
SAK 
С И  

R O Č N Í K  7 

BRATISLAVA í 999 

ČÍSLO 4 



Bul let in  S l o v e n s k e j  asociác ie  kn ižn íc  

O B S A H  

D. Gondová: Knižnice pre 21. storočie 3 

Z DISKUSIÍ NA K R A J S K Ý C H  KONFERENCIÁCH KNIŽNÍC 

Závery z Krajskej konferencie knižníc Žilinského kraja, 
konanej 8. júna 1999 5 
Ľ. Celková: Knižnično-informačná sieť SAV za uplynulých desať rokov 6 
M. Chovanová: Perspektívy rozvoja Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 11 
O. Kaliská: Vedecké knižnice na prelome tisícročia 17 
H. Pažurová: Akademické knižnice v Banskej Bystrici 22 
E. Žíhlavníková: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica 26 
Ľ. Malá: Knižničná politika Krajského úradu v Trnave 30 
R. Hurová: Súčasné postavenie a poslanie školských knižníc 33 
M. Šipošová: Problémy našej obecnej knižnice 36 
S. Martinák: Organizácia a činnosť vojenských osvetových 
knižníc v Armáde S R  41 
E. Bendíková: Súčasný stav a perspektívy vojenských osvetových 
knižníc 44 
M. Vertaľová: Súčasný stav lekárskych knižníc v Prešovskom kraji 46 
M. Petrů: História a súčasnosť Lekárskej knižnice NsP v Trenčíne 48 

ČLÁNKY - ŠTÚDIE 

T. Popová: Jubilujúca Univerzitná knižnica v Bratislave 51 
A .  Kršková: Do nového tisícročia s novými službami 56 
Náš rozhovor po „zemetrasení" v C V T i  S R  57 

INFORMÁCIE 

J. Guľa: Knihovny současnosti '99 63 
M. Ehnová: 30. výročie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 65 
D. Gondová: Štátny fond kultúry Pro Slovakia - komisia knihovníctva 65 
E. Veľasová: Verejné knižnice a nová Európa ..«• 68 

PREČÍTALI SME ZA VÁS 

I. Štrossová: Verejné knižnice ako informačné centrá miest a obcí 69 

EBLIDA INFORMUJE 73 



Bulletin 
Slovenskej  asociácie knižníc 4/99 

V Y D A V A T E Ľ  
Slovenská asociácia knižníc 
Sekretariát: 
Ústredná knižnica FiF UK, Gondova 2, 818 01 Bratislava 

P R E D S E D A  SAK 
Daniela Gondová 

H L A V N Ý  R E D A K T O R  
Ján Kurák 

R E D A K Č N Á  R A D A  
Jana Amrichová, Želmira Brozmannová, Anna Gašparovičová, 
Mária Koložváryová, Mária Mlynáriková, Danka Petrášová, 
Tatiana Popová, Darina Šovčíková 

MIESTO A ROK V Y D A N I A  
Bratislava 1999 

NÁKLAD 
130 výtlačkov 

T L A Č  
Centrum V T I  S R  v Bratislave 

V Y D Á V A  SA P R E  INTERNÚ POTREBU SAK Š T Y R I K R Á T  ROČNE. 



Knižnice pre 21. storočie 
PhDr. Daniela Gondová 

Knižnice pre 21. storočie je  obsahové motto 2. slovenského knihovníckeho kon

gresu, ktorý sa uskutočni 22. - 23. novembra 1999 v Košiciach. Hlavnými or

ganizátormi kongresu sú Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia 

knižnic a Ministerstvo kultúry SR. Pri organizačnom zabezpečení kongresu 

významne pomáha Krajský úrad v Košiciach, Magistrát mesta Košíc a košické 

knižnice - Krajská štátna knižnica v Košiciach a Knižnica J. Bocatia. Na odbornej, 

resp. obsahovej náplni kongresu sa podieľajú najmä Slovenská národná knižnica 

v Matici slovenskej v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave a Katedra kniž

ničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Na rokovanie kongresu bezprostredne nadviaže (23. novembra) valné zhro

maždenie Slovenskej asociácia knižníc a mimoriadne valné zhromaždenie (24. 

novembra) Spolku slovenských knihovníkov, 

V porovnaní s 1. knihovníckym kongresom (Nitra, máj 1996), na ktorom odznelo 

takmer 40 príspevkov zameraných na rôzne oblasti knihovníctva a najmä na 

charakteristiku a hodnotenie stavu jednotlivých typov knižníc, na 2. knihovníckom 

kongrese je do počtu menej príspevkov a ich orientácia je na väčšie obsahové 

celky, ako napr.: knižničná legislatíva, elektronizácia knižníc, internet v sloven

ských knižniciach, integrácia slovenských knižníc do medzinárodných knižničných 

projektov, informačné zabezpečenie vedy a výskumu, informačná výchova detí a 

mládeže, účasť Slovenska v rámci programu UNESCO Pamäť sveta, ľudský činiteľ 

v knižničnej a informačnej činnosti, vzťahy vydavatelia - kníhkupci - knižnice, pries

torová situácia slovenských knižníc. Samostatným blokom bude panelová dis

kusia k problematike národného bibliografického systému a národnej bibliogra

fickej registrácie, medziknižničnej výpožičnej službe, súborným katalógom, správe 

knižničných fondov, historickým knižničným fondom. 

V priebehu 1. polroka t. r. sa ako súčasť prípravy na kongres vo všetkých krajoch 
uskutočnili krajské konferencie knižníc. A j  tejto problematike bude venovaný sa
mostatný príspevok. Keďže konferenciám predchádzali rozsiahle audity knižnica 
na každej z nich bolo hodnotenie stavu knižníc v kraji, aj s definovaním najdôležitej
ších problémov a naznačením východísk, sú tieto materiály cenným podkladom 
pri príprave konkrétnych záverov 2. knihovníckeho kongresu. 

Hlavným cieľom kongresu je prijať stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva 

a knižníc do roku 2003. Všetci si uvedomujeme, že v knihovníctve a v knižniciach 

je  nekonečné množstvo problémov na riešenie. Je potrebné jednoznačne defino

vať národný knižničný systém, ukončiť (či prestať?) transformáciu knižníc, jasne 

deklarovať najdôležitejšie rozvojové smery, úlohy a programy, ktoré sa musia pre

mietnuť do celoslovenských projektov s finančnou podporou štátu. 
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Očakávame, ž e  na kongrese a valných zhromaždeniach obidvoch občianskych 

profesijných združení sa stretne 150 účastníkov. Vyslovujeme presvedčenie, že 

prisľúbená účasť vysokých štátnych prestaviteľov dáva určitý predpoklad a na

značuje, že problémy knižníc a knihovníctva prestanú byť „našimi'' problémami, 

problémami knihovníkov... Akúsi nádej a vieru, ž e  sa aj ktosi iný ako my knihovnici 

bude týmto zaoberať, dáva aj pridelená významná finančná podpora zo štátneho 

fondu kultúry Pro Slovakia na 2. slovenský knihovnícky kongres. 

Redakčná poznámka: 

Napriek tomu, že knihovnícka obec je už v plnom prúde na prípravu 2. slovenského 
knihovnického kongresu, pokladáme za potrebné zverejniť v našom bulletine ešte 
Vyhlásenie účastníkov prvej krajskej konferencie knižníc v Žiline a tie diskusné 
príspevky z jednotlivých krajských konferencii knižníc, ktoré ste nám zaslali. 
Príspevky boli len minimálne redakčne upravené. Sme presvedčení, že jednotlivé 
problémy, ktoré sa tam pertraktovali, sú aj vám blízke a poslúžia vám ako zdroj 
ponaučenia a inšpirácie. 
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Z diskusií na krajských konferenciách knižníc 

Závery z Krajskej konferencie knižníc Ži l inského kraja, 
konanej 8. j ú n a  1999 

Krajskú knihovnícku konferenciu, ktorá sa konala dňa 8. júna 1999 v Žiline, 
hodnotia jej účastníci ako prvé spoločné fórum knižničných pracovníkov z rôznych 
typov knižníc na území Žilinského kraja, usporiadané v snahe o spoločný postup 
pri zabezpečovaní rozvoja knižnično-informačných služieb, a zároveň ako snahu 
o uplatnenie opodstatnených požiadaviek na vytvorenie zodpovedajúcich podmie
nok pre činnosť knižníc. 

Účastníci konferencie považujú knižnice, ktoré sú budované ako neziskové or

ganizácie z verejných zdrojov, za základné strediská verejných informačných 

služieb, umožňujúce verejnosti v súlade s právom na informovanosť čo najširší 

prístup k informáciám. Ich ďalší rozvoj je možný len využívaním moderných infor

mačných a komunikačných technológií, uplatňovaním rozvojových programov, čo 

knižnice nemôžu robiť bez účinnej pomoci štátnych a samosprávnych orgánov. 

Preto s odvolaním sa na deklaráciu 1. slovenského knihovníckeho kongresu a 
na sielnickú konferenciu knihovníkov účastníci krajskej konferencie v Žiline odpo
rúčajú a žiadajú: 

1. Podľa prednesených príspevkov zástupcov knižníc a naznačených východísk 
vypracovať stratégiu rozvoja knižnično-informačných služieb v Žilinskom kraji. 

2. Rozvojové programy a projekty, ktoré podstatne ovplyvnia kvalitu knižnično-in
formačných služieb, garantovať štátom a financovať z prostriedkov štátneho 
rozpočtu. 

Prioritne: 

a) pripojiť knižnice prostredníctvom počítačovej siete na internet, a to nielen na 
zabezpečenie bežných knižničných procesov, ale predovšetkým s cieľom 
budovať verejné terminálové pracoviská, ktoré umožnia lepšie využiť vonkaj
šie informačné zdroje. Pritom - vychádzajúc z definície knižnice ako vzdelá
vacej inštitúcie - sa snažiť o zľavnený vstup do globálnych sietí prostredníc
tvom internetu; 

b) vzhľadom na vysokú používateľskú návštevnosť knižnic realizovať výstavbu 
a prestavbu knižničných budov a uprednostňovať projekty spojené s debarie-
rizáciou knižničných služieb; 

c) zvýšiť podiel financovania verejných knižníc z prostriedkov samospráv pre

dovšetkým tam, kde nákup knižničných fondov dlhodobo stagnuje. 
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3. Zvyšovať úroveň knižnično-informačných služieb a ich všeobecnú dostupnosť 

vzájomnou komunikáciou a kooperáciou knižnic, ktoré slúžia verejnosti, bez 

ohľadu na ich zriaďovateľskú príslušnosť. V záujme toho navrhujú: 

a) spracovať a sprístupniť adresár knižníc Žilinského kraja; 

b) koordinovať prácu knižníc v kraji v snahe o jej racionalizáciu; 

c) zvážiť vytváranie knižničných konzorcií, predovšetkým na výhodnejšie za
bezpečovanie dodávateľských služieb pre knižnice. Takúto účelovú inte
gráciu podporovať tak, aby nenarušila práva a povinnosti knižníc; 

d) vytvárať projekty, na ktorých budú spolupracovať viaceré knižnice; 

e) s pomocou regionálnych knižníc analyzovať stav školských knižníc v kraji a 

hľadať možnosti a spôsoby ich revitalizácie v snahe podporiť vzťah detí a 

mládeže ku knihám a knižniciam ako k zdrojom informácií, vzdelávania, ale 

aj výchovy; 

f) aktivizovať spoluprácu a vzájomnú profesijnú komunikáciu knihovníkov v kraji 
aj ustanovením krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov. 

4. Garantovať vysokú odbornosť knižničných služieb aj dôslednou personálnou 

politikou a snahou o zodpovedajúce finančné ocenenie knihovníckej profesie. 

Knižnično-informačná sieť S A V  za uplynulých desať 
rokov 
PhDr. Ľudmila Celková, ÚK SAV v Bratislave 

Myšlienka prípravy podkladov pre audit knižnic na Slovensku nás inšpirovala 

pripraviť rozbor stavu a problémov knižnično-informačnej siete S A V  z a  ucelené 

desaťročie, t. j. za roky 1989 - 1998. Tohto roku uplynie 40 rokov od zmeny 

systému budovania siete z centralizovaného na decentralizovaný, ktorý v podstate 

trvá v S A V  dodnes. Zároveň je  to príležitosť pripomenúť si silné tlaky riadiacich 

orgánov hneď začiatkom 90. rokov na Ústrednú knižnicu S A V ,  na jej opodstatnenie 

a význam pre sieť, ktoré sa premietli do výraznej redukcie pracoviska a neskôr 

razantne zasiahli aj sieť samotnú. 

Čo teda hovoria základné štatistické údaje a ročné rozbory stavu siete o knižni

ciach jednotlivých oddelení vied? 

Organizačná štruktúra 

V sledovanom desaťročí počet knižníc zodpovedal štrukturálnym zmenám v 

SAV,  t. j. rušeniu všetkých vedeckých centier a niektorých ústavov, vzniku nových 

ústavov a kabinetov, zlučovaniu knižnic príbuzných odborov. V období reorgani

zácie niektoré ústavy nevytvorili knižnicu, iné ústavy získali delimitáciou fondy, ale 

nemal sa o ne kto starať, alebo knižnica pracovala pre dva ústavy. 
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Počet knižníc v S A V  bol takýto: 

• v roku 1989 - 51, 

• v roku 1998 - 59, 

• v roku 1992 - 61 (najvyšší počet knižnic). 

Personálne zabezpečenie 

Organizačné zmeny sa veľmi citlivo premietli do počtu pracovníkov v sieti KIS 
S A V ,  ktorý od roku 1989 stále klesá. Najprudšie poklesy sme zaznamenali prvých 
päť rokov. 

Celkový počet pracovníkov KIS S A V  poklesol z 268,22 v roku 1989 za päť 

rokov na 125,28, v roku 1998 to už bolo len 103,66 pracovníkov. 

Pokles počtu pracovníkov ochromil rozvoj i funkčnosť siete. Z a  strohými štatis

tickými číslami sú však aj ďalšie skutočnosti: 

• zmenila sa vzdelanostná štruktúra (poklesol počet vysokoškolákov), 

• poklesol počet pracovníkov s odborným knižnično-informačným vzdelaním (VŠ 
i SŠ) z 36,37 % v roku 1989 na 29,88 % v roku 1998, 

• takmer štvrtina ústavov S A V  nemá v knižnici pracovníka na celý úväzok (úväzky 

sa pohybujú od 0,10 - 0,75), 

• len päť ústavov (okrem ÚK SAV)  má viac ako dvoch pracovníkov, 

• mnohí knihovníci majú aj iné pracovné náplne (administratívne, hospodárske, 

tlmočnícke, colné a pod.). 

K tomuto sa priraďuje aj fluktuácia pracovníkov, neobsadenie, prípadne čiastoč

né obsadzovanie miest len na niekoľko mesiacov v roku, resp. neobsadenie či 

poverenie vedeckých pracovníkov starostlivosťou o knižnicu. 

T o  všetko sa v plnej miere odrazilo a odráža i dnes na úrovni služieb a knižnično-
-informačnej činnosti v SAV. 

Knižničný fond 

Knižničný fond siete - jeho vývoj a kvalitu - ovplyvňovali všetky pohyby a zmeny, 
ku ktorým dochádzalo v jednotlivých ústavoch a celej S A V :  početné reorganizácie, 
personálne zabezpečenie, rozsiahle vyraďovanie, nedostatok finančných pro
striedkov na budovanie fondov, ale aj snaha nájsť nové zdroje a cesty na zabez
pečenie nových prírastkov. 

Celkový prírastok v S A V  poklesol z 25 844 v roku 1989 na 17 620. 

Keď sa bližšie pozrieme na prírastok, t. j. spôsoby doplňovania (kúpa, výmena, 

dar), zistime, ž e  všetky spomenuté formy vykazujú v S A V  v sledovanom období 

jednoznačný pokles. Medzi uvedenými spôsobmi doplňovania dominuje dar. 
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Za štatistickými údajmi o poklese sa však skrýva ešte ďalší fakt: nie všetky 
ústavy využívali  dostupné spôsoby doplňovania fondov. Boli a aj dnes sú ústavy, 
ktoré žiadnou formou nenadobudli, t. j. nekúpili, nevymenili a nezískali darom ani 
jedinú publikáciu. 

Ako ovplyvňuje stav fondu vyraďovanie? Kým stav knižničného fondu v KIS 
S A V  v roku 1989 bol 1 310 723 kn. j., v roku 1998 iba 1 328 468 kn. j., teda za 10 
rokov sa fond v KIS S A V  zvýšil len o 17 745 kn. j., t. j. asi o 1700 kn. j. ročne pre 
celú sieť. 

Periodiká 

Počet dochádzajúcich titulov periodík do siete sa za uplynulých 10 rokov pod

statne znížil, a to napriek rôznym krátkodobým darom, výhodným cenovým po

nukám (zľavám, grantom), ktoré získala ÚK S A V  pre seba a v mnohých prípadoch 

i pre celú sieť. Pokles počtu titulov trval nepretržite do roku1997. Vlani sa po prvý

krát z a  desať rokov pokles zastavil. 

Celkový počet titulov periodik dochádzajúcich do siete sa v uplynulom desaťročí 

zvýšil o 4705. 

Využívanie fondov 

V počte čitateľov sme tiež zistili sústavný pokles a kolísanie v jednotlivých ro

koch. Napriek tomu z údajov, ktoré máme k dispozícii, môžeme dokumentovať 

určitý nárast návštevníkov: 

. 1 9 9 4 - 4 2  493, 

. 1998 - 59 957. 
Počet výpožičiek - v súlade s trendom poklesu čitateľov - má takisto zostupnú 

tendenciu vo všetkých oddeleniach vied a ešte sa nezastavil: 

. 1989 - 4 3 1  708, 

. 1998 - 92 540. 
Počet výpožičiek na čitateľa v sieti klesol z 20,5 roku 1989 na 13,10 roku 1998. 

Informačné zabezpečenie 

S využívaním knižničných fondov úzko súvisí informačné zabezpečenie výsku
mu prostredníctvom sekundárnych prameňov. Súčasťou základného výskumu sa 
stala bibliografická činnosť vo svojich rozmanitých podobách. Vedeckí pracovnici 
neboli a ani dnes nie sú jednostrannými používateľmi bibliografických informácii, 
ale na ich základe sa v tvorivom vedeckom procese stávajú tvorcami nových 
poznatkov a diel, ktoré sú v ďalšej etape opäť predmetom bibliografického spra
covania. 

V S A V  sa bibliografická činnosť rozvíjala v dvoch líniách: 

1. ako súčasť knižnično-informačných služieb pracovísk jednotlivých ústavov, 
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2. v ÚK S A V ,  ktorá bibliografickú činnosť v S A V  koordinovala. Knižnica pritom 

nemala a nemá samostatné bibliografické pracovisko, ale bibliografická činnosť 
tu vždy mala svoje miesto. 

Nielen ústavy, ale aj ÚK S A V  postupne upúšťala od zostavovania tematických 
bibliografií a nahrádzali ich úlohy nového zamerania. Išlo predovšetkým o účasť 
knižnice na tvorbe medinárodných bibliografických prehľadov v spoločenských 
vedách, budovaní bázdát A IS  MISON, ako aj na tvorbe bibliografií v rámci ECSSID 
(Európske koordinačné centrum pre informácie a dokumentáciu v spoločenských 
vedách pre spoluprácu Východ - Západ) a Prehľadov rozpracovaných vedeckých 
výskumov, ktoré sa dopĺňali súpisom u ž  publikovaných vedeckých výsledkov. Táto 
činnosť sa ukončila v roku 1992 a pracovné úsilie sa presunulo do tvorby vlastných 
báz dát, zintenzívnenia využívania nových technológií. Tieto technológie vstúpili 
do S A V  už koncom 70. rokov, keď klasické sprístupňovanie a zostavovanie bib
liografií, súpisov sekundárnych prameňov ustupuje magnetickopáskovým služ
bám a začiatkom 80. rokov dialógovým službám zo zahraničných báz dát. 

Táto „zlatá éra" rozvoja informačného zabezpečenia výskumu v S A V  sa skon
čila práve začiatkom sledovaného desaťročia, v roku 1990. Príčinou bola zmena 
financovania prístupu k zahraničným bázam dát. Od roku 1991 sa v S A V  pristúpilo 
na poskytovanie rešeršných služieb z citačných báz dát a C C  na disketách v sie
ťovej verzii. Tento krok znamenal nielen zmenu v charaktere práce ÚK S A V  ako 
hlavného realizátora tejto činnosti, ale aj v charaktere samotných rešerší - do roku 
1991 išlo o informácie ku konkrétnym vedeckovýskumným úlohám ústavov, t. j. 
tematické rešerše priebežné alebo jednorazové, a odvtedy ustúpili tieto rešerše 
citačným rešeršiam. 

Samozrejme, že dochádza aj k zmene postavenia vedca ako prijímateľa infor

mácii: pri dialógových rešeršiach bol v popredí sprostredkovania informácií a rad

com knižnično-informačný pracovník (vedec ku konkrétnemu spracovaniu rešerší 

dochádzal zriedkavo, najčastejšie pri profilovaní priebežných rešerší alebo 

zložitých témach). Výsledky citačných rešerší vedca zaujímajú osobne, neraz si 

ich zadáva aj mimo S A V  a ojedinelé úlohy knižnično-informačných pracovníkov 

sa obmedzujú len na odnesenie požiadavky. 

Ďalším novým prvkom v informačnom zabezpečení výskumu sa v posledných 
rokoch v S A V  stal internet. Tu sa vzťah vedca k získavaniu informačných zdrojov 
prejavil ešte plastickejšie. Prístup vedeckých pracovníkov do svetových infor
mačných prameňov touto formou v mnohých ústavoch doslova „vyradil" kni
hovníkov z vyhľadávacích procesov informácií, pretože knižnice sú častokrát po
slednými úsekmi na pracoviskách, ktoré sa vybavujú vhodnou technikou, či sú 
adekvátne personálne zabezpečené. Toto je  nová črta, s ktorou sa v sieti stre
távame a neraz prispieva k spochybňovaniu existencie knižnice, podceňovaniu 
knihovníka: veď čo chcem, si vyhľadám, stiahnem, skopírujem, uložím..." Do
ménou vedcov sa teda stáva hľadanie informácií, to znamená presne to, od čoho 
mali práve knihovníci oslobodiť tvorivého vedca. Aká bude cesta ďalej? 
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Niekoľko slov na záver 

Štatistické údaje i ročné rozbory stavu KIS S A V  za uplynulých desať rokov 

dokumentujú zostupnú tendenciu vývoja siete a výrazné zmeny predovšetkým v 

oblasti informačného zabezpečenia výskumu v SAV.  Napriek nie „najlichotivejšim" 

výsledkom rozboru knižnično-informačnej siete S A V  treba pripomenúť, ž e  obdobie 

posledných desiatich rokovje obdobím automatizácie v S A V ,  v knižniciach väčšiny 

ústavov i ÚK S A V .  Veď napr. v roku 1991 v 59 ústavoch boli nainštalované pro

gramy na bázy dát KKF, ASEP,  PERIOD, v roku 1993 sa v ÚK S A V  začalo s 

rutinnou prevádzkou výpožičného systému, v roku 1997 sa začalo so sprístup

ňovaním plných textov niektorých vedeckých periodik (ELIS) a pod. Automatizácia 

umožnila v sieti kvalitatívnu zmenu, ale opäť ju poznačili nepriaznivé roky vývoja 

siete (zaškolení pracovníci odišli, rozbehnuté práce sa prerušili, resp. stagnovali, 

počítačové vybavenie knižníc sa často presunulo tým „potrebnejším", iné zastaralo 

a pod.). Dnes treba začínať v mnohom od začiatku. 

