloženie 
orgánov SAK pre budúce obdobie (predniesla Dr. M. Horváthová) a návrhy na uznesenie 
valného zhromaždenia vrátane rámcového plánu práce a rozpočtu na rok 1999 (pred
niesol Ing. J. Guľa). 

52 Bulletin SAK, ročník 7, 1999, číslo 1 



V tajnom hlasovaní bola za predsedníčku SAK opätovne zvolená PhDr. Daniela 
Gondová. Zoznam ďalších členov správnej rady SAK a členov kontrolnej a revíznej 
komisie, ako aj rámcový plán práce SAK na rok 1999 uvádzame v samostatnom príspevku. 

0Ю 

Orgány SAK, ktoré boli zvolené na valnom zhromaždení SAK 

12. novembra 1998 

Správna rada SAK 

Predsedníčka SAK: 

PhDr. Daniela Gondová, Ústredná knižnica FiF UK, Bratislava 

Členovia: 

PhDr. Ľudmila Celková, Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Mgr. Katarína Ďurovcová, Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra, Zvolen 

Ing. Ján Guľa, Slovenská poľnohospodárska knižnica, Nitra 

PaedDr. Horst Hogh, Slovenská národná knižnica v MS, Martin 

Mgr. Oľga Kaliská, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 

PhDr. Klára Kernerová, Verejná knižnica J. Bocatia, Košice 

PhDr. Darina Krausová, Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave 

PhDr. Pavol Urbančok, Novohradská knižnica, Lučenec 

PhDr. Elena Veľasová, Mestská knižnica, Bratislava 

PhDr. Marta Žilová, Slovenská lekárska knižnica, Bratislava 

Náhradníci: 

PhDr. Jozef Ciffra, Univerzitná knižnica Bratislava - Národné knižničné centrum 

PhDr. Darina Kožuchová, Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 

Kontrolná a revízna komisia SAK 

Členovia: 

Ing. Silvia Stasselová, ŠIS Stavebnej fakulty STU, Bratislava 

PhDr. Janka Áhgová, Krajská štátna knižnica J. Fándlyho, Trnava 

PhDr. Valéria Krokavcová, Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Košice 

Náhradník: 

Mgr. Dezider Hodossy, Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda 

(jk) 
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Rámcový plán práce SAK na rok 1999 

1. Základné organizačné úlohy 

1.1 Predpokladané zasadnutia SR SAK 

T: 11/98, 02/99, 04/99, 09/99, 11/99 

Z: predseda SR SAK 

1.2 Predpokladané zasadnutia V Z  

T: 03/99, 11/99 

Z: predseda SAK 

1.3 Vytvorenie, resp. rekonštrukcia odborných skupín a sekcií 

T: do 02/99 

Z. predseda SAK 

2. Odborné aktivity 

2.1 Krajské konferencie 

T: do 31. 5. 1999 

Z: krajské knižnice 

2.2 Druhý slovenský knihovnícky kongres 

T: 2. polrok 1999 

Z: SR SAK 

2.3 Seminár o problematike copyrightu 

T: máj 1999 

Z: OS pre zahraničnú spoluprácu 

2.4 Seminár akademických knižníc SR 

T: 2. polrok 1999 
Z: sekcia akademických knižníc 

2.5 Legislatívne práce na zákonoch súvisiacich s knižnicami 

T: priebežne 

Z: OS pre legislatívne otázky 

(Pozri.: Odborné aktivity budú dodatočne doplnené o podujatia odborných skupín.) 

3. Edičná činnosť a propagácia 
3.1 Vydávanie Bulletinu SAK 

T: štvrťročne 

Z: redakčná rada, OS pre propagáciu 

a edičnú činnosť 
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3.2 Príprava a účasť na Bibliotéke '99 

T: november 1999 

Z: OS pre propagáciu a edičnú činnosť 

3.3 Príprava a spracovanie propagačných materiálov 

T: priebežne 

Z: OS pre propagáciu a edičnú činnosť 

4. Zahraničná spolupráca 

4.1 Účasť zástupcov SAK na podujatiach EBLIDA, ZDRUK, SKIP 

T: priebežne 

Z: predseda SAK 

4.2 Príprava dohovoru o spolupráci s American Library Association 

T: 1. polrok 1999 

Z: predseda SAK 

4.3 Príprava zájazdu na pražský knižný veľtrh 

T: máj 1999 

Z: OS pre zahraničnú spoluprácu 

(Schválené na VZ SAK 12. novembra 1998) 

Gk) 

O čom rokovala správna rada SAK 

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc sa stretla na svojom prvom zasadaní 
bezprostredne po volebnom valnom zhromaždení 12. novembra 1998. 

Rokovanie viedla predsedníčka PhDr. Daniela Gondová. Hlavným bodom 
rokovania bola voľba podpredsedu, tajomníka, hospodára asociácie a rozdelenie ďalších 
funkcií: 

podpredseda - PhDr. Klára Kernerová 

tajomníčka - PhDr. Elena Veľasová 

hospodár - PhDr. Marta Žilová 

vedúca odbornej skupiny pre dlhodobý rozvoj - PhDr. Darina Krausová 

vedúci odbornej skupiny pre informatizáciu - Ing. Ján Guľa 

vedúca odbornej skupiny pre legislatívu - Mgr. Oľga Kaliská 

vedúci odbornej skupiny pre zahraničnú spoluprácu - PaedDr. Horst Hogh 

vedúca odbornej skupiny pre edičnú činnosť - PhDr. Ľudmila Čelková 

sekcia pre verejné knižnice - Mgr. Katarína Ďurovcová, PhDr. Pavol Urbančok 

Za predsedníčku kontrolnej a revíznej komisie bola zvolená Ing. Silvia Stasselová. 

(go) 
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Regionálne kultúrne centrá 

Na valnom zhromaždení 12. novembra 1998 sme sa dohodli, že členské knižnice 
začlenené do regionálnych kultúrnych centier pripravia podklady k problematike zrušenia 
RKC tak, aby správna rada mohla pre Ministerstvo kultúry SR pripraviť fundované 
stanovisko. V spolupráci s predsedom Spolku slovenských knihovníkov sme PhDr. Petrovi 
Marákymu, generálnemu riaditeľovi sekcie krajiny a pamiatok a poverenému vedením 
sekcie miestnej a osobitej kultúry MK SR, zaslali tento list: 

Vážený pán generálny riaditeľ, 

dovoľujeme si Vás osloviť na základe poverenia valného zhromaždenia Slovenskej 
asociácie knižníc (SAK) a predložiť Vám stanovisko Slovenskej asociácie knižníc a Spolku 
slovenských knihovníkov k zrušeniu regionálnych kultúrnych centier (RKC). 