Čo teda máme vidieť za strohými číslami štatistík, správami a rozbormi činnosti 

za roky 1989 - 1998? Je to predovšetkým: 

• narušenie funkčnosti siete, 

• oklieštenie knižníc po personálnej, technickej a materiálnej stránke, 

• zabrzdenie rozvoja automatizácie (budovanie vlastných báz dát - ASEP,  KKF, 
PERIOD - „prežilo" len asi v 20 ústavoch, aj to nie všetky bázy), 

• zníženie kvality knižnično-informačného zabezpečenia vedeckého výskumu 

(„odbúravame" náročnejších prác a saturovanie len požičiavania literatúry), 

• spomalenie, resp. prerušenie aplikácie najnovších poznatkov v knižnično-infor-

mačnej práci, 

• presun a dnes i prechod informačných procesov na vedeckých pracovníkov 

(internet), 

• nedocenenie a často nijaké ocenenie práce knihovníka a tým aj úbytok kvali

fikovaných pracovníkov, 

• úvahy o knižniciach ako o možnom zdroji redukcie pracovných miest (tak ako 

upratovanie) v súlade s názorom „budeme si všetko hľadať sami, miesto kni

hovníka možno zrušiť, resp. pracovníka preškoliť, preradiť alebo poslať do 

dôchodku", 

• apatia, ľahostajnosť samotných knihovníkov voči svojmu profesionálnemu 

prostrediu. 

Knižnično-informačná sieť S A V  je  dnes začarovaným kruhom. Zostáva len 

dúfať, že sa nám z neho čo najskôr podarí vykročiť. 

(KKK Bratislavského kraja, Bratislava 9. júna 1999) 
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Perspektívy rozvoja Hornonitr ianskej knižnice 
v Prievidzi  
Mgr. Margita Chovanová 

Verejné knižnice sa v súčasnosti dostávajú do novej existenčnej situácie v 
súvislosti s dynamicky sa meniacimi podmienkami spoločenského života, v 
dôsledku rôznorodosti foriem prezentácie informácií, ich kvantity a nových infor
mačných a knižničných technológií. Súčasný spoločenský systém, ktorý sa vše
obecne označuje pojmom informatizovaná civilizácia „tretej vlny", nás núti hľadať 
nové funkcie verejných knižníc, ktoré zvládnu široký komplex informačných potrieb 
novo sa formujúcej komunity používateľov. 

Dalo by sa povedať, a výsledky nedávno uskutočneného marketingového audi
tu knižničnej siete za región hornej Nitry to potvrdzujú, že verejné knižnice ešte 
nemali vytvorené také priaznivé objektívne, a to podčiarkujem, objektívne pod
mienky na rozvoj svojej práce ako teraz. Pod týmito objektívnymi podmienkami 
rozumieme formujúci sa spoločenský dopyt po informáciách a rastúci význam exis
tencie knižnice ako takej. Ako ukazujú vývojové trendy, človek budúcnosti sa stáva 
večným študentom, ktorý pracuje v učiacej sa organizácii, a vzdelávanie sa vlastne 
stáva kontinuálnym spôsobom bytia. Tento fakt možno dokumentovať na skutoč
nosti, ž e  človek sa v priebehu svojho produktívneho veku musí prispôsobovať 
meniacim sa okolnostiam a doplňovať si už  dosiahnuté vzdelanie. Pociťujeme to 
všetci na vlastnej koži, najmä v súvislosti so zavádzaním automatizácie a nových 
informačných technológií do našich knižníc. 

A j  ked prioritné funkcie vo vzdelávaní bude aj naďalej plniť školský systém, 
podporné informačné a vzdelávacie úlohy dávajú práci verejných knižníc nový 
rozmer, núti ich systematicky skúmať a analyzovať skutočné i potenciálne infor
mačné potreby a záujmy používateľského zázemia regiónu a zároveň na základe 
zistených skutočností vytvárať dostatočnú bázu údajov z oblasti týchto záujmov a 
informačných potrieb. 

Zahraničné skúsenosti poukazujú na výrazné zmeny vzťahov knihovník -
pedagóg - študent, najmä v súvislosti s orientáciou v elektronických informačných 
zdrojoch, v pomoci študentom získavať informačnú gramotnosť a pod. 

Sme presvedčení, že aj naše regionálne verejné knižnice budú v perspektíve 
možno desiatich rokov pre školy partnerom, ktorý spoluvytvára vzdelávací proces. 
Za pravdu nám dávajú aj výsledky marketingového auditu, a nakoniec aj samotné 
štatistiky knižnice, ktoré ukazujú, že veľkú časť nášho používateľského zázemia 
tvoria deti a mládež do 14 rokov a študenti stredných a vysokých škôl. Preto je  
našou prioritnou úlohou nielen aplikácia moderných technológií, ale aj poznanie 
meniacich sa informačných požiadaviek a potrieb tejto cieľovej skupiny knižnič
ného trhu, ak použijeme termín nedávno uskutočneného auditu, ktorý nepochybne 
prispel k dokonalejšiemu poznaniu nášho používateľského zázemia. Pri jeho 
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tvorbe sme, žiaľ, využívali predovšetkým sekundárne informačné zdroje - vlastné 

štatistiky, výsledky predchádzajúcich výskumov, celoslovenské štatistiky, pro

gram regionálneho rozvoja, skúsenosti vlastné i z iných zdrojov a pod. Knižnica 

nemala časové, finančné ani personálne podmienky na vykonanie podrobnej 

analýzy a výskum trhového knižničného prostredia, ktoré by nám poskytli kon

krétne nové informácie určené pre riešený problém. A j  napriek tomu výsledky 

auditu ukázali viaceré východiská a rezervy, ktoré môžeme využiť pri stanovení 

krátkodobých i dlhodobejších programových cieľov rozvoja knižničných služieb na 

hornej Nitre. 

Podrobné zmapovanie jednotlivých zložiek makroprostredia, v ktorom knižnica 

pôsobí, nám umožni orientovať knižnično-informačné služby cielene a adresne, 

umožní konkrétne formulovať cieľové prostredie a jeho zložky, najmä cieľové sku

piny. Následne potom riešiť nové skutočnosti v otázke interakcie medzi knižnicou, 

jej partnermi a verejnosťou, pretože knižničný marketing by mal byť založený na 

prístupnosti služieb, kvalitných fondov a informácii čo najširšej verejnosti. Vyplýva 

to koniec koncov aj z poslania verejnej knižnice, založenej na univerzálnosti, ako 

aj z cieľov svetového programu univerzálnej dostupnosti dokumentov, ktorý vydala 

IFLA a odporuje UNESCO. 

Pri formovaní cieľových skupín využíva naša knižnica predovšetkým hľadisko 

demografické a socioprofesijné, ako aj hľadisko psychografické na základe mo

tivácie postojov reálnych i potenciálnych používateľov (napr. príslušnosti k poli

tickým stranám, k náboženstvu, záujmové orientácie a pod.). 

Hornonitrianska knižnica rozoznáva tri základné cieľové skupiny používateľov, 

ktorými sú: 

• deti a mládež do 14 rokov - je celosvetová tendencia posúvať čitateľský vek na 
najnižšiu možnú hranicu. Odborné príručky odporúčajú rozvíjať inteligenciu u 
detí prezeraním obrázkov a leporel už od šiesteho mesiaca života dieťaťa a 
knižnica tu má rozsiahle možnosti formovania cieľovej podskupiny rodičia - deti; 

• dalšou základnou cieľovou skupinou je mládež od 15 do 24 rokov. Túto cieľovú 

skupinu sme z 18 rokov rozšírili na 24, čo je  vlastne vek vysokoškoláka. V tejto 

cieľovej skupine hlavnú časť tvorí stredoškolská a vysokoškolská mládež, ktorá 

služby knižnice využíva vo vysokej miere; 

• treťou základnou skupinou sú dospeli čitatelia. 

Z hľadiska cieľov marketingového auditu rozoznávame v rámci uvedených 

skupín čitateľov a nečitateľov alebo potenciálnych čitateľov. 

Základné skupiny sa ďalej členia na cieľové skupiny podľa viacerých hľadísk, 
ako napr. pohlavie, vek, zamestnanie, záujmové orientácie, národnostná alebo 
etnická príslušnosť, zdravotný stav a pod. Uvedené hľadiská sú určujúce pri for
movaní ponuky služieb i public relations. 

Porovnanie výsledkov analýzy sociodemografického zloženia používateľov 
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služieb Hornonitrianskej knižnice s regionálnymi štatistickými údajmi ukazuje re
zervy a možnosti v oblasti potenciálneho používateľského zázemia. Napr. pri 
cieľovej skupine „Deti a mládež" do 14 rokov knižnica v roku 1998 evidovala 4 939 
používateľov z celkového počtu školopovinných detí 7704. Táto skutočnosť 
knižnici avizuje potrebu zintenzívnenia propagačných aktivít a potrebu zatrak
tívnenia využívaných metód a foriem práce s touto cieľovou skupinou, ale aj kvalitu 
budovaných knižničných fondov. Spolu s mládežou do 24 rokov tvoria tieto cieľové 
skupiny takmer 60 % z celkového počtu registrovaných čitateľov, preto si zaslúžia 
náš prioritný záujem. 

V cieľovej skupine dospelých čitateľov rozoznávame hľadisko produktívnych a 

neproduktívnych používateľov. Medzi používateľmi produktívnej cieľovej skupiny 

majú určité priority napr. zamestnanci kultúrnych, výchovných a vzdelávacích 

zariadení a novoformovaná skupina manažérov a malých a stredných podni

kateľov. Rastie tiež význam sociálnych faktorov v práci s rôznymi používateľskými 

skupinami. Výsledky marketingového auditu v oblasti služieb a budovania kniž

ničných fondov nás vedú k záverom o potrebe zrýchlenia, skvalitnenia a rozšírenia 

druhovej skladby služieb i fondov. Knižnica s ponukou tradičných služieb už nie 

je schopná uspokojiť informačné nároky novej generácie používateľov. Preto 

hľadáme možnosti uplatnenia nových knižničných a informačných technológii s 

využitím výpočtovej a telekomunikačnej techniky, budovanie vlastných infor

mačných báz dát, prepojenie na externé informačné zdroje a budovanie knižnič

ných fondov z klasických dokumentov i moderných nosičov informácii. A práve tu 

dochádza k určitému paradoxu, keď ako protipól k priaznivým objektívnym pod

mienkam v práci knižníc, o ktorých sme hovorili, vystupujú nepriaznivé faktory, 

ktoré limitujú stupeň kvality aj kvantity nami poskytovaných služieb. V prípade 

Hornonitrianskej knižnice sú to nepriaznivé priestorové podmienky a priam katas

trofálna situácia v oblasti finančných prostriedkov. Nasledujúce čísla názorne do

kumentujú túto situáciu: 

V roku 1996 boli finančné prostriedky vynaložené na doplňovanie K F  v o  výške 
757 056,- Sk, v roku 1997 to bolo 434 933,- Sk, v roku 1998 270 000,- Sk a za 5 
mesiacov roku 1999 to je 108 792,- Sk. Tieto sumy predstavujú aj nákup periodík. 
Knižnica ročne zaeviduje 12 750 čitateľov, takže termín „katastrofálny" j e  v tomto 
prípade opodstatnený. 

Za jedno z východísk čiastočného riešenia tejto nepriaznivej situácie je  okrem 

hľadania alternatívnych zdrojov financovania - čo je  dnes sizyfovská robota, aj  

budovanie kooperačných a koordinačných väzieb knižníc všetkých typov, ktoré 

pracujú v danom regióne. Tieto knižnice disponujú rozsiahlym informačným po

tenciálom, no vzhľadom na neverejný charakter niektorých knižníc veľkú časť tohto 

potenciálu využíva iba malý okruh'záujemcov. Kooperačné väzby napomáhajú aj 

prekonávanie stále pretrvávajúcich rezortných bariér. Genéza vzniku takýchto 

väzieb v regióne hornej Nitry siaha do rokov 1980 - 1983, keď sa overoval model 

Kooperačného združenia knižníc v práci s politickou literatúrou a bývalá Okresná 
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knižnica v Prievidzi bola súčasťou tohto experimentu. Keď v roku 1989 zanikol 
faktický dôvod existencie kooperačného združenia, nezavrhli sme túto myšlienku 
a priori. Hornonitrianska knižnica sa ako gestor kooperačného združenia snažila 
tieto väzby na regionálnom principe uchovať a hľadala spoločné oblasti spolu
práce knižníc aj napriek ich viacodborovej špecializácii. Ak keď sa kontakty po 
roku 1989 obmedzovali skôr na vzájomnú morálnu podporu, postupne sme tieto 
vzťahy koncepčne dotvárali a inovovali v zmysle nových úloh. Požiadavku vzájom
nej prepojenosti a efektívnej kooperácie knižnic rôznych typov nastolila tiež Ce
loštátna konferencia o slovenskom knihovníctve v čase spoločenských premien, 
ktorá sa konala roku 1994. Dnes môžeme vymedziť nasledujúce oblasti koope
račných väzieb: 

• metodická a konzultačná činnosť zameraná na riešenie odborných knihovníc

kych problémov, vzájomnú výmenu informácii a unifikácií knižničných postu

pov. Platformou na výmenu informácií sú spoločné stretnutia dvakrát, pripadne 

jedenkrát z a  rok a časopis Hornonitriansky knihovník, ktorého vydávanie však 

bolo v tejto ťažkej ekonomickej situácii pozastavené. Individuálne potreby a po

žiadavky jednotlivých knižnic sa riešia osobnými návštevami; 

• výskumná a rozborová činnosť- v poslednom období napr. spolupráca pri tvor

be marketingového auditu; 

• automatizácia knižnično-informačných činnosti - v uplynulom roku sme napr. 

na spoločnom stretnutí predstavili komplexný knižničný program LIBRIS, ktorý 

v súčasnosti využíva okrem Hornonitrianskej knižnice aj MsK Handlová, kniž

nica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a knižnica Ekonomickej univerzity 

Obchodnej fakulty v Prievidzi. Oblasť automatizácie bude v budúcnosti priorit

nou oblasťou spolupráce, pretože umožni operatívnu vzájomnú výmenu infor

mácií, poskytovanie informačných, bibliografických a rešeršných služieb, budo

vanie súborného katalógu regiónu, koordinovanú tvorbu alebo výmenu báz dát; 

• ďalšou oblasťou j e  MVS a oblasť bibiiograficko-informačných a rešeršných ak
tivit. Vzhľadom na rozdielnu rezortnú príslušnosť zriaďovateľských subjektov 

treba riešiť otázku platieb za vybrané služby, ktoré niektorá kooperujúca knižni

ca poskytne pre používateľov mimo svojho rezortu. Ak takúto službu prostred

níctvom kooperujúcich väzieb sprostredkujeme, čitateľ ju samozrejme zaplatí -

ide najmä o strojové rešeršné služby. Služby pre potreby samotnej kooperujúcej 

knižnice sú bezplatné. V uplynulom roku napr. Hornonitrianska knižnica vypra

covala rešerš pre knižnicu HNM v Prievidzi na tému Pôsobenie a výstavnicka 
činnosť HNM v roku 1998. Knižnica HNM zasa nám poskytla informácie pri 

tvorbe bibliografickej monografie Literárne osobnosti regiónu horná Nitra. Tieto 

kooperačné väzby majú teda skôr recipročný charakter; 

• dôležitou knižničnou aktivitou v rámci kooperácie je  edičná činnosť. Vysokú 

informačnú hodnotu pre kooperujúce knižnice má regionálna súbežná biblio

grafia Okres Prievidza v tlači, ktorá vychádza s polročnou periodicitou, ďalej 

informačná príručka, ako je  Adresár členských knižnic KZK v Prievidzi, už  
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spomínaný časopis Hornonitriansky knihovník a pod. V oblasti edičnej činnosti, 
ktorá je orientovaná predovšetkým na regionálnu problematiku, máme tradične 
dobrú spoluprácu s knižnicou Múzea Bojnice, HNM Prievidza, Okresného ar
chívu Prievidza a s knižnicou odboru školstva Okresného úradu v Prievidzi; 

• ďalej je  to oblasť ďalšieho vzdelávania pracovnikov knižnic, ktorá sa realizuje 
formou prednášok, praktických demonštrácií, konzultáciami, metodickými 
návštevami, krátkodobými stážami: 

• a nakoniec je to oblasť kultúrno-spoločenských aktivit. 

Uvedené oblasti tvoria základný rámec kooperácie, ale táto sa neobmedzuje 
iba na ne. Kooperačné zoskupenie je neformálne, voľné, dobrovoľné, založené 
na rovnoprávnom postavení všetkých knižníc. Hornonitrianska knižnica vystupuje 
v o  funkcii gestora a koordinátora činnosti KZK. V súčasnosti má 21 členov a ako 
poradný orgán funguje 5-členná Rada kooperačného zoskupenia. Jej členmi sú 
zástupcovia najaktívnejších knižníc. Vytyčuje nové úlohy a rieši prípadné problé
my. Treba zdôrazniť, že knižnice môžu medzi sebou spolupracovať navzájom bez 
sprostredkovateľského článku, zapájajú sa do oblastí spolupráce, ktoré im vy
hovujú, to znamená, ž e  nemusia kooperovať vo všetkých oblastiach, ktoré sme 
načrtli, ale iba v tých, ktoré sú prospešné pre ich spoluprácu. Napr. s knižnicami 
múzei a archívu sa spolupráca rozvíja predovšetkým pri zostavovaní regionálnych 
bibliografii a rešerší, poskytováni informácií z oblasti regiónu, prípadne organi
zovaní vybraných foriem kultúrno-spoločenských aktivít, ako sú výstavy, spomien
kové podujatia na regionálnych dejateľov a pod. S knižnicou Nemocnica Bojnice 
sa spolupráca rozvíja napr. v oblasti MVS, tvorbe rešerší. Naproti tomu oblasť 
automatizácie knižničných činností je  oblasťou spoločných záujmov. Tak ako 
všetky oblasti knižničnej práce, aj aktivity kooperačných vzťahov ovplyvni prijatie 
nového knižničného zákona a dobudovanie národného knižničného systému. 
Preto už dnes stojí kooperačné zoskupenie pred úlohou vypracovania novej kon
cepcie práce v zmysle zmenených podmienok a v súlade s kultúrnym a hospodár
skym rozvojom regiónu. Nová koncepcia kooperačného zoskupenia bude vo 
väčšej miere prihliadať na koordináciu vybraných knižničných aktivít, predovšet
kým aby bola zabezpečená vzájomná prepojiteľnosť v súvislosti s elektronizáciou 
knižníc v budovaní vlastných báz dát, báz dát s technológiou CD-ROM, v za
bezpečení prístupu na externé informačné zdroje, v budovaní súborného katalógu 
a v ďalších úlohách. Zároveň plánujeme v Hornonitrianskej knižnici rozšíriť systém 
referenčných služieb pre používateľov s cieľom zvýšiť ich informovanosť o 
službách členských knižnic kooperačného zoskupenia, o možnostiach a fi
nančných podmienkach ich využitia. 

Úloha gestora kooperačných aktivít, ale aj úloha rozšírenia a skvalitnenia 
knižnično-informačných služieb viedla Hornonitriansku knižnicu k vypracovaniu 
projektu Okresná knižnica - informačné centrum regiónu a o regióne. Pri kon
cipovaní projektu sme vychádzali z nasledujúcich základných dokumentov: 
Ústava S R  s jej proklamovaním práva všetkých občanov na informácie, Program 
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IFLA o všeobecnej dostupnosti publikácii, Národný program informatizácie SR, 
Návrh programu informatizácie MS a zo skutočnosti, že verejná knižnica je pri
rodzenou súčasťou inštitucionálnej základne verejných informačných služieb. Tie
to dokumenty stanovili filozofiu nášho modelu, jeho praktická stránka vychádza z 
informačných požiadaviek a potrieb regiónu. Jeho úplná realizácia je, žiaľ, ovplyv
ňovaná nepriaznivými podmienkami, v akých sa knižnica momentálne nachádza. 
Projekt stanovuje 5 základných cieľov informačného pôsobenia. Sú to: 

• informačné služby pre štátnu správu a samosprávu, 

• informačné služby pre školstvo a vzdelávanie, 

• informačné služby pre malých a stredných podnikateľov, 

• informačné služby pre miestnu kultúru, 

• informačné služby pre verejnosť. 

Z hľadiska prístupu k informáciám projekt obsahuje prvok rovnoprávnosti v 
zmysle demokratického prístupu k informačným zdrojom. Zároveň vytvára široké 
možnosti pre kooperáciu vybraných aktivít všetkých kooperujúcich knižníc. 

Súčasná nepriaznivá ekonomická situácia nám síce podlamuje kolená, ale ve

domie vlastnej užitočnosti a opodstatnenosti existencie knižníc nás núti nielen 

plniť súčasné úlohy, ale aj uvažovať v horizonte budúcich rokov. 

Verejné knižnice sa v súčasnom období nachádzajú v situácii, keď ich prácu, 

ako sme už spomínali, ovplyvňuje nástup nových informačných technológii, no

vých informačných potrieb a požiadaviek, nových kategórii používateľov. Tieto 

skutočnosti formujú aj nové funkcie smerovania Hornonitrianskej knižnice, kladú 

základy na jej transformáciu na multikultúrnu komunitnú organizáciu. Tento vývoj 

v krátkej budúcnosti prinesie zmeny aj v profilovaní jej organizačných štruktúr, v 

profilovaní a špecifikácii pracovného zaradenia knižničných pracovníkov od infor

mačných odborníkov a ž  po biblioterapeutov. V symbióze sa v nej budú prelínať 

funkcie informačné a vzdelávacie s využitím najnovších informačných technológií 

s funkciami dnes často pertraktovaného pojmu „tichá knižnica", ktorá bude sym

bolizovať večné poslanie knihy ako artefaktu duchovnej regenerácie, oddychu. 

Stále výraznejšie budú do popredia vystupovať jej sociálne funkcie. Knižnica bude 

vytvárať priestor pre formovanie čitateľských komunít rovnakých záujmov a zame

rania. Z uvedených skutočností sa odvíjajú 3 roviny budúcej orientácie Hornoni

trianskej knižnice. Táto orientácia vychádza z charakteru univerzálnosti našej 

knižnice: 

1. je  to orientácia na budovanie knižnice ako vzdelávacieho a informačného cen
tra, kde sa stretávajú lokálne komunity s určitými spoločnými záujmami, so 
zabezpečením demokratického prístupu k informačným zdrojom, 

2. ďaiej to bude budovanie tzv. „tichej knižnice," s jej klasickými funkciami, zame

ranými na relax, oddych a rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít s dôrazom na 

rozvoj sociálnych faktorov v práci s rôznymi používateľskými skupinami, 
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3. orientácia na spoluprácu všetkých knižníc v regióne. 

Jednoducho povedané, je našou snahou, aby sa knižnica stala bránou k pozna
niu a poznatkom, pretože stále piati to známe: Poznanie - to sú vedomosti a ve
domosti sú sila. Verime, ž e  naši zriaďovatelia nám v budúcnosti vytvoria pre túto 
prácu priaznivejšie podmienky, pretože súčasné prerozdelenie finančných pro
striedkov na kultúru a zvlášť na knižnice v rámci Slovenska nie je  adekvátne ich 
významu a vplyvu na rozvoj kultúry a vzdelanosti v makro- alebo mikroregióne ich 
pôsobnosti. Navrhujeme vypracovať konkrétne kritériá ich financovania. Týka sa 
to najmä verejných knižníc, ktoré slúžia najširšiemu okruhu obyvateľov. 

(KKK Nitrianskeho kraja, Nitra 11. júna 1999) 

Vedecké knižnice na prelome tisícročia 
Mgr. Oľga Kaliská, ŠVK Banská Bystrica 

V o  svojom príspevku sa zameriam na základné informácie o vedeckých knižni
ciach s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré majú sídlo na území Banskobystrického 
kraja, a zároveň sa pokúsim formulovať úlohy, ktoré by mali byť zaradené do 
strategického plánu rozvoja slovenského knihovníctva a knižníc. 

Rok 2000 a prelom tisícročia sme kedysi vnímali ako fenomén predznamenáva
júci dobu, keď už všetko bude inak, všetko ovládne supermoderná technika, a 
vynárali sa aj rôzne vízie o tom, či vôbec prežijú klasické knihy a knižnice. Dnes 
máme rok 2000 za dverami, knihy a knižnice prežili a teraz už  len s nádejou 
očakávame ten prelom, kedy knižnice ovládne supermoderná technika. 

A k  by som mala vybrať dva základné odborné problémy, ktorých doriešenie je  
určujúce pre slovenské knižnice na prahu informačného veku, tak by to bola infor-
matizácia knižníc a legislatívne prostredie knižníc. 

Dúfame, a všetko nasvedčuje tomu, že do nového tisícročia vstúpi slovenské 
knihovníctvo už s novým knižničným zákonom a súvisiacimi vykonávajúcimi pred
pismi, čim by sa vytvorili základné legislatívne podmienky na jeho ďalšie sme
rovanie a rozvoj. 

V tomto roku bola ustanovená Ústredná knižničná rada ako poradný orgán 
ministra kultúry pre oblasť knihovníctva a knižnic, ktorá po tieto dni finalizuje práce 
na textácii knižničného zákona a súvisiacich vyhlášok, ktoré upravujú rôzne oblasti 
knižničnej činnosti - bude to vyhláška o správe knižničných fondov, o súborných 
katalógoch knižníc, o medziknižničnej a medzinárodnej výpožičnej službe, o histo
rických knižničných fondoch, o národnej bibliografickej registrácii a vyhláška o 
koordinácii bibliografickej činnosti a o ďalšom vzdelávaní knižničných pracovní
kov. 
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Keďže text návrhu knižničného zákona už bol odobrený vo verejnej diskusii 
knihovníckej komunity a bol akceptovaný aj Ústrednou knižničnou radou, môžem 
sa vo svojom príspevku o vedeckých knižniciach už opierať o formulácie, pri kto
rých je  predpoklad, ž e  budú schválené zákonom. 

Návrh knižničného zákona definuje knižničný systém Slovenskej republiky ako 
decentralizovaný a otvorený systém, ktorý tvoria najmä: Slovenská národná kniž
nica, vedecké knižnice, akademické knižnice, verejné, školské a špeciálne kniž
nice. 

Vedecké knižnice sú v návrhu zákona definované ako univerzálne alebo špe

cializované knižnice zamerané na určité oblasti vedy, výskumu a techniky a majú 

celoštátnu pôsobnosť. 

Univerzálnymi vedeckými knižnicami s celoštátnou pôsobnosťou sú: Univerzit

ná knižnica v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna ve

decká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove. 

Špecializovanými vedeckými knižnicami s celoštátnou pôsobnosťou sú: Cen

trum vedecko-technických informácií (býv. Slovenská technická knižnica), Sloven

ská lekárska knižnica, Slovenská pedagogická knižnica a Ústredná knižnica S A V  

v Bratislave. 

Funkciu špecializovaných vedeckých knižníc s celoštátnou pôsobnosťou môžu 

plniť aj špecializované akademické knižnice a v tejto pozícii pôsobí Slovenská 

ekonomická knižnica v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre 

a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene. 

Z tohto prehľadu je  zrejmé, že na území Banskobystrického kraja pôsobia dve 

vedecké knižnice s celoštátnou pôsobnosťou - univerzálna Štátna vedecká 

knižnica v Banskej Bystrici a špecializovaná Slovenská lesnícka a drevárska 

knižnica v o  Zvolene. 

Aké funkcie a povinnosti ukladá návrh zákona univerzálnym a špecializovaným 

vedeckým knižniciam s celoštátnou pôsobnosťou? 

Vedecká knižnica je  pracoviskom výskumu v oblasti knižničnej a informačnej 

vedy a informatizácie, pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie knižničných a infor

mačných pracovníkov, strediskom medziknižničnej a medzinárodnej výpožičnej 

služby a pracoviskom pre koordináciu medzinárodnej spolupráce a pre integráciu 

knižničného systému S R  do medzinárodných knižničných a informačných systé

mov a sieti. 

Úlohou univerzálnej vedeckej knižnice je  najmä získavanie, odborné spraco

vanie a sprístupňovanie domácich a zahraničných reprezentatívnych fondov od

borných a vedeckých dokumentov a informačných zdrojov, vykonávanie funkcie 

národnej agentúry na prideľovanie medzinárodných štandardných čísel pre 

určené typy dokumentov, zabezpečovanie celoštátnych úloh verejných infor

mačných služieb štátneho informačného systému S R  a knižničného systému SR. 
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Dôležitou úlohou univerzálnej vedeckej knižnice je aj zabezpečovanie celoštát
nych úloh v oblasti výskumu dejin knižnej kultúry a slovenskej národnej retrospek
tívnej bibliografie a tiež nová úloha - vytváranie, udržiavanie a sprístupňovanie 
súborných katalógov odbornej a vedeckej literatúry. 

Z hľadiska územného situovania univerzálnych vedeckých knižníc v S R  ostáva 
zachované členenie na východnú, strednú a západnú oblasť Slovenska. Pri špe
cializovaných vedeckých knižniciach je  určujúcim doterajší vývoj v danej špe
cializácii či vednom odbore, pričom j e  tu otvorený priestor pre ďalšie akademické 
knižnice, ktoré majú šancu vyprofilovať sa v rámci svojej špecializázcie na 
celoštátne pracoviská v danom vednom odbore. 

Návrh knižničného zákona predpokladá, že zriaďovateľmi vedeckých knižníc 
by mali byť ministerstvá, iné ústredné orgány štátnej správy a vysoké školy. Vznikol 
by tak pomerne široký legislatívny priestor na riešenie rôznych úrovní zriaďo-
vateľskej príslušnosti univerzálnych i špecializovaných vedeckých knižníc na Slo
vensku. 

Nový knižničný zákon by mal sprehľadniť vzájomné väzby a prepojenosť jed

notlivých typov knižníc v národnom knižničnom systéme S R  a pre vedecké kniž

nice by mal jednoznačne špecifikovať ich celoštátne funkcie a úlohy v národnom 

knižničnom systéme SR. 

Zásadným problémom potom bude, ako perspektívne zabezpečiť všetky zo 

zákona stanovené úlohy, ktoré si budú vyžadovať nielen kvalifikovaný a podľa 

možnosti aj primerane mzdovo ohodnotený odborný personál, ale aj nemalé finan

čné vstupy do budovania kvalitných reprezentatívnych knižničných fondov odbor

nej a vedeckej literatúry a iných informačných zdrojov, investičné vstupy do výpoč

tovej a telekomunikačnej techniky, do dokončenia projektov informatizácie vedec

kých knižnic a následne aj do budovania a sprístupňovania súborných katalógov 

knižníc. 

A k  by som mala parafrázovať svoje úvodné slová, treba si položiť zásadnú 

otázku - v čom musí na prelome tisícročia nastať prelom pre vedecké knižnice? 

Základná a podnes aktuálna predstava Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 
Bystrici o ďalšom rozvoji a kooperácii vedeckých a akademických knižníc v našom 
regionálnom priestore bola sformulovaná už v roku 1996 a premietla sa do dohody 
podpísanej medzi riaditeľkou ŠVK a rektormi bystrickej a zvolenskej univerzity o 
spolupráci na projekte, ktorý dostal názov METROPOLIS. 

Základným cieľom projektu METROPOLIS je  prepojenie poznatkovotvorných 
informačných zdrojov skladajúcich sa z najväčších fondov vedeckej a odbornej 
literatúry v našom regióne a vytvgrenie komunikačných podmienok na ich spo
ločné využívanie a všestrannejšie sprístupňovanie. 

Predpokladom projektu je komplexná informatizácia vedeckých a akademic
kých knižníc financovaných z verejných zdrojov a poskytujúcich knižnično-infor-
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mačné služby pre verejnosť, čo je  v súlade aj so stratégiou telematického progra
mu Európskej únie. 

Na strednom Slovensku tak súbežne s realizáciou telekomunikačného projektu 
metropolitnej siete vznikol aj zámer prepojenia jedinej univerzálnej vedeckej 
knižnice v regióne s akademickými knižnicami a špecializovanými knižnicami v 
rámci kooperujúceho komplexného knižnično-informačného systému, umožňujú
cemu externý prístup pre každého občana regiónu i Slovenska. 

Vytvorili by sa tak podmienky nielen na širšie sprístupnenie takmer dvojmilió-

nového knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, ale per

spektívne aj na sprístupnenie rôznych špecializovaných báz dát budovaných touto 

knižnicou - v tomto kontexte je vhodné spomenúť napríklad zámer súborného 

katalógu regionálnych periodík s retrospektívou od roku 1918 alebo regionálnu 

historiografickú bázu dát Banskej Bystrice. 

V dlhodobom časovom horizonte predpokladá Štátna vedecká knižnica v Ban
skej Bystrici aj realizáciu zámeru regionálneho súborného katalógu historických 
knižničných fondov nachádzajúcich sa na území Banskej Bystrice, Brezna a Zvo
lena (a to nielen v knižniciach, archívoch a múzeách, ale aj vo vlastníctve cirkvi), 
čomu sa naša knižnica už niekoľko rokov venuje v rámci svojej výskumnej činnosti 
v oblasti dejín knižnej kultúry a Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. 

Významným vkladom do projektu METROPOLIS a regionálneho súborného 
katalógu vedeckej a odbornej literatúry budú záznamy o takmer štyristotisícovom 
knižničnom fonde odborných dokumentov Slovenskej lesníckej a drevárskej kniž
nice v o  Zvolene, zameranej najmä na oblasť lesníctva, drevárstva, vodného hos
podárstva a životného prostredia. 

Projekt METROPOLIS bol v čase svojho vzniku akceptovaný aj na úrovni vlády 

a dokonca boli osobitným uznesením Vlády S R  schválené aj účelové investície 

na jeho realizáciu, ktoré mali byť vyčlenené v rámci rozpočtových kapitol zriaďo

vateľov. 

Zriaďovateľ oboch univerzít, ktorým je  Ministerstvo školstva SR, dokázalo na 
základe uvedeného vládneho uznesenia získať aspoň časť reálnych investícií na 
daný účel, pre informatizáciu knižníc Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a 
Technickej univerzity vo Zvolene. Vtedajší zriaďovateľ Štátnej vedeckej knižnice 
v Banskej Bystrici, ktorým bolo Ministerstvo kultúry SR, však nepostupovalo v 
prospech tohto projektu, a tak ŠVK Banská Bystrica už  tri roky nedostala žiadne 
investície na informatizáciu a výpočtovú techniku. 

V súčastnosti sa z dôvodu spoločného a celospoločenského záujmu znovu 

obnovujú rokovania medzi univerzitami a Š V K  s cieľom zakotviť otázku inves

tičného zabezpečenia projektu METROPOLIS v rámci programu regionálneho 

rozvoja Banskobystrického kraja, ako aj na úrovni vládneho programu rozvoja 

programu verejných informačných služieb štátneho informačného systému SR.  
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Významným prínosom pre tento projekt bude aj skutočnosť, ž e  pripojenie sa k 
projektu METROPOLIS deklaroval aj Úrad priemyselného vlastníctva S R  a roko
vania v tomto smere budú ešte v tomto polroku. 

Patentová knižnica Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV)  S R  v Banskej 

Bystrici významne obohacuje krajský profil knižnično-informačných fondov a 

služieb zameraných na vedu, výskum, techniku a vzdelávanie. Táto špeciálna 

knižnica buduje celosvetový fond patentovej dokumentácie v počte takmer 13 

miliónov dokumentov z 23 krajin sveta vrátane dokumentov Európskej patentovej 

organizácie a Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Do regionálneho sú

borného katalógu môže Ú P V  prispieť najmä informáciami o odborných dokumen

toch z oblasti priemyselnoprávnej ochrany, čím by sa stal aj významným spro

stredkovateľom medzi používateľmi a knižnicami poskytujúcimi informácie priamo 

i nepriamo súvisiace s oblasťou priemyselných práv. 

Knižnica Ú P V  poskytuje celú škálu bibliograficko-informačných, konzultačných, 
referátových a rešeršných služieb, jej fondy sú však zatiaľ prístupné len pre interné 
potreby a prezenčne. 

Zapojením sa do projektu METROPOLIS boli by informácie o špecializovanom 
knižničnom fonde Ú P V  S R  širšie prístupné používateľom a knižniciam nášho 
regiónu. Vytvorenie podmienok na to, aby sa v metropolitnej sieti mohol sprístupniť 
súborný katalóg knižníc spravujúcich najväčšie a najhodnotnejšie fondy od
borných a vedeckých dokumentov - to je  svojím spôsobom prestížny projekt, 
ktorého realizácia bude mať priamy efekt a využiteľnosť pre všetky knižnice a 
používateľov nášho regiónu, ale aj celého Slovenska. 

Pre rozvoj každého regiónu je  dôležité, aby vedel efektívne zúročiť predovšet

kým vlastné zdroje. Platí to nielen o zdrojoch surovinovej či technickej základne, 

ale o to viac to platí aj o informačných zdrojoch v oblasti duševného a kultúrneho 

dedičstva, slúžiacich na rozvoj vzdelanostného a intelektuálneho potenciálu 

regiónu. 

Nové tisícročie bude informačným vekom. U ž  dnes je  zrejmé, ž e  so súčasnou 
technickou vybavenosťou knižnice nestíhajú držať krok s vývojom doby, a bola by 
neodpustitelná škoda, keby sme toto zaostávanie museli ešte prehlbovať. 

A tak hoci sme zatiaľ v situácii, keď knižniciam každého typu ide viac-menej o 
prežitie, je  potešiteľné, že sme sa tu stretli aj z takého optimistického dôvodu, akým 
je  načrtnutie strategického plánu rozvoja slovenských knižníc a knihovníctva. 

Preto si záverom dovoľujem navrhnúť, aby sa pri formulovaní úloh plánu rozvoja 
slovenských knižníc zaradili do záverov krajskej konferencie knižníc Bansko
bystrického kraja aj tieto konkrétne, úlohy: 

1. Zaradenie projektu informatizácie knižničného systému SR medzi priority pro
gramu rozvoja verejných informačných služieb štátneho informačného systému 
SR. 
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2. Zaradenie projektu kooperácie knižnic zameraných na podporu vedy, techniky 
a vzdelávania METROPOLIS medzi priority programu regionálneho rozvoja 
Banskobystrického kraja. 

3. Zaradenie projektu pevného pripojenia všetkých vedeckých a verejných knižnic 
na sieť INTERNET medzi priority rozvoja knižničného systému SR . 

(KKK Banskobystrického kraja, Zvolen 20. mája 1999) 

Akademické knižnice v Banskej Bystrici  
PhDr. Helena Pažurová, CSc. 

Posledné decénium pred rokom 2000 priaznivo ovplyvnilo rozvoj vysokého 

školstva v stredoslovenskom regióne. Na území terajšieho Banskobystrického 

kraja sa dve bývalé vysoké školy - Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici a Lesníc

ka a drevárska vysoká škola v o  Zvolene - rozrástli na rozkošatené univerzity a 

pribudla k nim aj tretia vysoká škola. Dnes má Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici osem fakúlt, Technická univerzita vo Zvolene päť fakúlt a Akadémia umení 

v Banskej Bystrici tri fakulty. Na spomenutých vysokých školách študuje vyše 11 

tisíc študentov a pôsobí na nich vyše tisíc vedecko-pedagogických pracovníkov. 

Dynamický rozvoj vysokého školstva v kraji podmienil potrebu vybudovať pre 

akademickú obec knižnično-ínformačné systémy založené na moderných infor

mačných a komunikačných technológiách. Knižnice majú pomáhať pri zrýchľovaní 

a ekonomizácii transferu najnovších poznatkov ľudstva do vedy, výskumu, peda

gogického procesu a praxe. 

Akademické knižnice svojou činnosťou musia pružne reagovať na požiadavky 

vysokých škôl. Transformačně zmeny na vysokých školách na prelome storočí 

možno predpokladať najmä v nasledujúcich oblastiach: 

a) radikálne zmedzinárodnenie vzdelávania, vedy a výskumu, 

b) otvorenie navonok i dovnútra, 

c) flexibilita študijných foriem a odborov štúdia (samoprofilovanie študenta), 

d) vzrast počtu a mobilita domácich a zahraničných študentov, 

e) široké rozvinutie kontaktov s domácou a medzinárodnou pedagogickou a 

vedeckou komunitou, 

f) všestranné zhodnocovanie výsledkov vedy a výskumu v praxi so spätnou odoz
vou na kvalitu a materiálne zabezpečovanie vedeckovýskumného a vzdelá
vacieho procesu, 

g) maximálne priblíženie informácii a poznatkov k adresátovi (tvorivému pra

covníkovi, študentovi). 
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Pripravenosť akademických knižníc na plnenie náročných úloh bude podmie
nená hlavne dvoma faktormi: 

• primeraným finančným zabezpečením premietnutým do kvantity a kvality infor

mačných fondov, do priestorového, technického a softvérového vybavenia 

knižníc; 

• odbornou pripravenosťou knižničných pracovníkov. 

Prvotný materiálový základ knižníc na novovzniknutých univerzitách položili 
niekdajšie vysokoškolské knižnice, ktoré už mali v tom čase za sebou takmer pol
storočie činnosti. 

Pokiaľ ide o voľbu modelov, Slovenská lesnická a drevárska knižnica Technic

kej univerzity v o  Zvolene si ponechala integrovaný model univerzitnej knižnice. 

Model ústrednej vysokoškolskej knižnice našiel akceptáciu na Akadémii umení. 

Počiatočný organizačný model knižnice UMB prešiel neskôr určitou modifikáciou. 

Univerzitná knižnica UMB sa v roku 1996 rozčlenila na päť relatívne samostatných 

organizačných jednotiek, ktoré prešli do pôsobnosti fakúlt. Sú to knižnice rôznej 

veľkosti a rozsahu pôsobnosti. Súčasný knižničný systém UMB sa skladá z týchto 

knižníc: Knižnica humanitných a prírodných vied, Knižnica Ekonomickej fakulty, 

Knižnica Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Knižnica Právnickej 

fakulty, Knižnica Filologickej fakulty. Treba však poznamenať, ž e  architektúra kniž

ničného systému UMB je  ešte v štádiu kryštalizácie. 

Najväčšou univerzitou v Banskobystrickom kraji je  Univerzita Mateja Bela. 
Študuje na nej vyše osem tisíc študentov a na ôsmich fakultách pôsobí viac ako 

600 vedecko-pedagogických pracovníkov. Z piatich tu pôsobiacich knižníc z hľa

diska veľkosti knižničného fondu a rozsahu poskytovaných služieb je  najväčšou 

knižnicou Knižnica humanitných a prírodných vied. Vznikia na zmluvnom základe 

troch fakúlt: Fakulty prírodných vied, Fakulty humanitných vied a Pedagogickej 

fakulty. Väčšina jej pracovísk je  umiestnená v areáli študentského mestečka na 

Tajovského 40 a 51. Má knižničný fond s vyše 130 000 k. j., obsahujúci klasické i 

elektronické dokumenty, zamerané prevažne na spoločenské a prírodné vedy. 

Odber časopisov z vyše 500 titulov v ostatných rokoch poklesol na 350 - 300 titulov. 

Knižnica okrem centrálnej požičovne prevádzkuje šesť študovní - dve univerzálne 

a štyri špecializované, v ktorých sa nachádza vyše 140 študijných miest. Sedem 

študijných miest je  vybavených počítačmi, ktoré sú napojené na internet a slúžia 

používateľom predovšetkým na samostatné rešeršovanie. Päť digitalizovaných 

študijných miest je v multimediálnej študovni, okrem toho ďalších 18 študijných 

miest j e  technicky vybavených na príjem a štúdium auditívnych informačných 

dokumentov cez slúchadlá. Ďalšie dve digitalizované študijné miesta sú v študovni 

anglistiky a amerikanistiky, ktorá je  cfkrem toho vybavená aj ďalšou audiovizuálnou 

technikou. 

Knižnica má okrem základných služieb rozvinuté aj rešeršně a bibliografické 
služby. Buduje bázu dát o publikačných aktivitách celej univerzity a vydáva biblio
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grafickú ročenku. V minulom roku vyšiel v poradi štvrtý ročník. Na požiadanie 
vydáva aj bibliografické ročenky jednotlivých fakúlt. 

Od roku 1991 využíva integrovaný knižničný systém LIBRIS. Bibliografie spra
cúvala v knižničnom systéme CDS/ISIS. Ešte bývalá Univerzitná knižnica v roku 
1995 spracovala projekt komplexnej informatizácie knižničného systému UMB. 
Informatizácia sa mala zrealizovať v dvoch etapách. V rámci prvej etapy okrem 
vybudovania vnútornej štruktúrovanej siete a napojenia pracovísk knižnice na in
ternet bola v roku 1997 zakúpená aj časť softvéru a hardvéru nového integrova
ného systému V T L S .  Druhá etapa sa mala zrealizovať v roku 1998, ale pre ne
dostatok finančných prostriedkov bola odročená. V tomto roku sa situácia vyvíja 
tak, ž e  by mohol byť dokompletizovaný celý softvér systému V T L S  a doplnila by 
sa časť hardvéru. T ý m  by sa vytvorila možnosť neodkladne začať budovať ústred
ný elektronický katalóg knižnic UMB a po zaškolení by sa niektoré knižnice pokúsili 
aj o automatizáciu výpožičných služieb. Systém V T L S  bude nosným systémom 
všetkých knižníc UMB. Jeho funkciu zatiaľ suploval a čiastočne ešte supluje 
systém LIBRIS, ktorý vlastnia okrem Filologickej fakulty všetky ostatné knižnice. 

Knižnice UMB v súčasnom období implementujú tie moduly, ktoré boli zakú

pené v rámci prvej etapy. Knižnica Humanitných a prírodných vied odskúšava 

modul katalogizácie a v novom systéme začala spracúvať bibliografiu publikač

ných aktivít pracovníkov UMB. Ročenka, ktorá má vyjsť v tomto roku, už  bude 

spracovaná v novom systéme. Pripravuje sa zároveň aj na automatizáciu výpožič

ných služieb. 

Používateľské zázemie knižnice tvorí predovšetkým akademická obec univer
zity - študenti, vedecko-pedagogickí, vedeckí a ostatní pracovníci univerzity, ale 
veľmi častými návštevníkmi knižnice sú aj bývalí absolventi niekdajšej pedago
gickej a ostatných fakúlt. Miera otvorenosti voči širšiemu okoliu je determinovaná 
možnosťami knižnice. 