Potvrdzujeme všeobecný názor odbornej knihovníckej verejnosti i vyhlásenia 
súčasných vedúcich predstaviteľov Ministerstva kultúry SR, že regionálne kultúrne centrá 
je nevyhnutné zrušiť a jednotlivým organizáciám vrátiť právnu subjektivitu. Uvedomujeme 
si, že zrušenie RKC nebude jednoduché, kedže v mnohých prípadoch centrá fungovali 
ako jeden hospodársky celok, t. j. prišlo k úplnej fúzií ekonomickej agendy. V tomto modeli 
jednotlivé organizácie nemali zriadené svoje podúčty a celú činnosť a ekonomickú agendu 
zabezpečovali intendantúry. Centrá prevzali od začlenených organizácií pracovníkov 
ekonomických úsekov, R pracovníkov a časť materiálno-technlckého vybavenia (autá, 
počítače). Súčasne však počas svojho pôsobenia nadobudli zo spoločných prostriedkov 
aj vlastné materiálno-technické vybavenie. Pri zrušení RKC bude pre odčlenené knižnice 
dôležitý nielen návrat právnej subjektivity a právomocí, ale aj návrat pracovníkov, resp. 
mzdových fondov, materiálno-technického zabezpečenia, vrátane adekvátnej časti 
novozískaného, návrat celej ekonomickej a personálnej agendy, opätovné vybudovanie 
ekonomických úsekov tak, aby knižnice mohli byť funkčné v celom rozsahu. Na základe 
uvedeného rozpad RKC a vznik samostatných zariadení musí byť dobre pripravený, 
časovo primeraný a plynulý. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme: 

• Vymenovať likvidačné komisie v jednotlivých RKC z pracovníkov začlenených 
organizácií, pripraviť delimitačné protokoly. Delimitačné protokoly by mali byť 
odsúhlasené jednak intendantom a taktiež riaditeľom knižnice. Predmetom delimitácie 
by mali byť: činnosť, majetok (hnuteľný, nehnuteľný, iný hmotný majetok), pracovníci 
(prepočítaný stav, fyzické osoby, mzdové prostriedky), ročný príspevok na prevádzku, 
ročný príspevok na investície, personálna a mzdová agenda, záväzky a pohľadávky. 
Pri pohľadávkach starostlivo prehodnotiť, na základe akej činnosti vznikla, a nezaťažiť 
knižnice neobjektívnymi pohľadávkami. 

• Určiť zriaďovateľa, ktorý vykonáva riadiace, kontrolné funkcie a zabezpečuje 
rozpočtové prostriedky na plnenie poslania a úloh knižníc. Knižnice, ktoré sú v 
súčasnosti začlenené do RKC, boli pôvodne okresnými knižnicami. Po zmene 
územnosprávneho usporiadania sa funkčnosť a pôsobnosť väčšiny bývalých okresných 
knižníc nevzťahuje len na 1 okres, ale na určitý región, ktorý tvoria 2-3 okresy alebo 

56 Bulletin SAK,  ročník 7, 1999, číslo 1 



ich časti. Okresné knižnice prakticky neexistujú, keďže v nových okresoch neboli 
vytvorené podmienky na ich vznik. Kým sa dorieši reorganizácia štátnej správy, príp. 
územnosprávneho usporiadania, navrhujeme, aby zriaďovateľmi týchto knižníc, keďže 
sú to vlastne regionálne, boli krajské úrady. V prospech tohto návrhu je aj skutočnosť, 
že okresné úrady nemajú zriadené a personálne vybudované odbory kultúry. 

• Za základ rozpočtu na rok 1999 zobrať dosiahnutú skutočnosť rozpočtov v roku 1996, 
keď okresné knižnice ako samostatné právne subjekty zabezpečovali všetky činnosti v 
plnom rozsahu. 

• Prehodnotiť konštituovanie krajských štátnych knižníc (Košice, Prešov) z bývalých 
štátnych vedeckých knižníc a nesystémové začlenenie banskobystrickej vedeckej 
knižnice do RKC. Týmto knižniciam by bolo potrebné vrátiť ich pôvodné postavenie a 
poslanie vedeckej knižnice a mali by byť riadené Ministerstvom kultúry SR. Vedecké 
knižnice treba jednoznačne definovať ako základ štátneho informačného systému pre 
oblasť zabezpečenia ústavného práva občanov na prístup k informáciám. 

• Krajské štátne knižnice konštituovať z verejných (okresných) knižníc. 
• K riešeniu delimitácie knižníc zo štruktúr RKC prizývať na rokovanie príslušnej komisie 

MK SR aj zástupcov občianskych knihovníckych združení. 

PhDr. Tibor Trgiňa, predseda SSK, PhDr. Daniela Gondová, predsedníčka SAK 

Štátny fond kultúry Pro Slovakia 

Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc v uplynulom období 
viackrát - bez úspechu - navrhovali vytvorenie samostatnej komisie pre knihovníctvo v 
rámci štátneho fondu Pro Slovakia. V spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave -
Národným knižničným centrom a katedrou knihovníctva a vedeckých informácií 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sme sa o to opäť pokúsili. Sprievodný list a 
návrh na vytvorenie komisie predkladáme v plnom znení. 

Vážený pán 

PhDr. Peter Maráky 

generálny riaditeľ sekcie krajiny 

a pamiatok, poverený vedením sekcie miestnej a osobitej kultúry 

Ministerstvo kultúry SR 

Dobrovičova 12 

813 31 Bratislava 

Bratislava 19. 11. 1998 

Vec: Návrh na vytvorenie komisie pre knihovníctvo a dokumentáciu národnej kultúry v 
rámci štátneho fondu Pro Slovakia. 
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Vážený pán generálny riaditeľ, 

slovenské knihovníctvo a príbuzné discipíny, ktoré tvoria najväčší subsysytém 
národnej kultúry, nemajú v rámci štátneho fondu kultúry Pro Slovakia svoje osobitné 
zastúpenie v podobe samostatnej komisie, ktorá by spolurozhodovala o pridelení 
finančných prostriedkov knižniciam na ich odborné činnosti, projekty, podujatia a pod. 
Knihovnícka obec túto skutočnosť pokladá aj za určité nedocenenie významu a rozsahu 
odboru a profesie, a to tiež s ohľadom na samostatné zastúpenie často menších odborov 
a profesií v štátnom fonde kultúry Pro Slovakia. 

Zástupcovia Univerzitnej knižnice v Bratislave - Národného knižničného centra, 
Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských knihovníkov a katedry knihovníctva a 
vedeckých informácií FiF UK na svojom stretnutí 19. novembra 1998 pripravili spoločný 
návrh na vytvorenie samostatnej komisie pre knižnice aj s návrhom členov komisie, ktorý 
si Vám dovoľujeme v prílohe poslať. Veríme, že sa náš návrh stretne s Vašou podporou 
a súhlasom pána ministra kultúry SR. 

S pozdravom 

doc. Dr. Dušan Katuščák, CSc., vedúci katedry knihovníctva 
a vedeckých informácií FiF UK 

PhDr. Jozef Ciffra, generálny riaditeľ, p. v. UKB - NKC 
PhDr. Tibor Trgiňa, predseda SSK 
PhDr. Daniela Gondová, predsedníčka SAK 

Príloha 1 

Komisia pre knihovníctvo a dokumentáciu národnej kultúry 

(Návrh) 

Odborníci v oblasti knihoníctva, dokumentácie, písomníctva, literárneho archív
nictva, bibliografie, biografistiky a príbuzných disciplín sa môžu uchádzať o finančný 
príspevok zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. 

Finančný príspevok môžu žiadať najmä fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú 
pôvodnú tvorivú vedeckú, odbornú a popularizačnú činnosť zameranú na zdokonaľovanie 
knižničných a informačných služieb, pramenný výskum a zverejňovanie výsledkov 
bádania v dokumentáciii národnej kultúry. 

Pridelenie finančnej podpory sa predpokladá v nasledujúcich okruhoch kultúrnych 
zámerov: 

« publikačná činnosť, 

• výskumné projekty, teoretické diela, štúdie a expertízy, 

• semináre, sympóziá, stáže, 

• projekty ochrany dokumentov, 

• projekty informatizácie v dokumentáciii národnej kultúry, 
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• akcie zamerané na získavanie písomných a iných pamiatok k dejinám národnej kultúry 
zo zahraničia, 

• projekty spracovania dokumentov a výskum dejín knižnej kultúry, 

• projekty zlepšenia knižničných služieb pre občanov, deti a zvláštne komunity, 

• projekty biografickej, literárnoarchívnej a literárnomúzejnej dokumentácie, 

• sprístupňovanie výkladov európskych a svetových štandardov a normatívnych 
materiálov pre oblasť knihovníctva, dokumentácie a kultúrneho dedičstva (UNESCO, 
ISO, EÚ...) 