Na základe veľkostných parametrov na druhú pozíciu možno zaradiť Knižnicu 
Ekonomickej fakulty, ktorá dočasne prichýlila pod svoju strechu aj budúcu Knižnicu 
Fakulty financií, ktorej budova by sa mala v tomto roku dokončiť. Knižnica má vyše 

20 000 k. j., profiluje svoje informačné fondy najmä na oblasť ekonomických vied 

a finančníctva. Zabezpečuje knižnično-informačné služby hlavne pre Ekonomickú 

fakultu a Fakultu financií. Je však plne otvorená celej akademickej obcí UMB a v 

miere možností aj vonkajšiemu okoliu. Zatiaľ v jej činnosti prevažujú základné 

služby, ale postupne sa pripravuje aj na náročnejší informačný servis spojený so 

sieťovým prostredím. Má vybudovanú štruktúrovanú sieť a je  napojená na internet. 

Využíva integrovaný informačný systém LIBRIS a postupne implementuje sys
tém V T L S .  V rozvojovom programe ju brzdil najmä nedostatok hardvéru, ale si
tuácia sa pred mesiacom zlepšila, keď dostala štyri nové osobné počítače. 

Veľkosť knižničného fondu ďalších troch knižníc - Knižnice politických vied a 
medzinárodných vzťahov, Knižnice Právnickej fakulty a Knižnice Filologickej 
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fakulty - sa pohybuje v rozmedzí od 3000 do 7000 jednotiek. 

Do esteticky i funkčne príjemného prostredia sa pred necelými dvoma rokmi 

presťahovala Knižnica Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, ktorej 

sídlo sa nachádza v blízkosti Rektorátu UMB (na Kuzmányho ulici). Interiér ešte 

vonia novotou a na dnešnú dobu pomerne pekne rastie aj knižničný fond z 

rozpočtových, ale najmä z mimorozpočtových prostriedkov. A j  táto knižnica sa 

usiluje obohatiť svoj repertoár služieb o služby modernejšie, náročnejšie, spojené 

najmä s modernou komunikačnou technológiou a technikou. Budova fakulty je  

napojená na internet, ale zatiaľ nie je napojená na vnútornú komunikačnú sieť 

univerzity. Dúfajme, ž e  aj táto bariéra bude čoskoro prekonaná. 

V obdobných pomerne priaznivých priestorových podmienkach sa rozvíja aj 
činnosť Knižnice Právnickej fakulty, ktorá sídli v pomerne novej budove na Komen
ského 20. A j  tu sa dopĺňa softvérová a hardvérová základňa knižnice a pripravuje 
sa rozšírenie služieb. 

Najmladšou knižnicou na UMB je  Knižnica Filologickej fakulty, ktorá vznikla iba 

koncom roka 1997. Táto si postupne vytvára portfolio informačných zdrojov, ako 

aj priestorové a technické vybavenie. 

Vysokoškolská knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici sa v marci tohto 

roku presťahovala do zrekonštruovanej budovy. Má vytvorené priaznivé priesto

rové podmienky. 

Interiér je  vybavený novým funkčným nábytkom. Knižnica je  aj po technickej 

stránke pomerne solídne vybavená. Má štyri personálne počítače napojené na 

internet. Dva z nich sú prístupné čitateľom. Pre hudobný a dramatický odbor má 

moderný syntetizátor s počítačovým displejom, hifi veže, C D  prehrávače, magne

tofóny a ďalšiu audio- a videotechniku. Má zakúpený integrovaný knižničný systém 

Rapid Library. Zatiaľ má poskromnejší základ informačných zdrojov na papiero

vých nosičoch. Z tohto dôvodu informačné zdroje dočasne sprístupňuje iba pre

zenčne. 

Možno sa situácia v akademických knižniciach v Banskobystrickom kraji javí 
menej problémová ako v ostatných typoch knižníc. Ale môže to byť iba zdanie. A j  
tieto knižnice zápasia s mnohými problémami. Ich spoločným menovateľom je  
nedostatok finančných zdrojov na nákup informačných zdrojov, modernú techniku, 
ale aj na rozšírenie, stabilizáciu a ďalšiu odbornú prípravu ľudských zdrojov. 

Od zriaďovateľov akademických knižníc sa očakáva, že budú venovať viac po
zornosti rozvojovým programom svojich knižničných systémov, aby sa tieto svojimi 
parametrami zaraďovali postupne medzi porovnateľné systémy pri univerzitách 
doma i v zahraničí. Zriaďovatelia by mali aj v rámci úsporných opatrení vytvárať 
také podmienky pre rozvoj knižnic, aby nedochádzalo v tejto oblasti k stagnácii. 

Vyššiu mieru vynaliezavosti, priebojnosti, súťaživosti i kooperatívnosti by mali 
prejaviť aj samotní knihovníci. Mali by už  teraz pripravovať pôdu pre rozvoj moder
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ných knižničných služieb založených na podpore a využití moderných infor
mačných a komunikačných technológii. Spomenieme aspoň niektoré: sprostred
kovanie elektronických dokumentov, e-mailová informačná služba, rešeršovanie 
v o  voľne dostupných a predplatných bázach dát a iné. Medzi základné úlohy 
akademických knižnic patrí tiež dokončenie informatizácie - implementácia moder
ných informačných systémov, vytvorenie väčšieho počtu študijných miest a digita
lizácia študijných miest. 

Určité rezervy majú akademické knižnice aj vo vytváraní užších kooperačných 

väzieb navzájom, v prehlbovaní spolupráce s vedeckými knižnicami, ale tiež s uni

verzitnými knižnicami v zahraničí. I keď v tejto oblasti badať určité zlepšenie, čo 

prináša najmä účasť knižnic pri riešení projektov spolu so zahraničnými partnermi. 

Priority týkajúce sa ďalšieho rozvoja akademických knižnic budú prerokované 
na odbornom seminári zástupcov akademických knižníc, ktorý sa má uskutočniť 
v druhej polovici tohto roka. Na tomto mieste sa zmienime aspoň o niektorých, 
ktoré aj my pociťujeme ako naliehavú potrebu: 

1. Vyvinúť iniciatívu, aby v pripravovanom vysokoškolskom zákone boli zakotvené 
aj akademické knižnice a ich hlavné úlohy. 

2. Vypracovať aspoň strednodobý program rozvoja akademických knižníc. 

3. Doplniť a stabilizovať personál akademických knižníc vytvorením vhodných pla

tových a pracovných podmienok s možnosťou ďalšieho odborného rastu. 

4. Zabezpečiť väčšie finančné zdroje na nákup informačných zdrojov. 

5. Úspešne zavŕšiť proces komplexnej informatizácie knižníc. 

6. Rozvinúť informačné služby založené na moderných informačných a komuni

kačných technológiách. 

7. Zintenzívniť výmenu skúseností na národnej i európskej úrovni. 

(KKK Banskobystrického kraja, Zvolen 20. mája 1999)) 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica 
Ing. Elena Žihlavniková 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica (SLDK)je jedno z účelových zariadení 
Technickej univerzity vo Zvolene. Veľké množstvo odbornej literatúry - skript, 
zborníkov a ostatných odborných materiálov dostávame darom. 

Máme široko rozvinutú medzinárodnú výmenu dokumentov z odbornej tvorby 
jednotlivých fakúlt a lesníckych inštitúcií vo Zvolene, ktorá je  jednou z dôležitých 
spôsobov nadobúdania knižničných fondov. Spolupracuje s viac ako 100 zahra
ničnými partnermi z 30 krajín. Od 90. rokov sa naše pracovníčky aktívne zapájali 
do mnohých projektov, oslovovali sme perspektívnych sponzorov. Takouto formou 
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sa nám podarilo získať pre knižnicu okrem odbornej literatúry aj výpočtovú tech
niku, kopírovacie zariadenie, CD-ROM médiá. Pripravenosť akademických knižnic 
na plnenie náročných úloh je  a bude podmienená dvoma faktormi - finančnými 
zdrojmi a ľudskými zdrojmi. Ktorý faktor dať na prvé miesto? 

Ľudské zdroje - odborní pracovníci - sú v našej knižnici tým, čo mnohokrát 

preváži aj nedostatok pridelených finančných prostriedkov. Sú to zdatne pripra

vené kádre nielen po profesionálnej knihovníckej stránke, ale aj po stránke jazyko

vej a odbornej v špecializáciách nášho zamerania a počítačovej gramotnosti. T u  

by som rada zdôraznila, ž e  po mnohoročných skúsenostiach kladiem na prvé 

miesto faktor pracovníka, ktorý vzhľadom na rozvoj nových informačných a teleko

munikačných nástrojov, otvorenie trhu s výpočtovou technikou a explóziou in

ternetu a jeho služieb nemôže stagnovať a žiť z toho, čo sa naučil pred mnohými 

rokmi. Stereoptyp knihovníka z čias pred dvadsiatimi rokmi je  neporovnateľný s 

typom moderného knihovníka, ktorý ovláda knižnično-informačné systémy v auto

matizovanom sieťovom prostredí knižnice, pohybuje sa suverénne vo svetových 

bázach dát cez internet, poskytuje množstvo informácií na rôznych médiách a 

nosičoch. Moderní knihovníci vedia, ž e  stagnácia znamená vylúčenie z profesie, 

preto musia byť prístupní novým technológiám a zmenám, ak sa chcú pohybovať 

vo svetových bázach, musia ovládať angličtinu, analyzovať správanie a očakáva

nia čitateľov pri budovaní knižničných fondov, jednoducho musia zmeniť postoj k 

čitateľovi - slúžiť mu. Tento obraz moderného knihovníka v našej knižnici spĺňa 

väčšina pracovníčok so stredným a vysokoškolským vzdelaním. 

Prečo tento dlhši úvod? Chcem informovať o dvoch aktivitách, ktoré sme 

započali minulý rok a prelínajú sa do rokov budúcich: 

1. Informatizácia SLDK 

V roku 1996 vznikol projekt Informatizácia SLDK pri TU vo Zvolene, ktorého 

realizáciou sa naša knižnica mala stať súčasťou regionálneho združenia od

borných knižníc spolu s ŠVK a UK UMB v Banskej Bystrici. Na základe tohto 

projektu bol do uznesenia vlády na roky 1997 - 1998 zaradený aj prísľub finan

čného krytia komplexnej automatizácie našej knižnice. Po odborných konzul

táciách s pracovníkmi Ú V T  bola vo februári 1998 vyhlásená verejná súťaž na tento 

projekt. 

Keďže nie všetky z ponúkaných súťažných návrhov zodpovedali súťažným pod

mienkam, verejná súťaž bola uzavretá bez vyhodnotenia. Na verejnú súťaž nad

viazalo po schválení MŠ rokovacie konanie, ktorého víťazom sa v júni 1998 stala 

firma COSMOTRON Systems so systémom Rapid Library. 

Časový sled jednotlivých činností zavádzania systému: 

• zmluva o dielo bola uzavretá 31. júla 1998; 

• dáta na konverziu do RL z báz dát ISIS, AKCES, ČITATEĽ, BELETRIA a ŠAR-

V Y K  boli odovzdané v auguste 1998. Firma Cosmotron urobila konverzie dát v 
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1. etape do dátumu inštalácie RL - do 7. septembra 1998 súčasne s inštaláciou 
servera C O M P A Q  (pracuje pod OS W i n  NT). Prvé prispôsobovanie prebiehalo 
od inštalácie do 11. septembra 1998; 

• preberanie dát na 2. etapu konverzie prebehlo 20. novembra 1998 a ich preklo

penie 30. novembra 1998 - 1. decembra 1998. Celkový počet prekonver-

tovaných dát je  asi 80 000 záznamov; 

• samotné spustenie výpožičného modulu sa uskutočnilo 2. decembra 1998; 

• spustenie modulov - Akvizícia, Katalogizácia - zahŕňa aj analytický popis 
článkov, Výpožičky, Seriály, EPCA prebiehalo postupne do Vianoc 1998; O P A C  
nemohol byť sprístupnený z technických a finančných dôvodov. Proces auto
matizácie v o  všetkých činnostiach knižnice započal odovzdaním BD na konver
ziu v auguste 1998. Zavádzania jednotlivých modulov v oddeleniach sme zvládli 
s minimálnym obmedzením služieb. Na kompletnú implementáciu všetkých 
modulov sme prešli naraz. Takto kompletne sa v rámci Slovenska nepostupo
valo v žiadnej knižnici, vo všetkých zavádzajú jednotlivé moduly postupne. 

Pracujeme kompletne s novými knihovníckymi štandardmi, ktoré sú odporuče

né štátnym informačným systémom. Pracujeme s anglo-americkými katalogi

začnými pravidlami A A C R 2 ,  novými normami ISBD pre všetky druhy dokumentov 

a s novým univerzálnym americkým výmenným formátom UNIMARC. Keď k tomu 

prirátame prácu s novým systémom, s novou technikou a to, ž e  pracovníčky boli 

zvyknuté na pôvodný jednoduchý systém, to je  kombinácia, ktorá by na mnohých 

pracoviskách spôsobila kolaps. 

Musím vyzdvihnúť zodpovedný prístup väčšiny pracovníčok knižnice, ktoré aj 

napriek počiatočným nedôverčivým, kritickým a porovnávacím prístupom k no

vému systému boli schopné z a  krátky čas po školeniach a konzultáciách pracovať 

samostatne a pripomienkovať nový systém. 

Samozrejme, ž e  zavádzanie nového systému si vyžiadalo zmeny aj v činnos

tiach jednotlivých oddelení, bolo potrebné zlúčiť spoločné činnosti spracovania do

kumentov na jedno pracovisko. 

2. Projekt T E M P U S P H A R E  

V marci 1998 našu knižniču oslovila UK pri T U  v Košiciach (koordinátor projektu) 

so žiadosťou o podporu projektu s názvom  Professional Development for Libra
rians - Prolib. Návrh projektu bol schválený Európskou Radou v decembri 1998 a 

na jeho realizáciu v priebehu rokov 1999 - 2000 sme takto získali potrebné finanč

né zdroje. 

Projekt j e  zameraný na vypracovanie kurzu v spolupráci so zahraničnými part
nermi pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov knižníc na Slovensku. SLDK sa v rámci 
projektu podieľa na koncipovaní dvoch modulov kurzu. V knižnici sme boli schopní 
vybrať jedenásť pracovníkov, ktorí sa budú podieľať jednak na tvorbe modulov, 
jednak na vedeni všetkých šiestich kurzov; samozrejme, jednou z podmienok bola 
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znalosť angličtiny, druhou profesionálna zdatnosť. Podľa harmongoramu v jeseni 

by sme mali vytvoriť výučbové centrum s výpočtovou technikou a následne by sa 

mali realizovať pilotné kurzy pre vybraných záujemcov. 

Realizácia pilotného behu šiestich modulov kurzu bude prebiehať súbežne v 
dvoch výučbových centrách - v Univerzitnej knižnici T U  v Košiciach a v našej kniž
nici. Organizovanie krátkodobých stáži vybraných študentov v partnerských kniž
niciach v Anglicku a vo Švédsku bude prebiehať po predchádzajúcom absolvovaní 
jazykovej prípravy ako súčasti projektu. Kurzy ProLiB budú realizované v sloven
skom jazyku, budú obsahovať šesť nezávislých modulov a budú pre uchádzačov 
v rámci pilotného behu bezplatné. Na každý modul sa môže prihlásiť päťnásť 
pracovníkov knižníc na Slovensku, teda v dvoch výučbových centrách spolu trid
sať študentov na jeden modul. Predpokladom pre výber do kurzov bude pristúp 
uchádzača k internetu, k elektronickej pošte a funkčný W W W  klient (Netscape, 
Internet Explorer a pod.). 

Zámery akademických knižníc Banskobystrického kraja: 

• Zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov knižníc. 

• Profesionálny rozvoj knižníc a ich transformácia na moderné informačné pra
coviská, ktoré poskytujú služby v súlade s rastúcimi očakávaniami a meniacimi 
sa požiadavkami svojich používateľov. Pre knihovníkov je  teraz obdobie veľ
kých zmien a nových príležitostí. 

• Informačná v ý c h o v a  používateľov,  tu by sme chceli využiť výsledky projektu 

TEMPUS.  Ak získame akreditáciu na MŠ, budeme schopní zabezpečiť výučbu 

pre študentov aj ostatných pracovníkov TU.  

• Informačná gramotnosť v akademickom prostredí znamená naučiť študentov 

nielen sa orientovať v klasickej bibliografickej činnosti, ale naučiť ich využívať 

aj iné druhy informačných prameňov a informačných technológií. 

• Vytvoriť podmienky na elektronickú formu výmeny dát medzi knižnicami v 
regióne B. B. 

• Rozvíjať informačné služby založené na moderných informačných a komuni
kačných technológiách. 

(KKK Banskobystrického kraja, Zvolen 20. mája 1999) 
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Knižničná polit ika Krajského úradu v Trnave 
PhDr. Ľubica Malá, odbor kultúry KÚ v Trnave 

V programovom vyhlásení vlády S R  sa zdôrazňuje mimoriadny význam kultúry 

ako dôležitého činiteľa medziľudskej komunikácie, nositeľa spoločenských a so

ciálnych funkcii, etických noriem, estetických hodnôt a návykov. Historická skúse

nosť i súčasný tvorivý potenciál jednoznačne svedčia o vysokej schopnosti Slo

venska zaujímať v európskom kontexte významné miesto práve svojou kultúrnou 

identitou. 

Koncom tohto mesiaca plánuje Ministerstvo kultúry S R  vydať Zásady stratégie 

systému kultúry. Hlavným cieľom týchto zásad je  budovanie informačnej, kultúrnej 

a občianskej spoločnosti. 

Čo z toho vyplýva pre kultúrne inštitúcie v Trnavskom kraji, resp. čo očakávame 
od tohto materiálu, čo znamená konkrétne pre knižnice? 

Predovšetkým knižnice sú verejné, kultúrne, vzdelávacie zariadenia, poskytujú 

knižničné-informačné služby celej populácii toho-ktorého regiónu, a to bez akých

koľvek diskriminačných opatrení, sú centrami informácií na miestnej alebo re

gionálnej úrovni, budujú univerzálne knižničné fondy, napomáhajú šírenie poznat

kov, výchovy, vzdelania a podieľajú sa i na organizovaní kultúrno-spoločenských 

podujatí. V súčasnosti z hľadiska zhoršujúcich sa finančných a sociálnych pome

rov občana plnia i sociálnu funkciu a vzhľadom na to, ž e  slúžia občanovi obce, 

mesta, okresu či regiónu, napĺňajú i princíp občiansky. 

Aké sú hlavné úlohy zriaďovateľa - krajského úradu - v oblasti pôsobenia 
na knižnice? 

Krajský úrad sa v najbližšom období zameria na nasledujúce: 

1. Budeme sa snažiť utvárať podmienky na lepšiu dostupnosť pôvodnej knižnej 

tvorby pre najširší okruh čitateľov a zameriame sa na zabezpečenie podpory 

knižniciam pri nákupe novej literatúry a doplňovaní knižničných fondov. Podľa 

štatistických výkazov sú totižto práve knižnice najnavštevovanejšie kultúrno-

-výchovné zariadenia na Slovensku. Kým ostatné kultúrne zariadenia pracujú 

prevažne s anonymným divákom, základom knižničnej práce je  práca s konkrét

nym individuálnym používateľom, ktorý má špeciálne požiadavky a vynucuje si 

osobitný prístup. 

Rovnako je  to i pri porovnávaní nákupu knižničných zbierkových fondov. Zbier

kové predmety sú finančne náročnejšie, no kupujú sa len raz a ich prirodzený 

úbytok takmer neexistuje. Aktualizácia fondu kníh je  vynucovaná ich neustálym a 

rýchlym starnutím a vznikom nových, progresívnejších. Od doplňovania žia

danými, potrebnými a hľadanými dokumentmi sa odvíja počet výpožičiek, kvalita 

knižnično-informačných služieb a v neposlednom rade i počet používateľov 

knižničných služieb. 
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2. Krajský úrad sa bude snažiť zabezpečiť poskytovanie verejných informačných 

služieb na regionálnej úrovni prostredníctvom územne rozloženej počítačovej 

siete, teda budeme podporovať zabezpečenie plnej automatizácie knižníc. 

3. Všestranná podpora verejným knižniciam, najmä ich hlavným funkciám, j e  v sú

časnosti nevyhnutná, keďže sa formuje globálna informačná infraštruktúra. T o  

znamená, ž e  verejné knižnice treba modernizovať po stránke technickej aj po 

stránke knižničných služieb. T o  si všetko, samozrejme, vyžaduje nárast trans

feru pre knižnice. 

Samozrejme, financovanie kultúrnych inštitúcií iba prostredníctvom príspevku 

zo štátneho rozpočtu, ktorý má vzhľadom na narastajúce náklady vstupov reálne 

klesajúcu tendenciu, nieje možné, preto Ministerstvo kultúry S R  pripravuje vytvo

renie podmienok na viaczdrojové financovanie kultúry v rámci štátneho, samo

správneho a súkromného sektora. V tom je zahrnutá príprava návrhov na zmeny 

v daňovom systéme v prospech podpory kultúry zo strany podnikateľských sub

jektov, zrušenie poplatkov obciam zo vstupného na aktivity štátnych kultúrnych 

zariadení, financovanie vybraných projektov kultúry z výnosu hier a lotérií, za

bezpečenie ohodnotenia zamestnanca za získanie sponzorského príspevku, 

utvorenie právnych podmienok v záujme umožnenia ponuky krátkodobých prenáj

mov priestorov kultúrnych zariadení na prezentáciu firiem, pripravuje sa návrh 

systému grantovej podpory kultúrnych aktivít, v štádiu príprav je  návrh na zabez

pečenie stabilného systému financovania a doplňovania knižničných fondov a 

uskutočnenie legislatívnej iniciatívy na zabezpečenie viaczdrojového financovania 

kultúry v regiónoch. 

Na rok 2000 ja naplánované dopracovanie návrhu programu elektronizácie a 
materiál má byť prerokovaný vládou Slovenskej republiky. 

Na rok 2000 Ministerstvo kultúry S R  pripravuje vypracovanie realizačných pro

jektov celoštátnych programov: Národný program retrokonverzie, Národný pro

gram štandardizácie, Projekt súborných katalógov slovenských knižníc, Projek 

súboru autorít, Pamäť sveta, Projekt ochranného mikrofilmovania a Projekt 

konzervovania a reštaurovania. 

V roku 2000 má byť spracovaný projekt napojenia vedeckých, krajských a ok
resných knižníc na internet a strategický Projekt rozvoja knižníc v kontexte budo
vania informačnej spoločnosti Slovenskej republiky. 

Nie sme a nemôžeme byť ľahostajní k problému dostupnosti vzdelávania, gra

motnosti v práci s novými infomačnými technológiami. Krajský úrad sa rozpočto

vou politikou snažil u ž  v tomto roku vytvoriť podmienky na zavedenie internetu v 

Krajskej štátnej knižnici Juraja Fándlyho. 

Vyriešenie knižničnej legislatívy sa v posledných rokoch u nás javí ako veľmi 

pálčivé. Kým v minulosti existencia a kvalita našich právnych noriem v tejto oblasti 

(zákon č. 430/1919 o verejných obecných knižniciach, zákon č. 53/1959 Zb. o 

jednotnej sústave knižníc a následné predpisy k nemu) bola veľmi progresívna a 

Bulletin S A K ,  ročník 7, 1999, čislo 4 31 



predčila európsky štandard, dnes už nezodpovedá našim podmienkam a potre
bám samostatnej Slovenskej republiky. Žiaľ, počas minulého volebného obdobia 
sa na rokovanie parlamentu nedostal odborníkmi vypracovaný návrh nového 
knižničného zákona. Absencia presných pravidiel financovania negatívne vplýva 
hlavne na stav obecných knižníc, z ktorých mnohé roky nedostali od samosprávy 
žiadne prostriedky na nákup knižničného fondu. T o  však súvisí so systémom pre-
rozdeľovania daňových zdrojov. Situácia vo financovaní štátnych verejných kniž
níc j e  zatiaľ lepšia, aj keď ani tu nie sú dostatočné zdroje. Ministerstvo kultúry S R  
pripravuje návrh zákona o knižniciach, ktorý by mala N R  S R  prerokovať a schváliť 
ešte v tomto roku. 

Takisto by LITA mala doriešiť spôsob realizácie autorského zákona vo vzťahu 

k povinnosti uhrádzať ochrannej autorskej organizácii poplatky z a  výpožičky kniž

níc. 

Materiálno-technické vybavenie a priestorové problémy knižníc sú aktuálne 

stále a všade. Optimálny stav nie je ani v štátnych knižniciach v Trnavskom kraji. 

Žiaľ, musíme konštatovať, ž e  ani jedna knižnica v kraji nedostala v tomto roku 

kapitálové prostriedky - či na rekonštrukciu budovy alebo nákup HIM. Súvisí to so 

zníženým rozpočtom Krajského úradu v Trnave v oblasti kapitálového transferu. 

Dávam na zváženie, či konferencia neprijme záver - vypracovať presnú analýzu 

materiálno-technického a priestorového zabezpečenia knižníc v Trnavskom kraji, 

ktorá by pôsobila ako argument pri rozporovaní rozpočtu. 

Čo sa týka odbornej a vzdelanostnej úrovne pracovníkov knižníc - štátne 

knižnice sú plne profesionalizované, vyše 68 % pracovníkov má odborné stredo

školské alebo vysokoškolské vzdelanie. Problémom je  však nízke ohodnotenie 

knižničných pracovníkov. 

A k  sa má úroveň postindustriálnej spoločnosti posudzovať aj podľa toho, koľko 

a akých ľudí pracuje v terciárnej sfére, kam oblasť knižnično-informačných služieb 

patrí, mal by sa tento alarmujúci stav zmeniť. A výzva k tomu pre zodpovedných 

by sa tiež mala dostať do záverov tejto konferencie. 

Na základe úlohy - zabezpečiť decentralizáciu a prenos kompetencií v oblasti 

kultúry a zabezpečenia garancie demokratických princípov rozvoja kultúry na cen

trálnej, regionálnej a miestnej úrovni - Krajský úrad v Trnave pripravil k 1. aprílu 

právne a organizačné podmienky na rozčlenenie štátnych kultúrnych zariadení zo  

štruktúry regionálnych kultúrnych centier na samostatné právne subjekty. 

Trnavský krajský úrad ako jeden z prvých zriaďovateľov na úrovni druhostup

ňových orgánov štátnej správy vyčlenil zo systému regionálnych kultúrnych centier 

múzeá a galérie už  k 1. januáru 1999. Regionálne kultúrne centrá boli rozdelené 

k 1. aprílu 1999 a všetky kultúrne inštitúcie v kraji vrátane knižnic získali právnu 

subjektivitu. 

V súvislosti s plnením požiadavky MK S R  - zabezpečiť právnu a odbornú 

nezávislosť inštitúcií v oblasti kultúry a presadenia odbornej spôsobilosti pri per
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sonálnom obsadzovaní vedúcich funkcií v štátnych kultúrnych zariadeniach - boli 
riaditelia kultúrnych inštitúcií poverení riadením a v priebehu nasledujúceho 
mesiaca vypíše Krajský úrad v Trnave výberové konania na tieto funkcie. 

Krajský úrad v Trnave a odbor kultúry od svojho vzniku venuje v rámci svojich 

obmedzených možností maximálnu pozornosť knižniciam ako nosnému článku v 

systéme kultúrnych inštitúcií. Svedčí o tom i ten fakt, že v minulom roku - Roku 

slovenskej literatúry - Krajský úrad v Trnave z o  svojej rezen/y prispel na nákup 

knižničných fondov vo výške 400 000 Sk, čo sa možno napohľad nezdá veľa, 

avšak v súčasnosti, keď sú obmedzené disponibilně zdroje v štátnom rozpočte, 

to svedči o veľmi konkrétnej pozornosti zriaďovateľa ku knižniciam. 

Pracovnici odboru kultúry sa zúčastňujú všetkých významných kultúrnych 

podujatí, ktoré organizujete. Účasť na nich prijímame nielen z povinnosti, ale s 

radosťou, lebo ide o veľmi hodnotné kultúrno-spoločenské podujatia. Riadiaca 

činnosť odboru kultúry pre oblasť knižníc je, samozrejme, limitovaná našimi per

sonálnymi možnosťami, žiaľ, v štruktúre odboru kultúry nemáme samostatné sys-

temizované miesto odborného referenta pre knižnice a pri súčasnom trende zni

žovania pracovníkov verejnej správy ho pravdepodobne ani nezískame. I z toho 

dôvodu hlavným uzlom v knižničnom systéme v kraji je  Krajská štátna knižnica Ju

raja Fándlyho v Trnave. 

(KKK Trnavského kraja, Trnava 27. apríla 1999) 

Súčasné postavenie a poslanie školských knižníc 
Ružena Hurová, Základné informačné stredisko pri SPŠ a Gymnáziu 
v Michalovciach 

Keď som sa zamýšľala nad tým, ako mám svoj diskusný príspevok o školských 

knižniciach začať, rozhodla som sa, ž e  slovami rímskeho filozofa, spisovateľa a 

politika Senecu: „Kniha je  základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva 

ducha". Prvýkrát som si múdrosť tohto citátu uvedomila ešte počas štúdia na kni

hovníckej škole. Pochopila som, koľko krásy a hlavne koľko pravdy sa v nich skrý

va, a rozhodla som sa, že práve prostredníctvom knihy by som rada pomáhala 

mladým ľuďom. Aby si uvedomili, aké je  postavenie a poslanie knihy, ako pomáha 

pri kultivácii poznávacích, vôľových i morálnych hodnôt a životných orientácií. 

Toto predsavzatie môžem napĺňať v praxi, pretože už 21 rokov pracujem v 
školskej knižnici, ktorá má štatút Základného informačného strediska pri SPŠ a 
Gymnáziu v Michalovciach, čiže mám možnosť pracovať s mladými ľuďmi, stre
doškolákmi. Nie je  to práca ľahká, naopak, je  náročná, ale pre mňa je  táto práca 
zároveň koníčkom. Rada by som v á m  priblížila činnosť, postavenie a poslanie 
školských knižníc. 

Bulletin S A K ,  ročník 7, 1999, číslo 4 33 



Školské knižnice sú vzdelávacími, kultúrnymi a výchovnými pracoviskami. Pri 
práci v školských knižniciach sa buduje vzťah medzi poznaním, komunikáciou a 
informáciami, čiže knižnično-informačnou sústavou na jednej strane a výchovno-
-vzdelávacou sústavou s právom jednotlivca na informácie na strane druhej. Cie
ľom tohto vzťahu je skvalitnenie výučby jednotlivých predmetov a predovšetkým 
príprava žiakov a študentov na získavanie a využívanie informácii v tvorivých 
poznávacích procesoch. Budovaniu a skvalitňovaniu tohto vzťahu a spolupráci so 
žiakmi venujem veľkú pozornosť. Už  v prvom ročníku sa žiaci zúčastňujú na ho
dinách informatickej prípravy v našom ZIS, kde ich oboznámim s cieľom a progra
mom informatickej prípravy, s typmi informačných prameňov, orientáciou vo fonde, 
roztriedením knižničného fondu podľa MDT, vyhľadávaním kníh cez počítač. Už  
na tejto hodine sa môžu stať našimi čitateľmi. ZIS je k dispozícii celý deň od 7,30 
do 15,30 hod., čiže naši čitatelia môžu každú voľnú hodinu, prestávku a po vy
učovaní využívať naše služby. Mojou zásadou pri práci s čitateľmi je, aby každý 
používateľ našiel v knižnici to, čo potrebuje. 

Školské knižnice sú podľa platného školského zákona súčasťou základných a 
stredných škôl, integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho systému a neod
deliteľnou súčasťou národného knižničného systému. Tvoria samostatnú sieť s 
presne definovaným poslaním, funkciami a úlohami. Školské knižnice ako knižnič-
no-informačné centrá plnia informačnú, výchovnú, pedagogickú a kultúrno-spolo-
čenskú funkciu. Tieto funkcie môže vykonávať len knižnica s kvalitným aktuali
zovaným, odborne spracovaným knižným fondom a personálne zabezpečená od
borníkom - knihovníkom, nie učiteľom, ktorý prácu knihovníka vykonáva popri svo
jej hlavnej pracovnej náplni učiteľa. Naše ZIS spĺňa tieto podmienky. Na našej 
škole sa študujú odbory: strojníctvo, stavebníctvo, TIS a gymnaziálne štúdium. Od 
1. septembra 1999 otvárame aj osemročné gymnázium. Všetku agendu od nákupu 
kníh cez spracovanie (máme 14 000 zväzkov kníh), budovanie katalógov, ochranu 
kníh, výpožičky, individuálnu prácu s čitateľmi až po kultúrne podujatia (rozhlasové 
relácie, besedy so spisovateľmi, výstavky kníh spojené s predajom) zabezpečujem 
sama. 

Našu školu navštevuje 830 žiakov. V ZIS bolo v roku 1998 zapísaných 875 či
tateľov, medzi nimi učitelia, pracovnici THP a vysokoškoláci, ktorí študujú na vyso
kých školách. 

Na porovnanie uvádzam štatistiku o počte výpožičiek a čitateľov od roku 1992: 

Roky 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Čitatelia 468 436 668 738 852 832 875 

Výpožičky 4655 3077 5530 6895 9566 8677 12018 
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V roku 1992 sa podarilo zabezpečiť pre naše služby do ZIS počítač. Vedela 
som, ž e  to môže moju prácu len skvalitniť. V priebehu roka som počítačovo spra
covala všetky knihy, zaevidovala čitateľov, výpožičky a časopisy a noviny. V sú
časnosti využ ívam 26 titulov časopisov a vypracúvam rešerše, ktoré najviac 
využívajú učitelia. Knižný fond je  zastaraný a knižnica by potrebovala finančnú 
injekciu na jeho obnovu. 

Zlá finančná situácia v školstve sa prejavila i v našej knižnici. U ž  tri roky škola 

neprispieva na nákup kníh a platí iba z a  noviny a časopisy. O finančné prostriedky 

na nákup sa starám sama. Vypisujem listy, chodím, prosím o sponzorské prí

spevky. Získavať peniaze sa mi darí niekedy viac, niekedy menej. V minulom roku 

som získala sponzorské príspevky v o  výške 41 000,- Sk. Veľmi dobrú spoluprácu 

mám so ZRPŠ,  ktoré mi každý rok odsúhlasí nejakú finančnú čiastku na nákup 

kníh. Naše ZIS takto môže plniť svoju základnú funkciu - poskytovať novú lite

ratúru. Ale položme si otázky: Koľko je  takých školských knižníc v kraji a na Sloven

sku? Prečo budúcnosť knižnice závisí od toho, či knihovníčka získa peniaze na 

nákup fondu? Či nieje v záujme tejto spoločnosti, aby fungovali školské knižnice? 

Kde pracuje na plný úväzok knihovník profesionál, odborník a nie učiteľ, ktorý práci 

v knižnici môže venovať dve a ž  tri hodiny týždenne? 

Tento údaj sa mi nepodarilo zistiť, ale použijem údaje o školských knižniciach 

spracované Ústavom informácii a prognóz v Bratislave, ktoré boli uverejnené v 

Učiteľských novinách z roku 1997, č. 20 (k novším som sa nedopracovala). Je to 

článok pod názvom Quo vadis, školské knižnice? Autorkou je  Helena Pangrácová 

zo Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave, ktorá uvádza, ž e  v roku 1997 

bolo na Slovensku 6115 školských knižníc, čo je  viac ako počet škôl. Ešte stále 

sa uvádzajú na školách žiacke a učiteľské knižnice osobitne. Všetky ukazovatele, 

ako sú počet jednotiek v knižničnom fonde, počet prírastkov knižného fondu, fi

nančné náklady na 1 knižnicu v priebehu rokov 1989 - 1996 poklesli. Samostatnú 

miestnosť má 2345 knižníc a študovňu len 290. Nepriaznivé sú aj údaje o počte 

čitateľov a výpožičiek. 

V našom ZIS tieto ukazovatele majú narastajúci trend, aj keď vplyv audiovizuál
nych zdrojov využívania voľného času na žiakov je  silný. Ďalším nepriaznivým 
faktorom ovplyvňujúcim prácu knihovníkov a hlavne učiteľov pracujúcich v škol
ských knižniciach je absencia metodickej pomoci pri zriaďovaní a budovaní škol
ských knižníc. Nemenej dôležitým faktom j e  odmeňovanie. Učiteľ dostane za 
prácu v školskej knižnici nestabilný osobný príplatok vo výške 100 a ž  200,- Sk a 
zaradenie knihovnika-profesionála, väčšinou so stredoškolským odborným vzde
laním, je  v piatej platovej triede. A j  ja  som bola zaradená v 5. platovej triede a a ž  
po intervencii Ministerstva práce a sociálnych veci S R  mi pridelili 7. tarifnú triedu. 

Tieto problémy sú odrazom systému vzdelávania v našej spoločnosti, sú odra
zom postoja kompetentných riadiacich orgánov a celkovej spoločenskej klímy vo 
vzťahu ku knižnično-informačným inštitúciám. 
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Aké by boli možné východiská z terajšej situácie? 

Pracovníci Slovenskej pedagogickej knižnice riešili výskumnú úlohu, ktorej 

záverečná správa je  známa ako Model školských knižníc ako integrálnych súčastí 
výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Podobný model by mal 

byť vypracovaný aj pre stredné školy, ale už  s ohľadom na možnú automatizáciu. 

Riešil by otázky hardvéru, softvéru, budovania lokálnych sietí a otázku ľudských 

zdrojov. Práve pre tento zámer je potrebné získať podporu riadiacich orgánov 

rezortu školstva. 

V súčasnosti, keď prebieha transformácia v školstve, mala by sa riešiť aj trans

formácia siete školských knižníc v týchto hlavných smeroch: 

1. Mali by byť vypracované nové smernice o školských knižniciach v nadväznosti 

na nový školský a knižničný zákon s presným definovaním funkcii, úloh, finan

covania a personálneho zabezpečenia. 

2. Presné stanovenie povinnosti zriaďovateľa školských knižníc. 

3. Sprehľadnenie a zefektívnenie spôsobu financovania školských knižníc (nákup 

dokumentov, odmeny, mzdy). 

4. Riešenie personálnej situácie školských knižníc, stanovenie presných kritérií na 
vykonávanie funkcie knihovníka v týchto knižniciach. 

5. Realizácia programu elektronizácie školských knižníc. 

6. Spracovanie projektu celoživotného vzdelávania pracovníkov školských 

knižníc. 

Svoj diskusný príspevok som začala citátom a citátom ho aj ukončím, a to 
výrokom D. Mercierovej: „Mali by sme rozdávať nielen to, čo máme, ale aj to, čím 
sme." 

(KKK Košického kraja, Košice 26. mája 1999) 

Problémy našej  obecnej knižnice 
Magdaléna Šipošová, Obecná knižnica Bidovce 

Dovoľte, aby som vás oboznámila s problémami, ktorými každodenne žije naša 
obecná knižnica v Bidovciach, a zo skúseností viem, ž e  nielen naša. Problémy, o 
ktorých budem hovoriť, sú iste podobné v mnohých knižniciach nášho okresu, 
kraja a celého Slovenska. 

Najprv by som v á m  rada v krátkosti predstavila obec, v ktorej žijem a pracujem 

už 27 rokov. B idovce - to je  obec s vyše 750-ročnou históriou, vzdialená 18 km 

východne od Košic. Momentálne má 1237 obyvateľov, z toho 234 sú rómski 

spoluobčania. Patrime k obciam okresu s celkom slušne vybudovanou infraštruk-

túrou. 
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Obec je  sídlom mnohých inštitúcií a podnikov. Sídli tu vysunuté pracovisko 

sociálneho odboru Okresného úradu Košice-okolie, vysunuté pracovisko Okres

ného úradu práce Košice-okolie. V obci máme políciu s 18 pracovníkmi, neštátne 

zdravotné zariadenie so 4 lekármi, lekáreň, sporiteľňu, profesionálny požiarny zbor 

a ďalšie. Žiaľ, podniky na území obce, ktoré by do obecnej kasy mali byť z titulu 

daní prínosom, sú väčšinou v platobnej neschopnosti, ako napríklad dva poľno

hospodárske podniky, bývalé Agroslužby a ďalšie. Táto skutočnosť má v ne

gatívnom zmysle v konečnom dôsledku vplyv aj na problémy našej knižnice, ktoré 

sa odvíjajú od nedostatku finančných prostriedkov na činnosť knižnice. 

Knižnica v našej obci bola sprofesionalizovaná v roku 1972. Najprv pracovali v 

knižnici 2 pracovníčky, to bolo v období budovania strediskového systému. Naša 

knižnica bola strediskovou knižnicou pre 8 knižníc v obvode. Neskôr bol úväzok 

znížený na 1,5 úväzka, pracovníčka na 0,5 úväzku bola presunutá na prácu v 

MKS. 

Neskôr, keď druhá pracovníčka odišla do invalidného dôchodku, ostala som v 

knižnici sama, po odchode riaditeľky MKS som v rokoch 1989 - 1990 mala v pra

covnej náplni aj kultúrno-osvetovú prácu. V roku 1991 bola v našej obci funkcia 

knihovníčky kumulovaná. Na necelý polovičný úväzok som bola knihovníčkou a 

zvyšok referentkou obecného úradu a zabezpečovala som aj rôzne aktivity kultúr-

no-osvetovej práce. V roku 1994 po odchode mojej kolegyne - hospodárky obec

ného úradu do dôchodku bol môj pracovný úväzok v knižnici ešte znížený na ne

celý 1/4 úväzok, pretože som začala vykonávať aj jej prácu. Malo to byť len do

časné riešenie - vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu obecného úradu. V 

tom čase sme totiž renovovali budovu kultúrneho domu, kde sídli obecný úrad a 

aj knižnica. Lenže odvtedy je  funkcia knihovníčky kumulovaná s funkciou referen

tky OcÚ, hospodárky či ekonómky a zabezpečuje aj potreby v rámci kultúrno-os-

vetovej práce. 

A to je problém číslo 1: Úmerne tomu, ako bol znižovaný úväzok v knižnici, 

znižoval sa aj počet čitateľov a v nadväznosti na to aj počet výpožičiek literatúry. 

Knižnica j e  síce otvorená 3-krát týždenne v popoludňajších hodinách, raz dokonca 

a ž  do 18.00 hod., a hoci sa snažím o to, aby bol výpožičný čas prispôsobený 

potrebám čitateľov, predsa to nestačí. 

Z o  skúseností viem, ž e  tento problém majú aj moje kolegyne v obciach, kde sa 
počet pracovných miest knihovníčok znižoval alebo sa kumulovali s inými pra
covnými miestami. Takto sa stalo, ž e  knižnica v Bidovciach sa rozsahom výpožič-
ného času - oficiálne 7 hodín týždenne - započítava medzi neprofesionálne 
knižnice, aj keď v skutočnosti je jej výpožičný čas omnoho dlhší. 

Často totiž „odbieham" z obecnéňo úradu do knižnice aj mimo výpožného času, 

ak čitatelia niečo súrne potrebujú. Často som v knižnici aj v dopoludňajších hodi

nách, keď organizujeme v knižnici podujatia so Z Š  alebo MŠ. Zatiaľ starosta 
neprotestuje!? 
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Tým, ž e  sa v knižnici tak rapídne znížil úväzok, dostali sme sa vlastne pred rok 
1972, keď knižnica tiež fungovala iba na necelý 1/4 úväzok. Ale to mala 50 čita
teľov, 1200 výpožičiek a knižničný fond necelých 1200 zväzkov! Teraz má knižnica 
200 čitateľov, 6000 výpožičiek a KF cez 15 000 zväzkov. A tento počet čitateľov 
a výpožičiek j e  len asi 50-percentný v porovnaní so stavom pred rokom 1989. 
Vtedy sme mali 370 čitateľova 11 500 výpožičiek literatúry, v roku 1991 po znížení 
úväzku na polovicu už len 260 čitateľov a 6500 výpožičiek a teraz počet čitateľov 
ešte klesol na 200 čitateľov a počet výpožičiek sa pohybuje okolo 6000. Dôvodom 
poklesu nie j e  len zníženie výpožičného času, ale veľký podiel na tom má aj nedo
statočné doplňovanie KF z dôvodu nedostatku financií na nákup literatúry. 

A to j e  problém číslo 2. Zo skúseností vieme, ž e  základom pre prácu v knižnici 

je  kvalitný fond. Od dopĺňania žiadanými, potrebnými a hľadanými dokumentmi sa 

odvíja počet výpožičiek, kvalita knižnično-informačných služieb, a s tým úzko sú

visia aj kultúrno-výchovné podujatia. 

V roku 1991 sme nedostali žiadne finančné prostriedky na nákup literatúry. V 

ďalších rokoch to bolo od 5000 do 10 000,-Sk. Kým v roku 1992 sme za asi 6000,-

Sk kúpili 119 kníh, v rokoch 1997 a 1998, keď sme mali na nákup literatúry tiež 

len okolo 6000,- Sk, sme nakúpili už len niečo vyše 50 kníh. Za roky 1993 - 1996 

sa naše finančné prostriedky na nákup literatúry pohybovali v čiastke okolo 

desaťtisíc korún a počet zakúpených kníh klesal z roka na rok od 167 zväzkov v 

roku 1993 na 126 v roku 1996. Vieme, ž e  je  to spôsobené stále sa zvyšujúcou ce

nou kníh a nedostatkom finančných prostriedkov. 

T u  by som chcela veľmi kladne zhodnotiť a rovnako i moje kolegyne v okrese 

možnosť nákupu kníh cez Verejnú knižnicu Jána Bocatia, ktorá nám pomáha pri 

doplňovaní knižničného fondu za veľmi výhodných cenových podmienok. Na 

knižnom trhu by sme tých knih nakúpili podstatne menej. 

Moja skúsenosť, čo sa týka financií na nákup literatúry, je  takáto: V obecnom 

rozpočte j e  kapitola na kultúru a na knižnicu kdesi na chvoste a ako prvú ju postihnú 

všetky úsporné opatrenia v rámci obce. Pritom si poslanci obecného zastupiteľstva 

a ani starostovia obcí skutočne neuvedomujú, ž e  knižnice v obciach sú jedny z 

najstabilnejších a možno aj najpotrebnejších kultúrnych inštitúcii. Knižnice, ktoré 

sú prístupné čitateľom každý deň, sú vlastne v obci jediným dostupným kultúrnym 

stánkom. Je to evidentné najmä po tom, ako v školách ustali kultúrne aktivity pre 

školskú mládež po skončení vyučovania, aktivity, ktoré organizovala svojho času 

platená sila - volali sme ju skupinová vedúca. 

Konkrétne v našej knižnici nachádzajú deti a mládež často útočisko aj pred 
nepriaznivým počasím, do knižnice si prídu zahrať spoločenské hry aj nečitatelia 
(mimochodom, spoločenské hry zakúpené ešte pred rokom 1989), či popočúvať 
si nejakú hudbu alebo vypočuť gramorozprávku. Žiaľ,  okrem gramorádia sa 
nemôžeme pochváliť žiadnym technickým vybavením a o počítačovej technike v 
našej knižnici môžeme len snívať. 
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A tu sa vlastne dostávam k problému číslo 3 - vybavenie knižnice. Prax v na

šej obci je  taká, a myslim, ž e  nielen v našej obci, ž e  vždy sú dôležitejšie a neodklad-

nejšie výdavky na prevádzku a údržbu obecného vodovodu, kanalizácie, vývoz a 

likvidáciu domového odpadu, v poslednom období príspevky na zriadenie novej 

skládky, rôzne ďalšie výdavky v súvislosti so zabezpečením všetkých funkcií obce. 