Kritéria pre posudzovanie žiadostí: 

1. Tvorivosť 

2. Pôvodnosť 

3. Odbornosť 

4. Trvácnosť 

5. Reálnosť a záruky pokračovania 

6. Prínos 

7. Záruky ďalších zdrojov financovania v prípade zložitejších projektov 

8. Dva posudky zámeru 

9. Prehľad aktivít žiadateľa 

10. Špecifikácia nákladov 

Žiadosť nesmie obsahovať požiadavky na nevyhnutné prevádzkové a mzdové 
náklady, ktoré nesúvisia s realizáciou projektu, náklady na vybavenie organizácií na krytie 
predchádzajúcich nákladov. Pri podaní projektu treba uviesť, či sa uplatňuje žiadosť o 
príspevok aj inej komisie s výškou požadovaného príspevku. 

Termíny uzávierok prijímania žiadostí: 

1. január 

2. máj 

Príloha 2 

Návrh na zloženie komisie pre knihovníctvo a dokumentáciu národnej kultúry 
štátneho fondu Pro Slovakia 

Predstavitelia Univerzitnej knižnice v Bratislave - Národného knižničného centra, 
Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských knihovníkov a katedry knihovníctva a 
vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave predkladajú 
Ministerstvu kultúry SR spoločný návrh na členov komisie pre knihovníctvo a 
dokumentáciu národnej kultúry štátneho fondu Pro Slovakia: 

1. Univerzitná knižnica v Bratislave - Národné knižničné centrum, generálny riaditeľ 
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2. Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej, Martin, riaditeľ 

3. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava, riaditeľ 

4. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, pracovník, ktorý má v referáte knižnice 

5. Slovenská asociácia knižníc, predseda 

6. Spolok slovenských knihovníkov, predseda 

7. Katedra knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komen
ského, Bratislava, vedúci katedry 

(go) 
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ЕВ LIDA INFORMUJE 

Vážení kolegovia, 

chceme Vás oboznámiť so skutočnosťou, že aj naďalej pretrváva stav známy už z 
minulého roka, t. j. absencia základného časopisu - European Information. Sme opäť 
nútení zabezpečovať informácie o najnovšom dianí len z krátkych správ - Hot News. 
Informácie uverejnené v tomto čísle sme čerpali z materiálov vydaných v novembri 1998. 
Veríme, že aspoň čiastočne uspokojíme Vašu profesionálnu zvedavosť. 

* EBLIDA - Vyhlásenie k rezolúcii Európskeho parlamentu o úlohe knižníc v 
modernej spoločnosti 

23. októbra 1998 prijal Európsky parlament takmer jednohlasne správu pani Mirja 
Ryynänen o „Úlohe knižníc v modernej spoločnosti". Správa signalizuje Európskej komisii 
a členským štátom Európskej únie nevyhnutnosť realizácie potrebných krokov na podporu 
knižníc ako jedného z najdôležitejších systémov sprístupňovania vedomostí. Pred
stavitelia Európskej komisie vyslovili presvedčenie, že práca začne komunikáciou, 
zameranou na množstvo špecifických úloh, ktorým musia knižnice dnes čeliť, vrátane 
celoživotného vzdelávania, copyrightu, gramotnosti, poskytovania regionálnych 
informačných služieb a spolupráce medzi verejnými knižnicami pri sprístupňovaní 
vedomostí.Ťažisko komunikácie bude aj v aktivitách spojených s problematikou knižníc v 
5. rámcovom programe pre výskum a technologický rozvoj. 

EBLIDAje strešnou asociáciou pre knižničné, informačné, archívne a dokumentačné 
združenia, ale aj pre všetky druhy jednotlivých knižníc v rámci Európy. Organizácia bola 
založená v r. 1992 a vznikla ako živá linka medzi európskymi inštitúciami najednej strane 
a informačnými pracovníkmi na strane druhej. V súčasnosti EBLIDA reprezentuje viac ako 
95 000 knižníc v celej Európe. EBLIDA veľmi priaznivo oceňuje správu pani Ryynänen a 
tiež diskusiu v Európskom parlamente, ktorá predchádzala prijatiu tejto správy. 

Na podporu knižníc v Európe EBLIDA odporúča najmä tieto aktivity: 

1. Členské štáty majú: 

• vybaviť všetky typy knižníc modernými zariadeniami, najmä napojením sa na 
Internet, taktiež ich majú finančne zabezpečiť a umožniť im čeliť problémom spo
jeným s vytváraním informačnej spoločnosti ako aj so vzrastajúcimi nákladmi 
súvisiacimi s poplatkami ža licencie na digitálne spracované materiály, 

• adaptovať výučbu a ďalšie vzdelávacie systémy pre zamestnancov knižníc a pripra
vovať ich na prácu v informačnej spoločnosti, 

• zabezpečiť financovanie programov digitálneho spracovania a ochrany jednotlivých 
materiálov na národnej úrovni s cieľom zachovať toto kultúrne dedičstvo pre budúce 
generácie. 
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2. Európska komisia, DG XIII. Telematika pre knižničné programy by mala: 

• v rámci Európskej únie preskúmať možnosť založenia centra pre koordináciu 
záležitostí knižníc a výskumu a zároveň zabezpečiť vzdelávacie kurzy pre knižničný 
personál, 

• naďalej podporovať zosieťovanie knižníc v Európe podľa 5. rámcového programu 
pre výskum a technologický rozvoj, 

• iniciovať vypracovávanie štúdií o princípoch licenčných systémov na využívanie 
elektronických dokumentov, financovanie nákladov s tým spojených a ich dosah na 
knižnice. 

3. Európska komisia, DG X. Informácie, komunikácia, kultúra a audiovizuálna politika 

by mala: 

• venovať väčšiu časť svojich kultúrnych programov na kultúrnu prácu knižníc, 

• uvážiť, či by sa poznatky získané pri riešení informačných problémov knižníc v Euró
pe nemohli využívať aj v iných štátoch. 

4. Európska komisia, DG XV.  Copyright by mala: 

• vziať do úvahy význam knižníc a ich úlohu ako informačných zdrojov pre verejnosť 
pri riešení problematiky copyrightu. 

EBLIDA, Haag 3. novembra 1998 

* Spoločné vyhlásenie EBLIDA/ECUP/STM týkajúce sa digitálneho spracovania a 
uchovávania tlačených novinových článkov z oblasti vedy, techniky a medicíny 

Predstavitelia Európskeho úradu knižničných, informačných a dokumentačných 
asociácií(EBLIDA), Európskej platformy užívateľov copyrightu (ECUP) a Medzinárodnej 
asociácie vydavateľov v oblasti vedy, techniky a medicíny (STM) sa opakovane stretávali 
od decembra 1997 s cieľom dosiahnuť v priebehu diskusií dohodu v problematike 
elektronického využitia novinových článkov v knižniciach. V zásade nejde o špeciálne 
rokovanie o licenciách medzi individuálnymi vydavateľmi a jednotlivými knižnicami a 
ďalšími organizáciami. Práve naopak, v kontexte vedeckého, technického a medicínskeho 
publikovania je potrebné zaviesť odlišné princípy pre odlišné typy uverejňovaných 
materiálov a článkov. Účastníci diskusií vyjadrili nádej, že princípy „digitálneho archivo
vania" pre oblasť vedy, techniky a medicíny budú užitočné aj pre množstvo ďalších 
organizácií. Toto spoločné vyhlásenie má dlhodobý charakter vyplývajúci z prechodu od 
tlačených médií na elektronické. 

Medzinárodná asociácia vydavateľov v oblasti vedy, techniky a medicíny má v 
súčasnosti 106 platiacich členov, ktorí predstavujú približne 240 vydavateľských firiem v 
26 krajinách. 

Vydavatelia akceptujúci zásady spoločného vyhlásenia, zašlú do asociácie STM 
akceptačné stanovisko a jasne určia výnimky, ktoré nepatria medzi „materiály schopné 
digitálneho spracovania". Táto informácia sa objaví na webovskej stránke asociácie STM. 
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Podľa zásad vyhlásenia môžu byť digitálne spracované len diela vydavateľov, ktorí 
takýmto spôsobom autorizujú svoje materiály. 

Vyhlásenie obsahuje: 

A. Preambula 

V nej sa hovorí o potrebe spoločného riešenia úloh vyplývajúcich z nárastu novinových 
článkov v tlačenej forme z oblasti vedy. techniky a medicíny a o nutnosti ich digitálneho 
spracovania, ďalej o nevyhnutnosti spolupráce medzi knižnicami a vydavateľmi pri 
procese digitalizácie a o rešpektovaní zásad copyrightu. 

B.Úvod 

1. Vedecké informácie si udržiavajú svoju oznamovaciu hodnotu aj po určitom čase. Ich 
digitalizácia slúži dôležitým sociálnym, kultúrnym, vedeckým a technologickým cieľom 
celkového rozvoja spoločnosti. 

2. Využitie procesov digitalizácie v knižniciach (napr. skenovanie, zaznamenávanie) je 
osobitne efektívny prostriedok pre archivovanie tlačených vedeckých informácií. V 
procese ukladania je zahrnutý originál ako celok vrátane určenia zdroja a informácie 
spojené s copyrightom. 

C. Otázky súvisiace s procesom digitalizácie 

1. Účastníci vyjadrili súhlas s tým, aby každá knižnica mohla skenovať, ukladať a in
dexovat' (vrátane indexovania využívajúceho optické technológie) „nie najnovšie 
materiály" a v niektorých prípadoch „najnovšie materiály", ktoré predtým knižnica 
získavala kúpou, za predpokladu, že: 

a) príslušný vydavateľ podpísal spoločné vyhlásenie; 

b) knižnica dodržiava princípy a podmienky vyhlásenia; 

c) materiál zahrnutý do tohto procesu bude zároveň na „vedľajšej báze"; 

d) knižnica bude rešpektovať všetky výnimky definované vydavateľom pre konkrétne 

noviny alebo konkrétne články. 

2. Výsledné digitálne spracované materiály môžu byť uchované na „permanentnej báze" 
a knižnica ich môže zobraziť len ako page images. Oprávnení užívatelia môžu preniesť 
alebo reprodukovať individuálne články z výsledného súboru materiálov nasnímaných 
na vedľajšej báze pre osobné, vzdelávacie a výskumné účely. Ostatní užívatelia si 
môžu prezerať takéto materiály, pokiaľ ich knižnica sprístupní, ale ich kópie môžu 
získať pre osobné, výchovné a výskumné ciele len v tlačenej forme. 

Nasledujú ustanovenia o využití a licencii, pokyny pre vydavateľov a otázky týkajúce 
sa budúcej spolupráce. Posledný bod obsahuje jednotlivé definície termínov 
spomínaných v texte. 
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* Návrh smernice o autorskom práve: diskusia vo výbore Európskeho parlamentu 
pre otázky práva 

Zasadnutie výboru, ktoré sa konalo 25. novembra 1998, bolo venované návrhu 
smernice o autorskom práve. Spravodajca pán Roberto Barzanti vyhlásil, že nepripravil 
žiadne kompromisné doplňujúce návrhy podľa pôvodných návrhov, ale písomne podal 
doplňujúce návrhy po tom, ako boli prednesené všetky dodatky ostatných troch výborov, 
a pokúsil sa navzájom ich zosúladiť. Obhajoval predovšetkým vlastné pozmeňujúce 
návrhy. Okrem toho vypracoval nový návrh textu úvodnej časti smernice, s ktorým 
doposiaľ členovia parlamentu neboli oboznámení. 

Spravodajca výboru pre ekonomické a finančné otázky pán Cassidy vyjadril 
sklamanie nad tým, že pán Barzanti neodporučil prijať takmer žiadny z ostatných 
pozmeňujúcich návrhov. Jeden z členov parlamentu už oznámil, že považuje za potrebné 
diskutovať o poradí dôležitosti pozmeňujúcich návrhov. Interný zoznam dodatkov s 
uvedením poradia ich dôležitosti je možné získať u členov Európskeho parlamentu. 
Posledná rozprava o uvedených otázkach bola plánovaná na 7. decembra 1998 a 
hlasovanie o všetkých dodatkoch sa malo uskutočniť 8. decembra . Konečný návrh bude 
potom podaný na schválenie plenárnemu zasadnutiu právneho výboru. 

* Služby s obmedzenou dostupnosťou: smernica prijatá Radou ministrov 

Rada ministrov pre otázky vnútorného trhu prijala 9. novembra 1998 smernicu 
týkajúcu sa právnej ochrany služieb s obmedzenou dostupnosťou. Smernica nadobudla 
platnosť svojím publikovaním v Official Journal of the European Communities. Mala by 
poskytnúť právne záruky nevyhnutné na to, aby povzbudili prevádzkovateľov služieb 
investovať do určitých sektorov, ako sú napr. poplatky za televízne vysielanie, video 
služby, audio služby a elektronické publikovanie, ktoré z hľadiska poplatkov závisia od 
technológií s obmedzeným prístupom (napr. kódovanie). Smernica požaduje, aby členské 
štáty nepovolili žiadnu komerčnú aktivitu, ktorá by umožnila voľný prístup k plateným 
službám. Prevádzkovatelia služieb poškodení pirátstvom budú mať právo požiadať o 
súdny zákaz a náhradu škody, ktorá im bola spôsobená, ako aj o skonfiškovanie, prípadne 
zničenie protiprávne používaného cudzieho zariadenia. Členské štáty majú 18 mesiacov 
na to, aby začlenili smernicu do medzinárodného práva. 

Bližšie informácie sú uvedené v májovom, júlovom a októbrovom vydaní EBLIDA 
Hot News z r. 1998. 

* Elektronické obchodovanie: smernica navrhnutá Európskou komisiou 

Európska komisia podala 18. novembra 1998 návrh smernice, ktorá sa zaoberá 
právnymi aspektmi elektronického obchodovania na medzinárodnom trhu. Smernica by 
mala zabezpečiť, aby trhový princíp bol dostatočne efektívny i pri poskytovaní služieb v 
rámci informačnej spoločnosti (napr. voľný pohyb a neobmedzená možnosť 
prevádzkovania služieb). Znamená to, že prevádzkovatelia služieb ich budú môcť 
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poskytovať v rámci celej Európskej únie, ak sa podrobia príslušným právnym normám 
krajín pôvodu. 

Charakteristické pre služby informačnej spoločnosti je  to, že sú platené, posky
tované vzdialeným užívateľom, realizujú sa prostredníctvom elektronických médií a na 
základe požiadaviek užívateľov (napr. online správy-správy cez Internet, online bázy dát, 
online finančné služby, online odborné poradenstvo, videoslužby na požiadavku, prístup 
k webovským stránkam). Smernica vymedzuje: 

• stanovište operátorov, 

• spôsob uzatvárania elektronických zmlúv, 

• mieru zodpovednosti prevádzkovateľov služieb, 

• spôsob obchodného komunikovania, 

• právne dohody v sporných otázkach, 

• úlohu orgánov štátnej moci v súvislosti s elektronickým obchodovaním. 

Smernica sa bude vzťahovať len na prevádzkovateľov služieb vo vnútri Európskej 
únie. 