Výdavky na knižnicu v súvislosti s jej vybavením a estetizáciou sa presúvajú z 

roka na rok. U ž  tretí rok máme v rozpočte plánovaných 25 000,- Sk na nevyhnutnú 

údržbu knižnice, jej sociálneho zariadenia a maľovanie knižničných priestorov. 

Doposiaľ sa to nezrealizovalo z dôvodu, že vždy bolo niečo omnoho dôležitejšie, 
každý rok sme čakali na priaznivejšiu finančnú situáciu počas roka. Nuž a keď sa 
plánované práce neurobia na jar alebo v lete, v jeseni a v zime to nie je  technicky 
možné, lebo výpožičná miestnosť našej knižnice je vykurovaná iba ohrievačom 
(chodby, kancelária a sklady vôbec). A tak sa to zase preloží na ďalší rok. Verím, 
ž e  v tomto roku sa plánované práce konečne zrealizujú. Máme dokonca aj farby 
a všetko, čo j e  potrebné na maľovanie, aj to len vďaka tomu, ž e  Jednota SD (pre
dajňa priemyselného tovaru) vyplatila daň z nehnuteľností za rok 1998 vecným 
plnením, teda rôznym tovarom. 

T u  by som chcela oceniť pomoc metodického oddelenia Verejnej knižnice J. В., 
ktorého metodičky návštevou v našej knižnici a osobným kontaktom so starostom 
obce v uplynulom období sa snažili nájsť určité východiská na zlepšenie pod
mienok na prácu v našej knižnici. Veď napríklad v posledných dvoch rokoch sme 
mali z úsporných dôvodov odstavené kúrenie a teplota v miestnosti sa pohybovala 
okolo 15 stupňov Celzia. 

A j  napriek tomu, že máme veľmi sťažené podmienky práce a ž e  sa do určitej 

miery obmedzili aktivity knižnice, knižnica je  predsa len permanentne využívaná. 

Nielen počas výpožičného času, ale aj v dopoludňajších hodinách pravidelne 

prichádzajú do knižnice viaceré triedy ZŠ, vypožičiavajú si literatúru, zúčastňujú 

sa na hodinách informatickej výchovy, robíme exkurzie, besedy, vyučovacie 

hodiny literárnej výchovy a ďalšie. Dobrá je spolupráca knižnice so ZŠ i MŠ. 

V priestoroch knižnice však robíme aj podujatia, ktoré nie sú typicky knihov

nícke. Napríklad pre ženy sa uskutočňujú stretnutia s kozmetičkami, rôzne zdra

votnícke prednášky spojené s ponukou a propagáciou zdravotníckych potrieb, 

pomôcok, prírodných produktov a pod. 

Pred dvoma rokmi sme v knižnici zorganizovali dokonca už v poradí tretí kurz 
autoškoly na získanie vodičského oprávnenia. Vlastne aj cez takéto neknihovnícke 
podujatia si do knižnice nájdu cestu občania, ktorí by možno inak naše služby ani 
nevyužili. Môžete so mnou polemizovať, že takéto akcie do knižnice nepatria, ale 
obyvatelia obce ich vítajú. 

Naše služby poskytujeme všetkým kategóriám našich obyvateľov. Z 200 čitate

ľov knižnice 60 % tvoria deti školského veku, 15 % študenti, 15 % T H P  a pracovníci 

administratívy a zvyšných 10 % tvoria dôchodcovia, ženy v domácnosti a iní. 
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Aké ja vidím východiská pre našu ďalšiu knižničnú prácu? 

Aby knižnica mohla efektívne plniť svoje úlohy, potrebuje mať základné pod

mienky: optimálny výpožičný čas a financie na nákup literatúry, na stálu aktu

alizáciu knižničného fondu. Teraz možno mnohí v duchu namietate, ž e  sa dá pra

covať aj so starším fondom, a to je  vlastne aj najčastejší argument poslancov 

obecnej rady. Samozrejme, pracujeme aj so staším fondom, v našej knižnici si 

staršie fondy neustále vypožičiavajú najmä žiaci a študenti, ide hlavne o klasikov 

svetovej literatúry a pôvodnú slovenskú tvorbu. Knižničné regály našej knižnice 

určite často ukrývajú literárne hodnotnejšie diela, ako sú tie najnovšie, ktoré lákajú 

pútavými, nápaditými obalmi, ale dopyt čitateľov po najnovšej literatúre je  predsa 

len veľký. Bez nových kníh knižnica nemôže uspieť v konkurencii televízie, videa 

a počítačov. 

Problém finančných prostriedkov na doplňovanie fondov bude pretrvávať dovte

dy, kým nebudú prijaté také legislatívne opatrenia, ktoré by záväzne stanovili ob

ciam povinnosť vyčleniť z rozpočtu obce finančné prostriedky na nákup literatúry, 

prevádzku knižnice a jej aktivity. Aby to nebolo ponechané len na dobrú vôľu 

starostu obce a poslancov OZ, tak ako doposiaľ. 

Ja verím, ž e  postupom rokov obce pochopia, ž e  poslanie knižnice v obci je 

nenahraditeľné a obce v rozsahu svojej pôsobnosti a právomoci budú vytvárať 

optimálne podmienky na činnosť knižníc. Je to možno len moje zbožné želanie, 

podmienené nostalgickou spomienkou na časy, keď bolo dosť finančných pro

striedkov na nákup literatúry i na činnosť knižníc a neboli sme na ťarchu obecnému 

rozpočtu, lebo v súčasnosti to, verte mi, mnohokrát tak chápané je. Poslanci, ktorí 

nie sú naklonení literatúre a duchovnej kultúre vôbec, radšej odhlasujú príspevok 

na činnosť telovýchovnej jednoty, ktorej predsedom je  starosta a členmi i fanúšikmi 

poslanci. Knižnicu nevedia dostatočne oceniť, hoci knižnicu potrebujú ich deti, 

rodiny a v určitých obdobiach života i oni sami. 

Z pohľadu mnohých je pre obec a jej obyvateľov potrebnejšia voda, kanalizácia 

a iné služby než kultúra a vzdelávanie občana, jeho právo na získanie informácií 

a právo na sprístupnenie duchovných myšlienok obsiahnutých v literatúre. Pred

stavuje to veľkú dávku trpezlivosti, presvedčania a dostatok času, aby predsta

vitelia obce pochopili, že takto to nemožno porovnávať a ž e  dobre fungujúca 

knižnica občanom obce viac dáva, ako dostáva. 

(KKK Košického kraja, Košice 26. mája 1999) 
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Organizácia a činnosť vo jenských osvetových knižníc 

v A r m á d e  S R  
Mjr. Stanislav Martinák, náčelník AÚK, a pplk. Milan Čisár 

Sieť vojenských knižníc v Trenčianskom kraji tvoria 3 vojenské osvetové 

knižnice (VOK): 

1. Armádna ústredná knižnica (AÚK) Domu armády (DA) S R  v Trenčíne, 

2. V O K  v Novom Meste nad Váhom, 

3. V O K  v Nemšovej. 

A Ú K  ako súčasť Domu armády S R  je  ústredným metodickým pracoviskom s 

celoslovenskou pôsobnosťou pre 58 vojenských osvetových knižníc. 

A Ú K  ústredne doplňuje všetky V O K  z prostriedkov centrálne pridelených D A  

SR.  Okrem toho si V O K  doplňujú knižničný fond samostatne z finančných pro

striedkov účelovo pridelených G Š  A S R .  

A Ú K  poskytuje výpožičné služby vojakom v činnej službe, občianskym zamest
nancom i civilnej verejnosti. Ďalšie dve V O K  tieto služby poskytujú iba vojakom 
základnej služby, profesionálnym vojakom a občianskym zamestnancom. 

V roku 1998 knižničný fond uvedených knižníc predstavoval spolu 34 678 k. j., 

knižnice evidovali 17 644 výpožičiek. 

V o  V O K  Trenčianskeho kraja pracujú 4 pracovníci a vojaci základnej služby -

aktivisti. Knižnice nie sú vybavené výpočtovou technikou a knižničné procesy nie 

sú automatizované. A Ú K  a obe V O K  majú samostatné priestory s celkovou rozlo

hou 437 m 2 .  

Vyhodnotenie  práce s knihou a č innosť  V O K  po v z n i k u  A S R  

(obdobie rokov 1993 - 1998) 

Východisková situácia pred hodnoteným obdobím bola nasledujúca: 

• závažné spoločensko-politické zmeny po novembri 1989 mali dosah aj na 
zloženie K F  a činnosť V O K ;  

• došlo k vyradeniu multiplícitnej politickej literatúry a kníh nezodpovedajúcich 

zameraniu V O K  a postupnému doplňovaniu predtým zakázanej literatúry; 

• reorganizácia štruktúry kultúrnych zariadení i obsah kultúry vykonávaná od roku 

1989 v Č S A  nebola v dôsledku Rozdelenia Č S F R  dokončená; v rámci redis-

lokácie útvarov a zariadení federálnej armády si tieto priviezli z Č R  aj knižničný 

fond; 

• A S R  zostala po rozdelení bez centrálnych kultúrno-osvetových a metodických 

zariadení, ktoré boli centralizované v Prahe; existovalo len KMS s pôsobnosťou 
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na podriadené vojenské školy, útvary a zariadenia - 2 pracovnici na metodické 
usmerňovanie činnosti V O K ;  

• v dôsledku redislokácie ČSA zdedila A S R  materiálno-technické zabezpečenie 
V O K  v žalostnom stave. Z celkového počtu 350 V O K  bolo v S R  len 92 V O K  a 
z toho len 30 % ich bolo obsadených profesionálnymi pracovníčkami, preto bolo 
nutné v A S R  zabezpečovať činnosť vo V O K  prevažne vojakmi základnej služby 
- aktivistami; 

• v zložení knižných fondov V O K  prevažovala literatúra v českom jazyku, absen
tovala najmä pôvodná slovenská tvorba a klasická slovenská literatúra v sloven
skom jazyku, čo bol dôsledok realizácie ústredného doplňovania V O K  z cen
trálneho kultúrneho zariadenia ČSA v Prahe. 

Poslanie, hlavné úlohy a miesto VOK po vzniku A S R  

K najväčším pozitívam hodnoteného obdobia nesporne patrí skutočnosť, ž e  vo 

V O K  boli odstránené ideovo-politické základy z predchádzajúceho obdobia a V O K  

boli prebudované na univerzálne, kultúrne, výchovné a informačné strediská 

slúžiace vojakom v činnej službe, občianskym zamestnancom a tam, kde je  to v 

záujme armády, aj civilnej verejnosti. 

V O K  okrem plnenia svojich základných úloh pri poskytovaní knižničných služieb 
prednostne zamerali svoju pozornosť na zvýšenie ich podielu na formovanie vlas
teneckého cítenia, národného povedomia, na rozvoj a podporu pôvodnej sloven
skej literárnej tvorby a jej propagáciu v radoch čitateľov. Ukazuje sa však, že napl
nenie tejto úlohy j e  zložitou záležitosťou prekračujúcou rámec armády a úsilie kni
hovníkov tu neprinieslo očakávaný efekt. 

V dôsledku transformácie ASR,  organizačných zmien a rušenia niektorých vo

jenských telies nastalo trvalé znižovanie počtov V O K  v pôsobnosti G Š  A S R  (v ro

koch 1992 - 92 V O K ,  v rokoch 1998 - 58 VOK).  T ý m  došlo aj k zníženiu počtu 

knižničných jednotiek, registrovaných čitateľov a výpožičiek. 

I napriek naďalej pretrvávajúcim problémom, ktoré vyplývajú z nedostatočných 

finančných prostriedkov a materiálnych podmienok, sa najmä zásluhou pra

covníkov V O K  i upravenej a doplnenej metodiky zvýšil obrat kníh vo V O K .  Na toto 

zvýšenie obratu mala výrazný vplyv aj súťaž aktivity V O K ,  organizovaná od roku 

1997 D A  SR. 

V priebehu hodnoteného obdobia bolo pravidelne zabezpečované ústredné 

doplňovanie V O K ,  ktoré od 1. januára 1993 vykonávalo KMS A S R ,  od roku 1995 

túto činnosť zabezpečovala A Ú K  DA SR. V systéme ústredného doplňovania V O K  

t. č. výber konkrétnych knižných titulov vykonáva knižničná rada, prípadne splno

mocnení pracovníci A Ú K  v zmysle kritérií stanovených touto radou. Nákup kníh 

na základe objednávok spracovaných AÚK vykonáva obchodný partner - v íťaz 

rokovacieho konania, ktorý zároveň vykonáva aj ich distribúciu do siete VOK.  V 
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roku 1998 bolo v rámci ústredného doplňovania V O K  čerpaných 400 165,- Sk na 
zabezpečenie činnosti 56 V O K .  

Rozvoju služieb poskytovaných V O K  svojim používateľom by výraznou mierou 
pomohla aj automatizácia knižničných procesov, v čom V O K  zreteľne zaostávajú 
za civilnými knižnicami. 

V rámci Armády S R  je činnosť 28 V O K  zabezpečovaná profesionálnymi pra
covníčkami, v 30 V O K  pracujú vojaci základnej služby ako knihovníci - aktivisti. 

Skúsenosti získané v hodnotenom období potvrdili, ž e  V O K  preukázali svoju 

životaschopnosť a opodstatnenosť v Armáde SR.  Knihy ako zdroj poznania, 

poučenia a účelného naplnenia doby voľna ešte dlho nenahradia v úplnosti žiadne 

iné technické prostriedky. 

Koncepcia rozvoja vojenského knihovníctva do roku 2005 

Základným cieľom tejto koncepcie je  prejsť od transformácie vojenského kni

hovníctva na rozvojovú stratégiu, umožňujúcu zvýšiť podiel V O K  na účelnom 

využívaní voľného času vojakov, na ich vzdelávaní, formovaní vlasteneckého 

cítenia, národného povedomia, estetického cítenia a kultúrnych aktivít. Úlohou je  

priblížiť sa k ideálnej knižnici, ktorej základom je  automatizácia knižničných 

procesov, estetické priestory, účelne využívané finančné prostriedky, efektívne 

ústredné doplňovanie, bohatý a aktuálny knižničný fond, estetická čitáreň, pestrý 

výber novín a časopisov, prehľadne vedená evidencia, pútavá propagácia a 

výstavná činnosť, kvalitná individuálna a zaujímavá skupinová práca s čitateľmi. 

Na dosiahnutie uvedených cieľov je potrebné: 

1. Vytvoriť základné predpoklady na komplexnú automatizáciu činnosti a služieb 
V O K ,  ich prepojenie s národnou knižnično-informačnou sieťou, napojenie sa 

na internet a na obojsmerné sprístupňovanie informácií. K tomu: 

a) aktualizovať Návrh D A  S R  na riešenie knižnično-informačných činností vo 

V O K  z roku 1996, stanoviť priority, postup realizácie a získať finančné pro

striedky, 

b) spresniť úlohy kooperujúcich V O K  pri budovaní automatizovaného knižnič-
no-informačného systému, doriešiť jeho riadenie a financovanie, 

c) zabezpečiť nákup hardvéru, softvéru a celej slovenskej národnej bibliografie 

na CD-ROM, 

d) riešiť otázku implementácie ISO štandardov a iných noriem týkajúcich sa 
výmeny informačných údajov, 

e) po vydaní nových slovenských katalogizačných pravidiel zabezpečiť postup

ný prechod V O K  na ne a v oblasti formátov k formátu typu MARC. Základom 

týchto pravidiel bude medzinárodný štandardný bibliografický popis ISBD, 

ktorý nahradí ČSN 01 01 95. 
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2. Analyzovať situáciu v priestorovom zabezpečení V O K  a ich knižnično-infor-
mačných činností a usilovať sa o zlepšenie podmienok na ich prácu. 

3. Zachovať ústredné doplňovanie VOK,  postupne skvalitňovať jeho obsah a ob
jem. 

4. V starostlivosti o knižničné fondy V O K  venovať viac starostlivosti kvalite ich 

zloženia. Podľa potrieb a platných zásad vykonávať obsahové previerky a tým 

odstraňovať „mŕtve" fondy. Konkrétnym poznatkom z budovania fondov pod

riaďovať nákupnú politiku a využívať všetky možnosti na optimálnu profiláciu 

fondov. 

5. Naďalej venovať veľkú pozornosť úrovni personálneho zabezpečenia V O K  z 
hľadiska zmien v postavení a úlohách V O K ,  riešiť problematiku ďalšieho 
vzdelávania knižničných pracovníkov. 

6. V o  väzbe na predpokladané skrátenie V Z S  nahradiť knihovníkov - aktivistov 

(vojakov základnej služby) pracovníkmi na čiastočný pracovný úväzok. 

7. Zintenzívniť spoluprácu V O K  s profesijnými knihovníckymi organizáciami, naj

mä so Slovenskou asociáciou knižníc a s krajskými pobočkami Spolku sloven

ských knihovníkov v regiónoch. 

8. Cieľavedome ovplyvňovať prepojenosť a efektívnu kooperáciu V O K  a civilných 

knižníc z pohľadu odborného a geografického. 

9. Sledovať postup legislatívnych prác na novom knižničnom zákone a vyko
návacích pokynoch k nemu. Po ich schválení N R  S R  iniciovať spracovanie 
nového predpisu o prevádzke V O K ,  ktorý podporí nové tendencie fungovania 
knižníc A S R .  

10. Konkretizovať závery krajských konferencií a 2. slovenského knihovníckeho 
kongresu, ktoré schvália strategický plán rozvoja knihovníctva v horizonte rokov 
2003 - 2005. 

(KKK Trenčianskeho kraja, Trenčín 10. júna 1999) 

Súčasný stav  a perspektívy vo jenských osvetových 

knižníc  
Eva Bendíková, Vojenská osvetová knižnica pri VÚ 5201 Prešov 

Vojenské osvetové knižnice (ďalej V O K )  sa zriaďujú pri vojenských útvaroch, 

na štáboch brigád, zborov, pri vojenských školách, posádkových kluboch, vojen

ských nemocniciach, ústavoch, kúpeľných, rekreačných a ďalších zariadeniach. 

V O K  dbajú o doplňovanie, spracovanie a využívanie knižničného fondu, ktorý za

hŕňa knižný fond, učebnice, brožúry, skriptá, dennú tlač, časopisy a špeciálne 

fondy. V O K  sú zariadeniami, ktorých hlavným poslaním je  zhromažďovať, spra

covávať, uchovávať a sprístupňovať fondy knižnice tak, aby uspokojovali práva 

slobodného prístupu ku kultúrnym hodnotám a informáciám. 
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Poskytujú služby vojakom všetkých kategórii, občianskym zamestnancom vo

jenskej správy, rodinným príslušníkom, prípadne ďalším používateľom. Svojou 

špecifickou činnosťou prispievajú k rozvoju osobnosti používateľov, obohateniu 

ich duchovného života, vzdelávaniu a výchove. Pomáhajú pri formovaní a rozvíjaní 

ich estetického cítenia a kultúrnych aktivít. Slúžia na účelné využívanie voľného 

času všetkých príslušníkov armády. 

Pri poskytovaní služieb využívajú vlastné zdroje, spolupracujú s ďalšími kni-
hovnícko-informačnými inštitúciami Armády S R  i v civilnom rezorte. Knihovnícko-
-informačné služby poskytujú bezplatne. 

Za odborné riadenie V O K  v podmienkach Armády S R  zodpovedá Správa per

sonálneho manažmentu. Spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s Armádnou 

ústrednou knižnicou pri Dome Armády SR v Trenčíne v otázkach činnosti V O K  s 

dôrazom na odbornú, metodickú, analytickú a kontrolnú činnosť. Zodpovedá za 

organizáciu odbornej prípravy knihovníkov - aktivistov a profesionálnych pracov

níkov V O K .  

V našom armádnom zbore pracuje 11 knižníc, z ktorých 5 j e  obsadených profe

sionálnymi pracovníkmi a v 6 knižniciach funkciu knihovníkov - aktivistov vykoná

vajú vojaci základnej služby. Práve tu sa nám po skrátení vojenskej základnej služ

by vyskytuje najviac problémov. Počas jedného roka vojak absolvuje týždenný zá

kladný knihovnícky kurz, prevzatie knižnice, obdeň chodí do služby, čerpá dovo

lenku a knižnicu musí aj odovzdať. Často sa nám nestačí ani poriadne zapracovať 

a už  odchádza do civilu. Naopak, úroveň práce knižníc, v ktorých nám po roku 

1990 začali pracovať profesionálne pracovníčky, nám stále stúpa. Jednoznačne 

má na tom podiel skutočnosť, že dokonale poznajú zloženie fondu a sledujú požia

davky čitateľov, ktoré potom využívajú pri doplňovaní fondov knižnice. 

Počet knižných jednotiek vo fondoch V O K  v menších útvaroch sa pohybuje od 

3000 do 5000 zväzkov a väčšie knižnice obsahujú do 10 000 zväzkov. 

Knižničný fond získavame formou ústredného doplňovania a nákupom z pri

delenej finančnej položky. Vzhľadom na skutočnosť, ž e  sme do marca 1992 boli 

zásobovaní Domom Armády v Prahe, slovenská literatúra v niektorých knižniciach 

tvorila len asi 20 % fondu a to už nehovorím o multiplicite najmä politických titulov 

a nevhodnom zastúpení jednotlivých druhov literatúry v jeho štruktúre. 

Aby sa znížil subjektívny prístup pri výbere kníh ústredného doplňovania, bola 

vytvorená knižničná rada. 

Naša V O K  metodicky riadi ďalšie V O K  a zároveň plní funkciu videostrediska. 

Naša metodická pomoc spočíva aj v tom, že sa návštevou v útvaroch podieľame 

na kontrole stavu fungovania a činnosti jednotlivých V O K ,  dodržiavania knižnič

ných predpisov, evidencie knih, budovania kartoték, revízie fondov. Profesionálne 

pracovníčky našich knižníc okrem knihovníckej práce plnia aj funkciu pomocníčok 

náčelníkov klubov, čiže zúčastňujú sa aj na organizovaní a zabezpečovaní rôz

nych kultúrnych a spoločenských akcií usporadúvaných útvarmi. 
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Na základe doterajších skúseností z personálneho obsadenia knižníc by bolo 

vhodné obsadiť funkcie knihovníkov profesionálnymi pracovníkmi, nakoľko pri 

častom striedaní sa knihovníkov - aktivistov dochádza k stratám a neodbornému 

spracovaniu fondov. Bolo by potrebné aspoň väčšie knižnice vybaviť výpočtovou 

technikou. 

Verím, ž e  sa nám v budúcnosti podarí nadviazať lepšiu spoluprácu s verejnými 
knižnicami, nielen čo sa týka mesta, ale aj s knižnicami všeobecne. 

(KKK Prešovského kraja, Prešov 27. mája 1999) 

Súčasný stav  lekárskych knižníc v Prešovskom kraji 
Mgr. Mária Vertaľová, Lekárska knižnica, NsP Prešov 

V Prešovskom kraji je  v jednotlivých typoch zdravotníckych zariadení 34 lekár

skych knižníc (ďalej LK). Patria sem LK NsP, ŠZÚ,  polikliniky, Psychiatrická 

nemocnica Prešov, odborné liečebné ústavy TaRCH, SZŠ, Slovenské liečebné 

kúpele a Imuná Šarišské Michaľany. LK (alebo ZIS V T E I )  ostali bez metodického 

vedenia. 

V súčasnosti majú knihovníci možnosť v prípade závažnejších problémov po

žiadať o radu metodické oddelenie SILK v Bratislave. Chcem vyzdvihnúť veľmi 

dobrú spoluprácu s pracovníkmi SILK a veľkú ústretovosť pani riaditeľky PhDr. 

Marty Žilovej voči všetkým LK v našom kraji. 

V súvislosti s novým územným členením Slovenska po vzniku nových krajov 
vzišla aj iniciatíva viacerých pracovníkov LK zvolať pracovné stretnutie v rámci 
Prešovského kraja v záujme výmeny skúsenosti a užšej spolupráce medzi knižni
cami, zvlášť pri vzájomnej výmene zahraničných časopisov. 

Prvé pracovné stretnutie pracovníkov LK sa uskutočnilo 2. októbra 1997 v LK 
v Prešove, druhé 6. mája 1998 v NsP v Poprade z a  účasti PhDr. Marty Žilovej, 
riaditeľky SILK, a pracovníčok z BRO a výpočtového oddelenia SILK. 

Na obidvoch stretnutiach sa potvrdilo, ž e  spoločným problémom všetkých 
knižníc je  nedostatok financií. Len dve knižnice, a to OLÚ detskej T B C  a RCH, 
Dolný Smokovec a O L Ú  R C H  Vyšné Hágy boli doteraz dobre vybavené. Ide o 
úzko špecializované pracoviská, ktoré sa zameriavajú len na zabezpečenie me
dicínskej literatúry špecifickej pre ich ústavy. Majú aj počítače a môžu si sami 
vyhotovovať rešerše pre vlastnú potrebu. V roku 1999 sa už aj u nich situácia 
zhoršila. 

Ostatné knižnice nemajú dostatok finančných prostriedkov na nákup odbornej 
medicínskej literatúry a periodík. Sú knižnice, ktoré v priebehu troch rokov alebo 
i viac nezakúpili ani jednu knihu, dokonca niektoré knižnice neodoberajú ani 
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slovenské periodika. Ak majú prírastky nových kníh, tak sú to dary od sponzorov 
alebo z nadácií. Zahraničné monografie najčastejšie získavajú prostredníctvom 
SAIA. 

Zahraničné periodiká odoberajú v o  veľmi malom počte len väčšie knižnice. Z 

tohto dôvodu knižnice využívajú vo väčšej miere MVS, C V S  a reprograficko-infor-

mačnú obsahovú službu zahraničných periodík, ktorú poskytuje SILK (Rios). 

Pri menších nemocniciach je  činnosť niektorých LK veľmi obmedzená, bez 

kvalifikovaných pracovníkov, ich práca sa sústreďuje len na vypožičiavanie kníh 

zo starých zásob, iné služby neposkytujú. Funkcia knihovníka je  kumulovaná s 

inou funkciou. 

Automatizované rešerše z BMČ poskytujú pre svojich používateľov lekárske 

knižnice Bardejov a Dolný Smokovec. O L Ú R C H  Vyšné Hágy vyhotovuje rešerše 

v Medline. Ostatné LK získavajú rešerše iba na požiadanie zo SILK Bratislava, a 

to bezplatne. 

Technické vybavenie knižníc je veľmi zaostalé: 

• xerografický rozmnožovací pristroj má len jedna LK, 

• počítače má v rámci Prešovského kraja iba 5, resp. 6 LK, 

• knihovnícky program Rapid Library na spracovanie KF, postupne aj s mož

nosťou rešeršovania, majú len L K  v Poprade, Prešove a Bardejove; LK 

Humenné má na spracovanie fondu a na výpožičky vlastný program, 

• internet majú k dispozícii len Vyšné Hágy, Dolný Smokovec a LK Prešov. 

V študovni každej LK v študovni by mal byť pre lekárov a stredných zdravot

níckych pracovníkov k dispozícii počítač. Častokrát sa stane, ž e  lekár potrebuje 

rýchlo informáciu potrebnú na diagnostikovanie alebo terapiu pacienta. A j  pri ústre-

tovosti SILK sa nedá tak rýchlo vyhovieť všetkým požiadavkám. 

Pracovníci lekárskych knižníc sú nedocenení aj napriek tomu, ž e  musia byť od

borníkmi nielen v knihovníctve, ale musia sa vyznať aj v lekárskej terminológii a 

ovládať cudzí jazyk, aby mohli pohotovo poskytnúť informácie. V mnohých prípa

doch sú knihovnici zaradení v nižších platových triedach, nezodpovedajúcich ich 

pracovnej náplni. Počet pracovníkov LK je  v súčasnosti nedostačujúci. V ostatnom 

čase počet používateľov LK narastá zo strany lekárov a ostatných zdravotníckych 

pracovníkov, požaduje sa rýchle poskytnutie nových informácií, veľký záujem j e  o 

internet a rešeršné služby, ktoré v rámci Prešovského kraja v sieti LK nemôže 

nikto poskytnúť. Bohužiaľ, ak pre zlú ekonomickú situáciu je  potrebné znižovať 

stavy pracovníkov, tak sa to začína obyčajne v knižnici. 

Perspektívy rozvoja informačnej 'Siete LK sú v súčasnosti vzhľadom na veľmi 

zlý finančný stav v zdravotníctve malé. V mnohých zdravotníckych zariadeniach 

aj je snaha o spoluprácu a rozvoj knižníc, ale nedostatok financií je  tou najväčšou 

brzdou. Nesprávne je šetriť na sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovní

Bulletin S A K ,  ročník 7, 1999, číslo 4 47 



kov, lebo sa to v krátkej budúcnosti odzrkadlí aj v ich odbornej praxi. Východisko 
z nepriaznivej situácie vidím aj v užšej spolupráci všetkých typov knižníc v rámci 
Prešovského kraja, v snahe hľadať na spoločných rokovaniach nové možnosti 
poskytovania informácií. 

Ostáva nádej, ž e  raz príde čas, ked sa aj knižniciam ujde lepšie postavenie v 
našej spoločnosti. 

(KKK Prešovského kraja, Prešov 27. mája 1999) 

História a súčasnosť  Lekárskej knižnice NsP v Trenčíne 
Mgr. Mária Petrů, vedúca Lekárskej knižnice NsP v Trenčíne 

Lekárska knižnica v nemocnici v Trenčíne (LK) bola založená v roku 1949. 

Založil a viedol ju dobrovoľný pracovník MUDr. Lakota. Základ fondu vybudoval z 

roztrúsených kníh po jednotlivých oddeleniach. Založil prírastkový zoznam a začal 

budovať menný katalóg. V tom čase LK vlastnila 1 579 kníh, v knižnici pre pacien

tov bolo 757 kníh. 

Odvtedy knižnica prešla veľkým vývojom. 

Vďaka existencii Doškoľovacieho ústavu pre lekárov a farmaceutov, ktorý bol 

v trenčianskej nemocnici do roku 1968, bol knižný fond dopĺňaný hodnotnou od

bornou literatúrou. V roku 1973 sa začalo používať Medzinárodné desatinné 

triedenie, ktoré sa okrem iného triedenia používa dodnes. 

V roku 1977 bol vypracovaný model ZIS VTI ,  podľa ktorého LK bola premeno

vaná na základné informačné stredisko. Boli zriadené 2 odborné (v Okresnej hy

gienickej stanici v Trenčíne a v Nemocnici Nové Mesto n/Váhom) a 3 čiastkové 

knižnice (na patologickom oddelení, biochemickom oddelení a v Nemocnici 

Trenčianske Teplice). 

ZIS O Ú N Z  patrilo pod metodické riadenie oddelenia ved. inf. a knihovníckej 

služby K Ú N Z  a v dalšom stupni pod metodické riadenie Slovenskej lekárskej 

knižnice. Základné informačné stredisko V T I  pri O Ú N Z  Trenčín metodicky riadilo 

lekárske knižnice okresu Trenčín. Okrem knižničnej činnosti vykonávala i činnosť 

informačnú - zabezpečovalo vyhotovenie priebežných strojových rešerši a klasic

kých rešerší z OVIKS - KÚNZ, ale i priamo v ZIS V T I  boli vyhotovované klasické 

rešerše. Bola budovaná dokumentačná kartotéka publikovaných i nepublikova

ných prác lekárov OÚNZ, regionálna kartotéka výstrižkov časopisov a novín o 

zdravotníctve okresu Trenčín, boli vydávané bibliografie (Zoznam knižných prí

rastkov v ZIS, Zoznam odoberaných časopisov, Zoznam vyhotovených a získa

ných rešerši, Zoznam publikovaných a nepublikovaných prác). 

V tomto období boli do ZIS objednávané odborné časopisy i na mikrofišoch. 

V roku 1991 došlo k dekompozícii a delimitácii OÚNZ, čo sa odrazilo i v LK. 

Odvtedy okrem iného nesie znovu názov Lekárska knižnica. 
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LK poskytuje služby hlavne zamestnancom NsP, ktorí majú všetky služby, o-
krem vybraných reprografických služieb, zadarmo. 

Od januára t. r. za poskytovanie služieb platia čitatelia, ktorí nie sú zamestnan
cami NsP, paušálny ročný poplatok v o  výške 50.- Sk. Podobne za vyhotovenie 
rešerše piati cudzi používateľ poplatok 50,- Sk bez ohľadu na počet získaných 
záznamov. 

Lekárska knižnica NsP poskytuje knižničné a informačné služby, medzi ktoré 
patrí vyhotovovanie rešerší z bázy dát MEDLINE prostredníctvom internetu, vy
hotovujú sa rešerše z bázy dát BIBLIOMEDIKA na CD-ROM. Poskytuje službu 
RIOS, čo je  reprografická informačná obsahová služba, prostredníctvom ktorej je  
odoberaných v tomto roku 106 titulov časopisov - pre 54 používateľov. Sú posky
tované informácie z citačnej bázy CIBA, už  druhý rok sa využíva služba JASON, 
t. j. elektronické dodávanie článkov z časopisov. Je to služba na dohodu, spros
tredkovaná Univerzitnou knižnicou v Bratislave z nemeckých báz N R W .  Od za
čiatku roka 1998 je táto služba v skúšobnej prevádzke a do konca roku 1999 je  
bezplatná. 

Ďalej medzi služby patri C V S  a M V S  z LK a pre LK NsP Trenčín. 

LK odoberala v roku 1998 125 titulov časopisov, z toho zo zahraničia 74 titulov. 
Current Contens dochádza v zošitovej forme i na disketách. 

Edičná činnosť knižnice: Prírastky kníh - štvrťročne, Zoznam odoberaných pe

riodík, Zoznam vyhotovených rešerší, Zoznam prednáškovej a publikačnej čin

nosti. 

Získaná literatúra sa spracováva v automatizovanom systéme Rapid Library od 

firmy COSMOTRON S Y S T É M  Hodonín. Je zakúpený akvizičný, katalogizačný a 

výpožičný podsystém. Súčasne so spracovávaním kníh sa prideľuje i čiarový kód. 

Doteraz je  takto spracovaných asi 5000 knižničných jednotiek. 

Na triedenie literatúry sa používajú kľúčové slová a MDT. Využíva sa spoločne 

používaná katalogizácia zo Slovenskej lekárskej knižnice kvôli jednotnosti spra

covania. 

Toho času existujú 3 odborné knižnice, kde je  vyčlenená literatúra vzhľadom 
na požiadavku trvalého využívania väčšieho množstva literatúry: na patologicko-
-anatomickom oddelení, detskom a očnom oddelení. O fondy odborných knižníc 
na týchto oddeleniach sa starajú dobrovoľné knihovníčky, s ktorými sú urobené 
dohody o vykonávaní tejto činnosti. 

Pri LK j e  zriadená i knižnica pre pacientov. Prístup k literatúre KpP j e  na 15 
oddeleniach (interné, infekčné, detské, neurologické, urologické, chirurgické, gy
nekologické, pôrodnícke, kožné, ORL,  geriatrické, TaPch, psychiatrické a onko
logické). 

K 31. decembru 1998 bolo vo fonde LK 21 653 k. j., z toho lekárska literatúra 
tvorí 16 439 k. j. Uchovávané viazané časopisy tvoria 4452 k. j. 
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К uvedenému dátumu bolo v LK registrovaných 1195 používateľov a z a  rok 
1998 bolo evidovaných 24 174 výpožičiek. 

Pri LK j e  zriadená knižničná rada, ktorá má t. č. 8 členov. Zasadá najmenej 
dvakrát do roka. Rozhoduje o nákupe literatúry vydávanej mimo územia S R  a ČR, 
vyjadruje sa k činnosti knižnice a rieši vzniknuté situácie. 

Na jeseň t. r. má NsP v pláne vybudovať sieť informačného systému po celom 

areáli NsP vrátane LK. Fond LK bude prístupný online všetkým oddeleniam ne

mocnice, takže bude umožnené vyhľadávanie, objednávanie a rezervovanie lite

ratúry z fondu LK priamo na jednotlivých oddeleniach. 

(KKK Trenčianskeho kraja, Trenčín 10. júna 1999) 
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Jubi lu júca Univerzitná knižnica v Bratislave 
Mgr. Táňa Popová 

Univerzitná knižnica v Bratislave - najstaršia a najväčšia vedecká knižnica na 
Slovensku - oslávi v tomto roku 80. výročie svojho založenia. 

Dejiny Univerzitnej knižnice v Bratislave sú úzko spojené s dejinami vzdelanosti 

na Slovensku, s rozvojom vedy, školstva, kultúry a celého spoločenského života. 

Keď 10. októbra 1919 prevzal vládny komisár (neskôr prvý riaditeľ knižnice) 
Ján Emler Knižnicu Alžbetinskej univerzity v Bratislave do správy Českosloven
skej republiky, predstavoval tento akt zásadný kvalitatívny zvrat, znamenal pre
menu uhorskej inštitúcie na národnú slovenskú vedeckú ustanovizeň. Koncepcia 
J. Emlera rešpektovala dvojité poslanie knižnice - všeobecné (vzhľadom na ob
jektívny vedecký cieľ a význam univerzity) a špeciálne (so zreteľom na osobitnú 
národnú povahu a teritoriálnu polohu univerzity). 

Možno povedať, že Ján Emler položil základy takej knižnice, ktorá zabezpe
čovala požiadavky Univerzity Komenského a pod týmto názvom aj vystupovala a 
plnila aj národné poslanie v centre slovenskej kultúry. Mimoriadny záujem o 
knižnicu prejavili aj niektorí slovenskí a českí kultúrni pracovníci, ktorí jej darovali 
svoje súkromné knižnice, prípadne ich predali za veľmi nízku cenu. U ž  v roku 1919 
získala knižnica právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska a 
toto právo mala do roku 1939 ako jediná knižnica na Slovensku. Spolu so zmenou 
názvu univerzity sa v rokoch 1938 - 1953 nazývala Knižnica Slovenskej republiky. 

Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou poskytujúcou svoje služby 
širokej verejnosti. Svoj názov Univerzitná knižnica si ponechala, pretože vyjadruje 
jej históriu, širokú profiláciu fondu a taktiež používateľského zázemia a pod týmto 
názvom ju poznajú aj vo svete. 

Za svoje dlhé roky pôsobenia si vybudovala rozsiahle partnerské kontakty doma 
i v zahraničí. Okrem aktívneho členstva v medzinárodných mimovládnych knižnič
ných a informačných združeniach rozvíja a rozširuje bilaterálnu spoluprácu s ve
deckými knižnicami a informačnými inštitúciami susedných štátov - Českou repub
likou, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom, Rakúskom, štátmi Európskej únie a USA.  

Taktiež na multilaterálnej úrovni rózvíja medzinárodné kontakty pri riešení me
dzinárodných programov a projektov. Univerzitná knižnica v Bratislave sa podieľa 
aj na činnosti viacerých expertných skupín. 

Súčasne postavenie, poslanie a úlohy určuje zriaďovacia listina Univerzitnej 
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knižnice v Bratislave, vydaná 1. septembra 1999, ktorá ju klasifikuje ako vrcholnú 
kultúrnu, informačnú, vedeckú a vzdelávaciu inštitúciu v oblasti knižničnej činnosti. 
Je univerzálnou, štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, 
ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všet
kých druhoch nosičov. Knižnica realizuje koordinačné, štatistické, vzdelávacie, 
odborno-poradenské a metodické úlohy pre knižnice v Slovenskej republike. 

Univerzitná knižnica sa z klasickej knižnice postupne pretvárala na modernú 
knižnično-informačnú inštitúciu. 

Pri svojom vzniku knižnica prevzala takmer 85 000 zväzkový fond knižnice 
maďarskej Alžbetínskej univerzity (1914 - 1919). V historických zbierkach tohto 
fondu sa nachádzala časť knižnice Trnavskej univerzity (1635 - 1777) a knižnice 
jezuitského kolégia v Trnave, založenej roku 1561. 

Fond Univerzitnej knižnice obsahoval k 31. decembru 1998 2 240 135 kniž
ničných jednotiek (ďalej kn. j.). Cieľavedomým zhromažďovaním sa už v prvých 
rokoch dosiahlo reprezentatívne zastúpenie staršej slovenskej literatúry a tlače do 
roku 1919, ktorá sa priebežne doplňuje. Jej najvýznamnejšími zbierkami sú tzv. 
Štúrova knižnica a Knižnica Ľ. V .  Riznera. V relatívnej úplnosti je zastúpená novšia 
literatúra a tlač získaná v rámci povinného výtlačku. Pomerne bohato je  zastúpená 
literatúra a tlač Slovákov v zahraničí spred roku 1918 a z medzivojnového obdobia. 
K unikátom patria noviny vydávané v USA. Z domácej a v zahraničí vydanej 
slovenskej literatúry sa od roku 1920 buduje konzervačný fond. 

Osobitnú zložku slovenskej literatúry tvoria vedeckokvalifikačné dizertačné 
práce, povinne zasielané do knižnice, z ktorých sa od roku 1978 buduje konzer
vačný fond. 

V rámci povinného výtlačku získava knižnica literatúru a tlač národností žijúcich 

na Slovensku. O d  vzniku knižnice sa budoval osobitný fond staršej a súčasnej 

českej literatúry. Vďaka celoštátnemu povinnému výtlačku, ktorý knižnica dostá

vala v rokoch 1947 - 1992, dostala sa do jej fondov v úplnosti vydavateľská pro

dukcia Českých krajín z tohto obdobia. Od roku 1993 sa česká literatúra nadobúda 

ako ďalšia zahraničná literatúra v rozsahu tzv. užšej odborovej špecializácie kniž

nice. 

Z roku 1920 - 1938 má knižnica vo svojich fondoch aj vydavateľskú produkciu 

Podkarpatskej Rusi. 

Zahraničná literatúra sa spočiatku nadobúdala so zameraním na disciplíny 

prednášané na Univerzite Komenského, v súčasnosti profil tvorí literatúra z od

borov spoločenských vied v širokom chápaní, prírodných vied, ich hraničných a 

prienikových disciplín a dokumenty univerzálneho charakteru s osobitným zame

raním na sekundárne informačné pramene. Z ročného prírastku fondu 24 383 kn. 

j. v roku 1998 zahraničná literatúra tvorila okolo 30 %. V roku 1998 získala knižnica 
1092 titulov zahraničných novin, časopisov a ďalších periodík. 
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Univerzitná knižnica ako depozitná knižnica OSN a UNESCO dostáva oficiálne 
periodické a neperiodické publikácie O S N  a UNESCO, protokoly zo zasadnutí 
vrcholných orgánov OSN, texty a registre medzištátnych zmlúv a materiály z kon
ferencií. Súčasťou depozitného fondu je  hypertextová báza U N H Y P E N .  

Základ historických fondov vytvorili celky, ktoré knižnica prevzala pri svojom 

vzniku - knižnica pôvodne jezuitského gymnázia v Bratislave (1627 - 1851), Krá

ľovskej právnickej akadémie (1777 - 1914) a verejná knižnica mesta Bratislavy (s 

fondmi budovanými od r. 1848), Postupne ich obohacovali ďalšie celky i jednotlivé 

diela získavané vlastnou akvizičnou činnosťou, ale aj konfiškáty zo šľachtických 

a cirkevných knižníc. K najcennejším patrí knižnica Erdödyovcov z Hlohovca. 

V historických fondoch sú bohato zastúpené vzácne tlače - elvizírske, aldínske, 
dobové vydania diel J. A.  Komenského a iné. Do osobitných fondov sa vyčlenili 
európske rukopisy (1400 zv.), inkunábuly (450 zv.) a tlače zo 16. stor. (vyše 3000 
zv.). Knižnica vlastní zbierku slovenských judaík (1200 zv.) a fond orientálnych 
rukopisov (285 zv.) a tlačí (356 zv.). Fondy rukopisov, inkunábulí a niektoré ďalšie 
zbierky sú kompletne zreštaurované. 

Špeciálne tlače tvoria mapy, pohľadnice, obrazové plagáty, reprodukcie ume

leckých diel, exlibrisy, obrazové a fotografické súbory, jednolistové a ďalšie drobné 

tlače. 

Popri domácich vydaniach hudobnín získavaných ako povinné výtlačky je  boha
to zastúpená zahraničná notová literatúra vrátane súborných vydaní diel sveto
vých klasikov. Fond tvorí približne 45 000 kn. j. 

Fonotéku knižnice tvorí okolo 18 000 gramoplatní, CD platní a magnetofóno

vých kaziet s nahrávkami hudobných diel rôznych žánrov a slovenských diel. 

Fondy knižnice sa odzrkadľujú vo vyše 70 katalógoch rozličného typu. V elektro

nickej forme O P A C  sa sprístupňuje katalóg knižničných prírastkov od roku 1981. 

Univerzitná knižnica v Bratislave je  cez pevnú linku pripojená k verejnej infor

mačnej sieti internet. Pre používateľov internetu sa na w w w  stránke poskytujú 

rozličné služby, ako napr. služby systému JASON, prístup do katalógov, infor

mácie o podujatiach v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 

Vzťah používateľa a knižnice sa zintenzívňuje prostredníctvom knižnično-infor-
mačných služieb. Ich rozsah a kvalita náhodného návštevníka buď odradí, alebo 
sa stane používateľom jej služieb. Základom pre kvalitné služby je  fond dokumen
tov, ktorý v súlade so špecializáciou knižnice by mal uspokojovať požiadavky ši
rokej odbornej verejnosti. 

V roku 1998 sa z fondov knižnice poskytlo 837 502 výpožičiek, je  to viac ako 
dvojnásobok výpožičiek ako za roky 1919- 1944. Vzhľadom na unikátnosť viace
rých fondov a potrebu ich ochrany približne 75 % výpožičiek tvoria prezenčné vý
požičky. 
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Na prezenčné štúdium slúži 12 študovní s počtom 350 študijných miest. 
Knižnica poskytuje referenčné a poradenské služby, rešerše, ďalšie informačné 
služby a reprografické služby. Prostredníctvom MVS sa sprostredkúvajú výpožič
ky z knižníc v S R  i v zahraničí. Ročne knižnica sprístupňuje 20 - 25 výstav týka
júcich sa rôznych kultúrno-vzdelávacích tém, propagácie vlastných fondov, ume
leckej a publikačnej tvorby domácich a zahraničných inštitúcii. Charakteristickým 
znakom pracovníkov knižnice bol a vždy bude pozitívny vzťah k používateľskému 
zázemiu, ktoré tvoria pedagógovia, vedeckovýskumní a riadiaci pracovníci, štu
denti vysokých a stredných škôl a napokon aj širšia verejnosť. Špeciálne požia
davky jednotlivých katégórií používateľov sa vždy knižnica usilovala a naďalej sa 
usiluje uspokojovať ďalším skvalitňovaním svojich služieb, ale aj formou výchov-
no-vzdelávacích podujatí. Besedy, výstavy a semináre pre verejnosť vždy patrili 
k atraktívnym spôsobom prezentácie. V roku 1998 mala knižnica zaregistrovaných 
15 953 čitateľov a zaznamenala 331 543 návštevníkov. 