Definuje miesto zriadenia služieb ako miesto stáleho určenia, kde operátor realizuje 
ekonomickú aktivitu, bez ohľadu na umiestenie webovských stránok alebo serverov. 
Pokiaľ ide o uzatváranie online zmlúv, členské štáty budú musieť vyňať z ich konečného 
znenia akékoľvek zákazy alebo obmedzenia vo využívaní elektronických médií. Smernica 
tiež vysvetľuje závažnosť uzavretia zmlúv v určitých prípadoch, pričom bude rešpektovať 
slobodné rozhodnutie zúčastnených strán a brať do úvahy návrh smernice o 
elektronických kódoch. 

Úlohou smernice bude tiež vysvetliť, akú zodpovednosť majú prevádzkovatelia 
online služieb za šírenie a uchovávanie informácií ako sprostredkovatelia. Smernica 
vymedzuje podmienky, za ktorých môžu byť zbavení právnej zodpovednosti sprostred
kovatelia informácií, ktorí zohrávajú iba pasívnu úlohu tzv. „spojovacieho článku", a 
obmedzuje ich zodpovednosť za ďalšie sprostredkovateľské aktivity. Umožní, aby členské 
štáty mohli limitovať služby v rámci informačnej spoločnosti poskytované inými členskými 
štátmi v prípade, ak je nevyhnutné chrániť záujmy menšín, bojovať proti rasovej, 
sexuálnej, náboženskej a národnostnej neznášanlivosti, z dôvodu ochrany zdravia alebo 
osobnej bezpečnosti a z dôvodu ochrany spotrebiteľa. 

Čo sa týka otázky aplikovateľnosti práva, spomenutý princíp „krajiny pôvodu", 
ktorému by sa mali prevádzkovatelia služieb podriadiť, je v určitom zmysle v rozpore s 
rezolúciou „Spotrebiteľský rozmer v informačnej spoločnosti", ktorá bola prijatá 3. 
novembra 1998 Radou na ochranu spotrebiteľov. V rezolúcii rada požadovala, aby právny 
systém, ktorý sa uplatňuje pri riešení sporných otázok v procese obchodných rokovaní, 
bol totožný s právnym systémom krajiny spotrebiteľa, a nie ten, ktorý platí v krajine pôvodu 
prevádzkovateľa služieb. 

Bližšie informácie: http://europa.eu.int/comm/dg 15/en/index.htm 
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* Kultúra v roku 2000: prvé čítanie v Európskom parlamente 

Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu schválilo 4. novembra 1998 v prvom 
čítaní návrh nového rámcového programu „Kultúra v roku 2000" s mnohými doplnkami 
vrátane tých, ktoré sa týkajú rozpočtu. Parlament hlasoval v prospech viacodvetvového 
prístupu, než aký bol navrhnutý Európskou komisiou, s cieľom dosiahnuť vyššiu 
efektívnosť a otvorenosť pre malé projekty. 

Pani Nana Mouskouri (spravodajkyňa, Grécko) skonštatovala, že program „Kultúra 
v roku 2000" venuje osobitnú pozornosť mladým ľuďom. Tvrdila, že predchádzajúce 
návrhy programov neboli celkom zrozumiteľné a prístupné obyvateľom Európy. Nový 
program by mal viesť k vytváraniu nových pracovných miest a je úzko spojený s výučbou 
a vzdelávaním. Je lepšie naplánovaný a prispôsobený potrebám budúcich generácií. Na 
záver pani Mouskouri vyhlásila, že plánovaných 167 miliónov ECU nestačí, aleje nutné 
získať na realizáciu programu viac financií. V rámci diskusie pán Marcelino Oreja 
zdôraznil, že cieľom programu je podporiť vzájomnú spoluprácu a rozvíjať spoločné 
kultúrne dedičstvo. Bol ochotný prijať väčšinu doplňujúcich návrhov, okrem tých, ktoré sa 
týkajú rozpočtu, pretože boli stanovené podľa všeobecných rozpočtových kritérií. V rámci 
doplňujúcich návrhov bol prijatý i návrh na zvýšenie finančnej čiastky zo 167 mil. ECU na 
250 mil. ECU. 17. novembra 1998 bolo na stretnutí Rady ministrov pre oblasť kultúry prijaté 
spoločné stanovisko k programu, v ktorom sa okrem iného odporúča schváliť pôvodne 
navrhnutých 167 mil. ECU. 

* Piaty rámcový program: konečne dohoda o rozpočte 

17. novembra 1998 Rada ministrov a Európsky parlament dosiahli dohodu, ktorá 
ukončí procedúru vyrovnania pre 5. rámcový program zameraný na oblasť výskumu a 
vývoja (1999 - 2002). Dohoda predstavuje zvýšenie o 4,61 % v porovnaní s predchádza
júcim programom. Pozitívny výsledok spomínaného vyrovnania by mal umožniť realizáciu 
prvých výziev na návrhy začiatkom r. 1999. Rozpočet pre výskum na obdobie r. 1999 až 
2002 bude tvoriť 14 960 000 ECU. Európsky parlament pôvodne požadoval rozpočet 
16 300 000 ECU, ale rada odmietla ísť nad 14 300 000. Problém vyvolaný finančnými 
perspektívami po r. 2000 sa riešil klauzulou, na ktorej sa dohodli obe inštitúcie. 

* CEEC: 5. rámcový program má byť otvorený pre strednú a východnú Európu 

Rada ministrov pre oblasť výskumu poverila v októbri Európsku komisiu, aby 
prerokovala s 8 kandidátskymi krajinami (Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, 
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko) ich 
účasť v 5. rámcovom programe, ktorý je zameraný na oblasť výskumu a technologického 
rozvoja (1998 - 2002). Cieľom programu je umožniť výskumným ústavom, podnikom a 
univerzitám v kandidátskych krajinách participovať za takých istých podmienok ako 
organizácie v členských krajinách EÚ. Výmenou za to by bola požiadavka, aby tieto krajiny 
prispeli do rozpočtu 5. rámcového programu. 
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Možnosť kandidátskych krajín zúčastniť sa na realizácii 5. rámcového programu sa 
chápe ako strategický akt pred vstupom do EÚ. Mai by urýchliť ich integráciu do vedeckej 
a technickej komunity na európskej úrovni a ich prípravu pre vstup. Všetkých 8 
kandidátskych krajín informovalo Európsku komisiu o tom, že  si želajú participovať na 
programe, hoci finančný príspevok, ktorý sa od nich požaduje, by mohol predstavovať isté 
ťažkosti. Z tohto dôvodu bude uvedeným štátom ponúknuté zníženie ich príspevku v 
prvých rokoch. Okrem toho by mohli dostať dotácie prostredníctvom národných 
programov PHARE, ktoré sú určené pre štáty strednej a východnej Európy. Je nádej, že 
rokovania o účasti v 5. rámcovom programe sa môžu zavŕšiť včas, tak, aby sa program 
začal realizovať na konci r. 1998. Takisto sa plánuje - v snahe zabezpečiť maximálnu 
účasť týchto štátov - podpora uvedomenia si nových príležitostí prostredníctvom radu 
opatrení vrátane konferencií, seminárov, brožúr a informácií na Internete. 

*Informačná spoločnosť: parlament prijíma správu o akčnom pláne pre bezpeč
nejšie využívanie Internetu 

Prijatím správy člena parlamentu pána Gerhardta Schmida (Nemecko) Európsky 
parlament pozmenil pri druhom čítaní dlhodobý akčný plán zameraný na podporu 
bezpečnejšieho využívania Internetu. Hoci Rada ministrov už prijala veľké množstvo 
dodatkov odhlasovaných parlamentom pri prvom čítaní, členovia parlamentu považovali 
za potrebné zaviesť mechanizmus označovania kvality pre poskytovateľov služieb 
Internetu, ktoré by sa riadili určitými kódmi kontroly. Parlament zmenil obdobie, ktoré 
zahŕňa akčný plán z r. 1998 - 2001 na r. 1999-2002. Pozmenený akčný plán bol postúpený 
Rade ministrov. Ak ho rada neschváli, rada i parlament sa budú musieť pokúsiť o dohodu. 
Správa Európskeho parlamentu (č. A4-0377/98) je dostupná na Internete: 
http://www.europarl.eu.int/plenary/en/default.htm 

* Európsky parlament znižuje finančné prostriedky pre program PHARE 

Na svojom plenárnom zasadnutí v októbri 1998 Európsky parlament hlasoval pri 
prvom čítaní o návrhu rozpočtu EÚ na r. 1999. Na základe prijatia správy členky 
parlamentu pani Dührkop Dührkop, Európsky parlament znížil prídel pre program PHARE 
na r. 1999, ktorý podporuje proces ekonomickej transformácie a posilňovania demokracie 
v partnerských štátoch strednej a východnej Európy (CEEC) o 200 miliónov ECU. Pani 
Dührkop Dührkop oznámila, že Rada ministrov znížila výdavky v oblasti vonkajších aktivít 
bez akéhokoľvek vysvetlenia, len aby sa dosiahla finančná rovnováha. Na druhej strane 
rada pozabudla na rozpočtové opatrenia, keď sa zaoberala programom PHARE, ktorý 
požadoval zvýšenie o 150 miliónov ECU v porovnaní s r. 1998. Európsky parlament - v 
snahe o dôslednosť - požadoval, aby bolo prerozdelených 200 miliónov ECU z finan
covania programu PHARE na r. 1999. Okrem toho fondy na rekonštrukciu v bývalej 
Juhoslávii a hlavná časť plánovaných výdavkov pre program TACIS, ktorý podporuje 
transfer know-how do 12 nových nezávislých štátov bývalého Sovietskeho zväzu (NIS) a 
Mongolska, by mal byť ponechaný ako rezerva. Európsky parlament vysvetlil zníženia 
vyhlásením, že  „nie je presvedčený o okamžitej schopnosti dotovaných krajín využiť 
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osobitné financovanie odhlasované Radou pre program PHARE a želá si stanoviť 
realistické výdavkové ciele pre financovanie kandidátskych krajín z EÚ". Okrem toho si 
parlament uvedomil, že „smernice sú až do dnešného dňa ťažkopádne, byrokratické a 
neúčinné" a vysvetlil, že prerozdelenie časti financií PHARE je jednoducho zamerané na 
zabezpečenie maximálnej efektívnosti v manažmente a plánovaní rozpočtu programu. 
Podľa parlamentu redukcie v jednom roku nebudú mať dosah na realizáciu celého 
programu. Po vyjadrení stanoviska Rady ministrov bude náčrt rozpočtu zaslaný späť do 
parlamentu na druhé čítanie, ktoré sa uskutoční v decembri. 

* Informačná spoločnosť: Rezolúcia Rady ministrov o spotrebiteľskom rozmere 

Rada ministrov zodpovedná za záležitosti spotrebiteľov prijala 3. novembra 1998 
rezolúciu nazvanú „Spotrebiteľský rozmer informačnej spoločnosti", v ktorej uvádza 
dôvody pre zainteresovanosť spotrebiteľov (o. i. prístupnosť a finančná dostupnosť; 
priateľské používateľské prostredie, ako aj kvalifikácia potrebná na jeho využitie; 
transparentnost' vrátane kvantity a kvality informácií; informačná technológia ako nástroj 
získavania informácií a vzdelávania). Ministri požiadali Európsku komisiu, aby 
zabezpečila, že záujmy spotrebiteľov sa budú rešpektovať vo všetkých súčasných i 
budúcich legislatívnych návrhoch týkajúcich sa informačnej spoločnosti. Rada tiež 
požadovala, aby legislatívny systém využívaný pri riešení právnych sporov bol totožný s 
právnym systémom krajiny, z ktorej pochádza spotrebiteľ. Od komisie sa žiadalo, aby 
predložila rade a parlamentu správu o aktivitách realizovaných pre uvedené ciele a 
doplnených - v prípade potreby - návrhmi na relevantnú činnosť. Európska komisia ocenila 
rezolúciu, ale má výhrady voči aplikovateľnosti právneho systému pri riešení sporov, tak 
ako je formulovaný v návrhu Smernice o elektronickom obchodovaní. Plný text rezolúcie 
je dostupný na http://ue.eu.int/. 

* Pevné ceny kníh: Európska komisia predkladá správu Rade ministrov 

17. novembra 1998 Rada ministrov opäť prerokovala otázku limitovania pevných 
cien kníh. Ako reakciu na požiadavku rady zo septembra 1997, Európsky komisár pre 
kultúru pán Oreja predložil správu spolu so stanoviskom komisie, týkajúcim sa pevných 
cien kníh. Podľa pána Oreju národné dohody, ktoré sa nevzťahujú na obchodovanie s 
knihami medzi členskými štátmi, nebudú skúmané komisiou ani národnou legislatívou pre 
túto oblasť dovtedy, pokým neobmedzia obchod. Ak existujúce cezhraničné systémy v 
homogénnych jazykových oblastiach majú dosah na obchodovanie medzi členskými 
štátmi (napr. nemecko-rakúska dohoda), komisia je ochotná vziať tento fakt do úvahy, ak 
krajiny môžu dokázať, že takéto dohody sú nevyhnutné z kultúrnych dôvodov, a že 
neexistuje možnosť iných opatrení. V rokovaní, ktoré potom nasledovalo, mnohé 
delegácie zdôraznili, že kultúrne aspekty kníh by mali prevažovať nad čisto ekonomickými 
činiteľmi, a opätovne potvrdili význam, ktorý pripisujú pevným cenám kníh ako 
prostriedkom udržiavania a podporovania ich rozmanitosti a širokej dostupnosti. Nemecká 
delegácia predložila rade memorandum, zdôrazňujúce úlohu pevných cien kníh v 
homogénnych jazykových oblastiach. Podľa textu memoranda pevné ceny zaručujú 
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rozmanitosť a sú zdrojom kvalitných diel, ktoré sú prístupné všetkým. Umožňujú tiež 
konkurenciu založenú nielen na cene, ale aj na službe a kvalite produkcie. Memorandum 
bude predmetom ďalšieho skúmania v rámci kompetentných orgánov rady. 

* Pevné ceny kníh: Európsky parlament prijal rezolúciu 

20. novembra 1998 Európsky parlament prijal rezolúciu o stanovení bežnej ceny 
kníh, týkajúcu sa systému tvorby cien kníh, ktorý prijalo Nemecko a Rakúsko. Parlament 
o. i. vyzýva Európsku komisiu, aby zorganizovala verejnú diskusiu, na ktorej by boli prijaté 
zásady tvorby cien kníh v súlade s kultúrnymi požiadavkami (podpora malých kníh
kupectiev a vydavateľov, podpora literárnej tvorby), osobitne v cezhraničných lingvis
tických oblastiach, a aby schválila zachovanie existujúcich systémov pevných cien kníh. 
Takisto žiada, aby boli vytvorené pravidlá týkajúce sa väzby kníh, čo umožní,aby aj 
bilaterálne dohody o pevných cenách kníh v rámci jednotlivých lingvistických oblastí boli 
považované za legálne a nechápali sa ako porušenie pravidiel konkurencie. Celý text je 
dostupný na „minutes, part II," no.B4-0991/98 na URL adrese: http://www.europarl. 
eu. int/plenary/en/default. htm. 

* Európska komisia prijala pracovný program na rok 1999 

Program bol prijatý 4. novembra 1998 a pozostáva z politických priorít a z 26 iniciatív 
v oblasti legislatívy. Medzi politické priority patrí realizácia projektu Agenda 2000, ktorá 
zahŕňa reformu štrukturálnych fondov, nový návrh rozpočtu na r. 2000 - 2006 a aktívnu 
prípravu na rozšírenie Európskej únie. Okrem toho si komisia dala za cieľ uviesť do praxe 
Amsterdamskú zmluvu počnúc r. 1999. Medzi iniciatívy v oblasti legislatívy patrí vypra
covanie návrhov smerníc a nariadení zameraných na vnútorný trh. Komisia tiež vydá Bielu 
knihu obsahujúcu zásady revízie smerníc spoločenstva pre transeurópske siete a 
uskutoční mnohé iniciatívy v oblasti výskumu, telekomunikácií a v rámci informačnej 
spoločnosti. 

Viac sa možno o programe dozvedieť na URL adrese: http://europa.eu.int/comm/off/ 

/work/1999Andex_en.htm. 

AKCIE 
! 

* Learntec '99: Vzdelávanie a výučba v oblasti multimédií - veľtrh 
Karlsruhe, 9.-11. február 1999 

Kontakt: KKA GmbH, 9 Festplatz, D-76137 Karlsruhe; 

Tel.: +49 721 37200; fax: +49 721 372 0106; e-mail: info@kka.de; 

http://www. kka. de/learntec/exhibitioner. html 

* Konferencia о 5. rámcovom výskumnom programe Európskej únie 

Essen, 25. - 26. február 1999 
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Kontakt: European Commission, DG XII  - Communication Unit, Mr Michel Claessens, 200 
rue de la Loi (SDME 2/82), В-104Э Brussels 

Tel.: +32 2 295 9971; fax: +32 2 295 8220; e-mail: Michel.Claessens@dg12.cec.be; 

http://europa.eu.int/comm/dg12/fp5/conference.html 

* 2. konferencia Veľkej Británie o rešeršovaní pomocou optických technológií 

Newcastle upon Tyne, 25. -26. február 1999 

Kontakt: Professor David Harper, The Challenge of Image Retrieval, School of Computer 
and Mathematical Sciences, Robert Gordon University, Aberdeen AB25 1HG, United 
Kingdom 

* Riadenie knižnic v elektronickom veku 

Barcelona, 26. -27. február 1999 

Kontakt: Cathy Montalvo, Special Libraries Association, 1700 18th Street, NW, 
Washington, DC 20009-2514, USA 

Tel.: +1 202 234 4700, ext. 649; fax: +1 202 265 9317; e-mail: profdev@sla.org; 

http://www.sla.org/professional/calendar.html 

* EURO CPR: Európska konferencia o výskume v oblasti komunikačnej stratégie 
Benátky, 21. -23. marec 1999 

Kontakt: ENCIP Secretariat, PO Box 4167, F-34092 Montpellier Cedex 5, France 

Tel.: +33 4 6714 4403; fax: +33 4 6714 4400; e-mail: secretariat@encip.org; 

http://www. end p. org/eurocpr/agenda/ 

* MediARTech99: Renesancia digitálnej techniky 

Florencia, 24.-28. marec 1999 

Kontakt: MediARTech, Via Giovanni del Pian dei Carpini 28, 1-50127 Firenze, Italy 

Tel.: +39 055 4368 546; fax: +39 055 4369 303; e-mail: mediartech@cesvit.it; 

http://www. mediartech. com 

* IRSG99: 21. výročné kolokvium o výskume v oblasti rešeršovania 

Glasgow, 19.-20. apríl 1999 

Kontakt: Dr Monica Landoni, Department of Information Science, University of Strathclyde, 
26 Richmond Street, Glasgow G1 1XH, United Kingdom 

Tel.: +44 141 548 4949; fax: +44 141 553 1393; e-mail: bcs-irsg99@dis.strath.ac.uk; 

http://www. irsg. eu. org/colloq/ 
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* Manažment v oblasti ochrany dokumentov: medzi teóriou a praxou 

Haag, 19. -21. apríl 1999 

Kontakt: European Commission on Preservation and Access (ECPA), PO Box 19121, 
NL-1000 GC Amsterdam, The Netherlands 

Fax: +31 20 620 4941; e-mail: ecpa@bureau.knaw.nl; 

http://www. konbib.nl/pmc 

* Reprezentácia a organizovanie poznatkov v rozličných perspektívach: ich vplyv 
na proces vyhľadávania informácií 

Granada, 22,- 24. apríl 1999 

Kontakt: Maria José López-Huertas Pérez, Facultad de Biblioteconomía y Documen-
tación, Edificio Máximo de Cartuja, Universidad de Granada, E-18071 Granada, Spain; 
e-mail: isko@platon.ugr.es; 

http://www. ид r. es/~isko 

* 3. konferencia o elektronickom publikovaní 1999 (ICCC/IFIP) 

Ronneby, 12.-14. máj 1999 

Kontakt: Peter Linde, University of Karlskrona/Ronneby, S-371 79 Karlskrona, Sweden 

Tel.: +46 455 78139; fax: +46 455 78137; e-mail: elpub99@hk-r.se; 

http://www5.hk-r. se/elpub99. nsf 

* 20. konferencia IATUL: Knižnice budúcnosti v komunikácii spoločnosti 
Chania, Kréta, 16. -22. máj 1999 

Kontakt: Ms Anthi Katsirikou, Technical University of Crete Library, University Campus, 
GR-73100 Chania, Crete, Greece; 

Tel.: +30 821 70985/+30 821 37281; fax: +30 821 28460; e-mail: anthi@cha.forthnet.gr; 

http://www.library.tuc.gr/alebo http://educate.lib.chalmers.se/IATUL 

* Infobase: Medzinárodný obchodný veľtrh pre informácie a komunikáciu 

Frankfurt nad Mohanom, 18. -20. máj 1999 

Kontakt: Messe Frankfurt GmbH, Infobase Team/D 43, Ms Marianne Hasselman-Börner, 
PO Box 15 02 10, D-60062 Frankfurt am Main, Germany; 

Tel.: +49 69 75 75-6801; fax: +49 69 75 75-6533; e-mail: infobase@messefrankfurt.de; 

httpJ/www. infobase. de 
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* 3. medzinárodná konferencia o koncepciách knižničnej a informačnej vedy 

(COLIS 3): 

Digitálne knižnice: Interdisciplinárne poňatie, výzvy a príležitosti 

Dubrovník, 23. -26. máj 1999 

Kontakt: Department of Information Science, Faculty of Philosophy, University of Zagreb, 
I. Lucica 3, 10000 Zagreb, Croatia; 

Tel.: +385 1 612 0006; fax: +385 1 615 6879; e-mail: colis3@ffzg.hr; 

http://www. ffzg. hr/infoz/colis3 alebo http://www. scils. rutgers. edu/colis3 

* Medzinárodná konferencia o multimediálnom spracovaní dát a systémoch 

Florencia, 7. - 11. jún 1999 

Kontakt: IEEE Multimedia Systems '99, Dipartimento di Sistemi e Informatica, University 
of Florence, Via S. Marta 3, 1-50139 Firenze, Italy; e-mail: icmcs99@dsi.unifi.it; 

http://dsi. ing. unifi. it/~icmcs99/ 

* EMMSEC 99: Európske multimédiá, systémy a elektronické obchodovanie 

Štokholm, 21. - 23. jún 1999 

Kontakt: Paul T. Kidd, Cheshire Henbury (EMMSEC 99), 4 Pumptree Mews, Gawsworth 
Road, Macclesfield SK11 8UP, United Kingdom; 

Tel.: +44 1625 619 313; fax: +44 1625 619 060; e-mail: cheshire_henbury@compuserve. 

com 

* Konferencia WIPO o intelektuálnom vlastníctve a elektronickom obchodovaní 
Ženeva, 23. - 25. jún 1999 

Kontakt: WIPO, 34 Chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland; 

Tel.: +41 22 338 9111; fax: +41 22 733 5428; e-mail: wipo.mail@wipo.int; 

http .//www. wipo. int 

* Letná škola manažmentu v oblasti ochrany a uchovania dokumentov 

Richmond, 19. -23. júl 1999 

Kontakt: Sue Seber, Public Record Office, Kew, Richmond, Surrey T W 9  4DU, United 
Kingdom; 

Fax: +44 181 392 5254; e-mail: preservation@pro.gov.uk 

* 3. northumbrijská medzinárodná konferencia o hodnotení činnosti v knižniciach 
a informačných službách 

Northumberland, 27. - 31. august 1999 
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Kontakt: Mr Michael Long, Manager, Information North, Bolbec Hall, Westgate Road, 
Newcastle uponTyne, NE1 1SE, United Kingdom; 

Tel.: +44 191 232 0877; fax: +44 191 232 0804; e-mail: michael.long@dial.pipex.com; 

http://www.ris.niaa.org.uk/heritage-north/info-north/ 

* 3. európska konferencia o výskume a vyspelej technológii pre digitálne knižnice 

Paríž, 22. - 24. september 1999 

Kontakt: Mr Serge Abiteboul, INRIA, DomainedeVoluceau, Rocquencourt - PO Box 105, 
F-78153 Le Chesnay Cedex, France; 

Tel.: +33 1 3963 5511; fax: +33 1 3963 5330; e-mail: Serge.Abiteboul@inria.fr; 

http://www-rocq.inria.fr/EuroDL99/ 

* Vzdelávanie v oblasti knižničnej a informačnej vedy: tradícia a modernosť 

Vilnius, 23. -24. september 1999 

Kontakt: Dr. Elena Maceviciute, Vilnius University, Faculty of Communication, Universiteto 
3, 2734 Vilnius, Lithuania; 

Tel.: +370 2 768 953/768 975; fax: +370 2 768 957; e-mail: elena.maceviciute@kf.vu.lt 

* IST99: Skúmanie informačnej spoločnosti - obchod, ľudia, technológia 

Helsinki, 22. -24. november 1999 

Kontakt: http://www.ist99.fi/ 

Výber a preklad: Mgr. Daniela Dranačková, Mgr. Mária Oroltnová, Mgr. Elena Pristašová 
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RÔZNE 

Za PhDr. Jozefom Boldišom 

5. januára 1999 sme sa na cintoríne v Nevidzanoch rozlúčili s PhDr. Jozefom 
Boldišom, dlhoročným riaditeľom Ústrednej knižnice SAV (ÚK SAV), významným 
organizátorom sústavy knižníc a vedecko-technických informácií na Slovensku, ktorý 
zomrel 31. decembra 1998 v Bratislave. 

Dr. Jozef Boldiš sa narodil 25. februára 1920 v Nevidzanoch pri Vrábľoch. Ľudovú 
školu vychodil v rodnej obci, meštiansku školu vo Vrábľoch a gymnázium v Zlatých 
Moravciach. V rokoch 1943 -1948 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor 
slovenský a francúzsky jazyk, ktorý ukončil doktorátom. V rokoch 1948 - 1950 pracoval 
na Československom ústave práce v Bratislave. Po zrušení ústavu pracoval na Sloven
skom ústredí vedeckého a technického rozvoja a po jeho reorganizácii v roku 1952 prešiel 
na zložku ústredia - na Slovenský ústav pre technické a ekonomické informácie, kde sa 
v roku 1954 stal jeho riaditeľom. V rokoch 1958 - 1984 bol riaditeľom UK SAV, odkiaľ 
odišiel do dôchodku. So svojou manželkou Máriou, rod. Gajarskou, vychovali dvoch 
synov. 

Dr. Boldiš patril medzi popredných knižničných a informačných pracovníkov v 
povojnovom období. Vykonal obrovský kus práce v ÚK SAV. Dotvoril organizačnú 
štruktúru ÚK SAV, pozdvihol ju  na vedeckú úroveň, rozvíjal spoluprácu so zahraničím. 
Riešil jej priestorové a personálne problémy. Aktívne sa zúčastňoval spolkového 
knihovníckeho života doma i v zahraničí. Zaslúžil sa o založenie Zväzu slovenských 
knihovníkov a informatikov v roku 1968 a do roku 1973 bol jeho predsedom. Aktívne 
pracoval v orgánoch IFLA ako tajomník Komisie pre teóriu a výskum v odbore knihovníctva 
(1968 - 1972) a člen poradného výboru tejto komisie (1972 - 1976). Od roku 1976 bol 
členom Rady Medzinárodného informačného systému pre spoločenské vedy (MISON). 
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Z jeho podnetu a iniciatívy sa začali organizovať semináre pre knižnično-informačných 
pracovníkov v SAV, ktoré sa konali od roku 1966 v Smoleniciach. Riešili sa na nich 
najdôležitejšie úlohy ÚK SAV a jej knižnično-informačnej siete. 

Integrálnou súčasťou práce Dr. Boldiša bolo publikovanie. Napísal niekoľko 
monografií (z nich najvýznamnejšie sú: Vedecké knižnice Slovenskej akadémie vied z 
roku 1963, Odborné (ústavné) knižnice a dokumentačné útvary v Slovenskej akadémii 
vied z roku 1966, Lyceálna knižnica v Bratislave z roku 1972), vyše 30 odborných štúdií 
v zborníkoch, vyše 120 článkov v časopisoch, veľa iných odborných materiálov (referáty 
na kongresoch IFLA, recenzie, správy zo študijných ciest a í.), prekladal z francúzštiny a 
ruštiny štúdie a články z knihovníctva a informatiky. Najviac publikoval v týchto 
časopisoch: Knižničný zborník, Knihovník, Čitateľ, Správy SAV, Informačný bulletin ÚK 
SAV, Zväzový bulletin atď. Významná je i jeho redaktorská a organizátorská práca pri 
vydávaní rôznych odborných publikácií v ÚK SAV, vo Zväze slovenských knihovníkov a 
informatikov. Publikačná činnosť Dr. Boldiša je široká a rôznorodá. Zasahuje špecifické 
problémy knihovníctva a informatiky, metodologické, teoretické, organizačné a praktické 
otázky u nás, ale i v zahraničí. Svoje bohaté praktické a teoretické poznatky i skúsenosti 
z týchto oblastí uplatnil ako externý spolupracovník katedry knihovníctva a vedeckých 
informácií FiF UK. Katedra ho poverovala i funkciou školiteľa a oponenta diplomových a 
rigoróznych prác. Za svoju činorodú prácu na úseku knižnej kultúry a knihovníctva bol Dr. 
Boldiš odmenený viacerými vyznamenaniami, čestnými uznaniami a medailami. Roku 
1969 mu bolo udelené vyznamenanie Zaslúžilý pracovník kultúry, roku 1970 dostal Čestné 
uznanie za obetavú prácu pre rozvoj slovenskej kultúry a roku 1978 Pamätnú medailu pri 
25. výročí vzniku SAV. 

PhDr. Jozef Boldiš patrí medzi zakladateľov moderného slovenského knihovníctva 
a informatiky. Vykonal záslužný kus práce v prospech knihovníckej obce. Mnohé odborné 
problémy, myšlienky len načrtol a nemal už čas ich rozpracovať. Je na nás, aby sme 
pokračovali v jeho diele. 

Česť Vašej pamiatke, pán riaditeľ! 

PhDr. Vladimír Grigar 
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