Popri svojom základnom poslaní knižnica plní špecifické úlohy, ktoré vyplývajú 
z jej celoštátnych funkcii. Je: 

• konzervačnou knižnicou (od r. 1919) celoštátnej produkcie kníh, periodík a 
iných dokumentov, oficiálnych publikácií a vedeckokvalifikačných prác ob
hájených v Slovenskej republike (od roku 1978); 

• národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie (od roku 1997). 
Národná agentúra ISSN je  štátnym strediskom pre evidenciu a štandardné čís
lovanie seriálových publikácií; 

• depozitnou knižnicou O S N  (od r. 1950) a UNESCO (od roku 1957); 

• ústredím evidencie zahraničnej literatúry nadobúdanej v knižniciach (od roku 

1965) a správcom súborného katalógu knižníc SR.  Na základe evidencie 

knižnica buduje celoštátne súborné katalógy zahraničných periodík a zahra

ničných kníh; 

• ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (od roku 1964); 

• ústredím medzinárodnej výmeny publikácií (od roku 1984 ) najmä s poraden-

sko-metodickým poslaním; 

• informačným strediskom UNESCO (od roku 1994) s osobitným poradensko-
-metodickým zameraním na vytváranie a činnosť klubov UNESCO. 

Knižnica sa podieľa aj na ďalších úlohách celoštátneho charakteru, ako je  tvor

ba národnej bibliografie a výskum historických fondov. 

Práci na úlohách slovenskej národnej bibliografie predchádzala účasť knižnice 
na tvorbe československej štátnej registrujúcej bibliografie - Bibliografického 
katalógu Č S R  v rokoch 1922 - 1935, v rokoch 1945 - 1954 samostatne spraco
vávala jeho slovenskú časť a česko-slovenských retrospektívnych bibliografií. 
Diela slovenskej národnej bibliografie reprezentujú Súpisy slovenskej knižnej 
tvorby za roky 1939 -1945. Od zrodu programu národnej retrospektívnej bibliogra-
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fie participuje na ňom knižnica viacerými úlohami, jej špecializácia sa ustálila na 
spracúvaní bibliografií nepravých periodík. 

V predvojnovom období knižnica uskutočnila prieskumy fondov niektorých 
knižníc v súvislosti s budovaním Centrálneho (súborného) katalógu slovenských 
knižníc (1923 - 1936). Systematicky sa výskum historických fondov začal rozvíjať 
od polovice 50. rokov, v polovici 80. rokov sa stal súčasťou sformovaného celoslo
venského projektu. V celoslovenskom meradle uskutočnila knižnica výskum 
inkunábuli, jeho výsledkami prispela do svetovej bibliografie prvotlačí Katalog der 
Wiegendrucke. 

Dnes je možné povedať, ž e  za 80 rokov fungovania sa Univerzitná knižnica v 
Bratislave pozitívne zapísala do povedomia širokej verejnosti. 

O jej dobré výsledky sa zaslúžili bývalí pracovníci knižnice, bolo by možné 

spomenúť viacerých, ale uvedieme len niekoľkých z nich, ako napr. PhDr. h. c. J. 

Emlera, prvého riaditeľa knižnice, vysoko erudovaného a kultúrneho človeka, 

PhDr. JUDr. J. Schutznera, PhDr. J. Čaploviča, PhDr. I. Kotvana, odborníka európ

skeho formátu, PhDr. J. Pašku, PhDr. J. Eckera, PhDr. J. Lehkého, Ing. V .  Kútika, 

PhDr. E. Vontorčíka a mnoho ďalších schopných, obetavých a zanietených pra

covníkov, ako aj súčasných pracovníkov, ktorí pripievajú k budovaniu knižnice 

poskytujúcej širokej verejnosti slobodný a politicky neovplyvňovaný prístup k 

vysokokvalitným informáciám. 

Nastupujúca informačná spoločnosť je  societou, ktorá kladie na knižnice čoraz 
vyššie nároky. Knižnice sú kultúrnymi hodnotami, ktoré sú v neprestajnom pohybe 
a ponúkajú nám úchvatný pohľad na človeka a kultúru. Na celom svete patria 
knižnice k najopatrovanejším a najcivilizovanejším inštitúciám. Kvalitne fungujúca 
knižnica má nielen v kultúrnych procesoch, ale v celom živote spoločnosti nezastu-
piteľné miesto a je  dôležitým predpokladom jej rozvoja. Vytvára podmienky rozvoja 
vzdelanosti a kultúrnej úrovne obyvateľstva. 

Univerzitná knižnica v Bratislave má vďaka kvalitatívnemu a kvantitatívnemu 

rozmeru knižničného fondu, rôznym špecializovaným službám, celoštátnym úlo

hám a rôznym kultúrno-vzdelávacím aktivitám pevné miesto v povedomí širokého 

používateľského okolia. 

V súlade s požiadavkami spoločnosti treba dotvárať podmienky na štúdium v 
priestoroch knižnice s optimálnym príručným fondom, získavať a sprístupňovať 
profilovú literatúru s komplexom bibliograficko-informačných a analyticko-syn-
tetických informácií, saturovať všetky kategórie používateľov od študentov a ž  po 
špičkových výskumných a riadiacich pracovníkov. T o  vyžaduje pochopenie aj u 
príslušných pracovníkov Ministerstva kultúry S R  a účinnú pomoc používateľov. 

Knižnice sú významnými prístavmi na ceste k poznaniu, skrýva sa v nich celá 
spoločnosť tvorivých ľudí, ktorých činnosť pomáha formovať zmysel kultúry a civi
lizácie. 
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Pri napĺňaní tejto spoločensky významnej úlohy je  potrebné popriať Univerzitnej 
knižnici v Bratislave pri jej významnom jubileu veľa tvorivých pracovníkov, schop
ných a ochotných pomôcť, poradiť a uspokojiť informačné potreby čitateľa a 
zároveň veriť, ž e  aj v zložitých ekonomických podmienkach sa nájde spôsob, ako 
Univerzitnú knižnicu v Bratislave podporiť v jej rozvoji a vytvoriť jej optimálnejšie 
podmienky v jej  náročnom poslaní - zachovať odkaz národnej vzdelanosti a 
dedičstvo stáročného vývoja. 

Do n o v é h o  tisícročia s n o v ý m i  s lužbami 
PhDr. Alexandra Kršková 

Verejné knižnice na prelome 2. tisícročia poskytujú svojim používateľom také 

služby, ktoré pred niekoľkými rokmi boli len víziou. Poskytovanie nového druhu 

služieb je  úzko späté s výpočtovou technikou, ktorá dnes zasiahla prakticky všetky 

knižničné činnosti. 

Turčianskaknižnica v Martine sa konečne v tomto roku pripojila ku knižniciam, 

ktoré zautomatizovali svoj výpožičný proces. T ý m  slávnostným dňom (apoň pre 

knihovníčky) bol 18. január, keď sa začalo s automatizovaným vypožičiavaním 

dokumentov v úseku pre deti a mládež. Boli to práve pracovníčky tohto úseku, 

ktoré sa stali priekopníčkami a prešliapavali zatiaľ nevychodené chodníčky ostat

ným. Netrvalo dlho a nasledovali ich v požičovni beletrie, kde bola požičaná 1. 

marca prvá kniha cez počítač. 

A zrazu bolo všetko jednoduchšie, ako sa očakávalo, počiatočná nervozita 

opadla, knihovníčky zistili, ž e  ich najväčšie obavy z dlhých radov pred výpožičným 

pultom, možného zlyhania techniky či ľudí pri práci s ňou sa nenaplnili. Naopak, 

výpožičný proces sa urýchlil, odbudli činnosti, ktoré neprimerane zaneprázd-

ňovali, a takto sa uvoľnil priestor na individuálnu prácu s čitateľom, na ktorú, 

povedzme si úprimne, pri klasickom vypožičiavaní nebol čas. 

Samozrejme, boli sme zvedavé, ako budú na zmenenú situáciu reagovať tí, o 

ktorých nám v tomto prípade ide - naši čitatelia. Neprekvapilo nás, ž e  mladší čitate

lia prijali počítače v knižnici s radosťou, ale ž e  sa takýto spôsob požičiavania zapáči 

aj starším, bolo pre nás príjemným prekvapením. 

Na druhej strane musíme priznať, že sa ozývali aj hlasy, ktoré nám vyčítali, ž e  

financie na počítače máme, ale nových kníh do knižnice nakupujeme málo. Ďalšia 

výhrada, ktorá sa ozýva zo strany čitateľov, je, ž e  v zalaminovanom čitateľskom 

preukaze nie j e  možné vyznačiť dátum výpožičky alebo vrátenia dokumentu, čo 

nevyhovuje hlavne deťom a starším používateľom. 

Postupne pracujeme na tom, aby sa v poslednom štvrťroku začal automati
zovaný výpožičný proces aj v čitárni novín a časopisov. Netrpezlivo čakajú na 
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dokončenie retrospracovania fondu, ktorý je podmienkou automatizovaného po
žičiavania dokumentov, aj v oddelení náučnej literatúry. T u  by sa malo začať poži
čiavať prostredníctvom počítača v januári roku 2000. 

Verejná knižnica v súčasnosti nie je  len miestom, kde si chodia záujemci 

požičiavať knihy pre kratochvíľu, ale je  aj zdrojom najnovších informácii a poznat

kov. K informáciám, o ktoré je  v súčasnosti najväčší záujem, patria informácie z 

oblasti práva, financií a obchodu. V snahe vyjsť používateľom svojich služieb v 

ústrety kúpila Turčianska knižnica v roku 1998 informačné zdroje v elektronickej 

forme, umožňujúce pravidelnú aktualizáciu. Je to systém EPRIS - elektronický 

právny informačný systém, ktorý obsahuje Zbierku zákonov (od roku 1945) a 

Zbierku súdnych rozhodnutí (od roku 1960). Ďalej ho dopĺňajú programy: 

• FIS - Finančný spravodajca Ministerstva financií Slovenskej republiky (od roku 

1989), 

• O B V E S T  - Obchodný vestník Slovenskej republiky (od roku 1991). 

Do prevádzky sme ich uviedli v marci tohto roku. Hneď na začiatku sme si uve
domili, ž e  v počiatočnej fáze sa aj my učime so systémom narábať, preto bolo prvý 
mesiac jeho využívanie bezplatné. Od apríla sa za využívanie týchto informačných 
zdrojov platí. Prvých 15 minút je  zdarma, z a  každých ďalších začatých 15 minút 
zaplatí používateľ 15,- Sk. Ak si chce informácie vytlačiť, má k dispozícii aj takú 
službu. Hoci sme mimoriadnu reklamu systému nerobili, aj tu sa potvrdilo, že dobrá 
vec sa chváli sama. Záujem používateľov o tieto služby je  veľký, sociálne a pro
fesijné skupiny, ktoré ho využívajú, sú rôzne - od právnikov cez podnikateľov a ž  
po súkromné osoby, ktoré majú právny problém. Knihovníčky, ktoré so systémom 
pracujú, oceňujú jednoduchosť vyhľadávania potrebných informácií. Chvália si, ž e  
na zaučenie stačí krátka inštruktáž a ž e  záujemca je  schopný vyhľadávať si infor
mácie sám. Používatelia oceňujú prehľadnosť, aktuálnosť a rýchlosť systému. 

A j  napriek tomu, že sa nám na začiatku stavali do cesty prekážky, sme radi, ž e  
sme sa nedali znechutiť a odradiť. Teší nás predovšetkým spokojnosť našich po
užívateľov, o ktorú nám v prvom rade ide. 

Plánov máme ešte neúrekom, veríme, že krôčik po krôčiku sa nám ich, aj na
priek nepriaznivej finančnej situácii, podarí realizovať. Veď o tom, ž e  nás ľudia 
potrebujú a naše služby využívajú, svedči neustály rast počtu návštevníkov 
knižnice i výpožičiek. 

Náš rozhovor  po „zemetrasení" v CVTI  S R  

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je  už dlhý čas 

nesporne jednou z najvýznamnejších knižnično-informačných organizácii v Slo

venskej republike. V uplynulom roku malo svoje 60. výročie vzniku. Zámer priniesť 
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v Bulletine Slovenskej asociácie knižníc pri uvedenej príležitosti stručnú charak
teristiku súčasnej pozície CVTI  S R  v knižnično-informačnom systéme sa nám 
nevydaril. K téme sa preto vraciame po istom časovom odstupe a v zmenenej 
forme - rozhovorom hlavného redaktora Bulletinu SAK Ing. Jána Kuráka s PhDr. 
Ľubomírom Kuckom, ktorý je  od 20. apríla 1999 poverený riadením CVTI SR. 

J. K.: V roku 1998, pre CVTI SR jubilejnom, riadili vašu organizáciu postup
ne štyria riaditelia a dvakrát, resp. trikrát sa zmenil jej štatút. Poslúžili tieto 
zmeny jej rozvoju? 

Ľ.  K.: Po odchode Ing. Jána Kuráka (28. februára 1998) bol do funkcie riaditeľa 

C V T I  S R  menovaný doc. Ing. Koloman Ulrich, CSc. Keď však na základe konkurzu 

odišiel do inej organizácie, bola riadením CVTI  S R  poverená Mgr. Vlasta Cikatri-

cisová (dovtedy 1. námestníčka riaditeľa). O necelé dva mesiace bola na základe 

uskutočneného „konkurzu" do funkcie riaditeľky vymenovaná Mgr. Petronela Še

bestová. V o  funkcii zotrvala od 19. októbra 1998 a ž  do jej odvolania dňa 19. apríla 

1999. 

U ž  samotný fakt, ž e  organizáciu, nech je  to akákoľvek inštitúcia, riadia v priebe

hu kalendárneho roku štyria riaditelia, je  alarmujúci. Každý vedúci organizácie má 

svoj štýl práce, riadenia, predstavu o fungovaní inštitúcie a prípadných zmenách. 

Je to aj vtedy, ak dané zmeny riešia problémy a dosahuje sa želaný efekt nielen 

v personálnej oblasti, ale aj ekonomike a knižnično-informačných službách. Nemu

sím azda ani pripomínať, ž e  kým sa „novopečený" riaditeľ ohřeje v „kresle", uplynie 

určitý čas. Ale potom príde nové „striedanie stráží" a kolotoč sa začína odznova. 

Riaditeľský post nemožno brať ako prestupnú stanicu k novému zamestnáva

teľovi. Oveľa horšie však je, ak ten, čo berie moc do rúk, nemá na to nevyhnutné 

odborné a manažérske predpoklady, osobné vlastnosti a svoju autoritu si chce 

vynútiť bezhlavým obviňovaním doterajších vedúcich a ďalších zamestnacov z tu-

nelovania, rozkrádania, nevýhodných zmlúv či iných hriechov (všetko bez preuká

zateľných dôkazov, ako to nakoniec potvrdili aj opakované inventarizácie majetku 

a audity) a ak sa so zamestnancami nepracuje korektne, ale bezohľadne a ž  ši

kanovaním. T o  sa potom prenáša nielen do rôznych negatívnych dôsledkov na 

zamestnancov a do ich postojov, ale aj do pracovných a medziľudských vzťahov. 

V o  svojich dôsledkoch potom dochádza nielen k pribrzdeniu a strate času vo vývoji 

organizácie, ale najmä k ďalším závažnejším problémom, ku skutočným škodám 

na jej funkčnosti, na plnení jej hlavných úloh. 

Zmeny sa netýkali iba riaditeľov, ale od jesene 1998 aj námestníkov a niektorých 
vedúcich odborov a ďalších zamestnacov. Podľa organizačného poriadku CVTI  
SR, platného od 1. júna 1998, malo CVTI  S R  troch námestníkov. Ku koncu roka 
iba námestníka pre knižničnú činnosť, pričom post ekonomického námestníka ne
bol obsadený a blížila sa účtovná uzávierka a príprava rozpočtu na rok 1999, bolo 
treba riešiť problém financovania investičnej výstavby a pod. Personálne bol zdeci
movaný odbor informačných technológií. 
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Čo sa týka štatútov CVTI  SR, v priebehu roka platili tri štatúty, z toho dva celkom 
nové. S odstupom času som presvedčený, že oba boli šité horúcou ihlou a poviem 
to „diplomaticky" - nedokonalé. 

Ale ak dovolíte, spýtam sa ja. Je normálne, aby v deň nástupu riaditeľky bol 

podpísaný aj nový štatút organizácie, pričom vedúci odborov o ňom neboli informo

vaní a dostali ho do rúk a ž  26. apríla 1999, keď som po odvolaní riaditeľky viedol 

prvé mimoriadne kolégium!? 

Pri prečítaní uvedeného si môžu niektorí položiť otázku: No, to sa teda pekne 

kritizuje a poukazuje Kuckovi teraz, ale čo urobil, keď bol od novembra 1998 do 

19. apríla 1999 námestníkom? Takže čo som urobil? Snažil som sa aspoň elimino

vať a tlmiť, pokiaľ to bolo možné, niektoré skutočnosti a vidieť „poza roh". Aká by 

bola situácia v CVTI  dnes, keby aj oficiálne, nielen de facto, bola námestníčkou 

bývalá poradkyňa riaditeľky s jej odbornou prípravou? Situácia by sa bola vyvíjala 

ešte horšie. 

Z uvedeného vyplýva, že personálne a s tým súvisiace zmeny v roku 1998 a 
prvých mesiacoch t. r. rozhodne rozvoju CVTI  S R  neposlúžili, naopak. Preto sa aj 
nakoniec stretli takmer so všeobecným odporom zamestnancov CVTI  SR. 

A j  iné knižnično-informačné inštitúcie by sa mali takejto situácii zásadne a 
rozhodne vyvarovať, pretože v konečnom dôsledku na to doplácajú nielen zamest
nanci, ale aj používatelia. 

J. K.: Charakterizujte dosiahnutý stav a hlavné výsledky činnosti CVTI SR v 
uplynulom roku, klady a nedostatky v rozvoji vašej organizácie, knižnično-
-informačných služieb, ich technického, personálneho a hospodárskeho za
bezpečenia. 

Ľ .  K.: Výsledky v roku 1998 v plnení vecných úloh možno charakterizovať ako 

vcelku dobré. Napríklad oproti roku 1997 mierne vzrástol počet používateľov (na 

24 327), výpožičiek kníh a periodík (najmä v rámci MMVS). Na úrovni roka 1997 

sa udržal počet návštevníkov študovní. Mierne vzrástol celkový počet priebežných 

a retrospektívnych rešerší z vlastných a zahraničných báz dát. Vzrástol počet od

borných kurzov, seminárov, počet periodických a neperiodických publikácií, zvýšil 

sa objem prekladateľských prác, ale výrazne poklesol objem reprografických prác. 

Hospodárenie organizácie bolo limitované reštrikčnými opatreniami, v dôsledku 

ktorých boli veľmi redukované výdaje na nákup literatúry (z rozpočtovaných 4,4 

mil. Sk na 1,9 mil. Sk), najmä na nákup periodík. Neurobilo sa všetko pre včasné 

priebežné zabezpečenie výstavby najmä z hľadiska prípravy jej financovania na 

rok 1999. V rozpočte vyčlenené prostriedky nepostačujú na plynulé pokračovanie 

stavebných prác a časové odklady výstavby budú finančné nároky na výstavbu 

nepríjemne zvyšovať. 

Napriek organizačným a personálnym zmenám v roku 1998 možno konšta

tovať, ž e  príjmy za poskytované služby boli vďaka úsilliu zamestnacov prekročené 
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о 0,5 mil. Sk a činili celkom 4 259 600.- Sk. Nárast v príjmovej časti za poskytované 
služby bol najmä v medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe, dialógových 
a firemných rešeršiach, edičnej činnosti a obchodnej kancelárii EUR-OP. Príno
som pre oblasť doplňovania boli dary najmä z Goetheho inštitútu a medzi naj
významnejšie patrí dar publikácií OECD  z Ministerstva zahraničných vecí Sloven
skej republiky, a po rokovaniach priamo z vydavateľstva O E C D  v hodnote asi 2 
mil. Sk. Na základe zmluvy so Slovenským ústavom technickej normalizácie bola 
vytvorená technická normalizačná komisia (TNK) pre oblasť informácii, dokumen
tácie a terminológie. Cieľom a úlohou TNK je zapracovať ISO normy z predmetnej 
oblasti do sústavy slovenských technických noriem (bol vypracovaný plán na rok 
1999 na spracovanie ISO noriem do sústavy slovenských technických noriem). 
Okrem toho bola podpísaná dohoda s Úradom priemyselného vlastníctva Sloven
skej republiky, kde C V T I  S R  plní funkciiu regionálneho patentového strediska. V 
hodnotenom období bol v podstatnej miere inovovaný hardvéra softvérv rozsahu 
asi 2,7 mil. Sk. Bola vykonaná rekonštrukcia objektu na Drieňovej ulici a v priesto
roch katalógov. V oblasti výstavby CVTI  S R  sa v máji uskutočnil slávnostný výkop 
základov novej budovy CVTI  SR. 

Najhoršie a s negatívnymi dôsledkami najmenej na rok 1999 treba posudzovať 
nevhodné personálne opatrenia realizované vo 4. štvrťroku 1998 a v 1. štvrťroku 
1999. Z organizácie odišlo viacero ťažiskových vysokokvalifikovaných pracov
níkov, obetavých nadšencov, vytvorila sa voči nim atmosféra neodôvodneného 
podozrievania a obviňovania, v pracovnom kolektíve atmosféra strachu, rastúcej 
apatie a odporu voči vedeniu. Taký stav v podmienkach inštitúcie je  horší ako 
čokoľvek iné. Ťažko sa naprávajú a ešte budú naprávať tieto nedostatky, lebo boli 
postihnuté kľúčové pracoviská, najmä odbor informačných technológií, ekono
mický úsek a niektoré služby. 

J.  K.: Rok 1999 je aj pre CVTI SR ako príspevkovú organizáciu veľmi ťažký, 
hoci ľahké neboli ani roky predtým. Aké problémy v činnosti vašej organizá
cie považujete za neodkladné a ako ich mienite postupne riešiť? 

Ľ. K.: V prvom rade sú to personálne problémy. Ľahko sa niekto odvolá, funkcia 

zruší, ale následné kroky a opatrenia sa neurobili. Z tohto aspektu je  nevyhnutné 

po personálnej stránke stabilizovať kádre s cieľom ďalšieho zabezpečenia rozvoja 

inštitúcie. Okrem toho bolo nevyhnutné obnoviť pravidelné kolégiá riaditeľa, ope

ratívne porady, znovu nastoliť normálnu pracovnú atmosféru. 

V oblasti vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami bolo potrebné 
upraviť vzťahy kolektívnou zmluvou, aby sa odstránilo právne vákuum, ktoré tu 
nastalo. Ďalej bolo nevyhnutné novelizovať príkazy riaditeľa a irelevantné osobit
ným príkazom zrušiť. 

V súvislosti s uznesením vlády S R  č. 922 v zneni uznesenia vlády S R  č. 266 z 
31. marca 1999 sa CVTI  S R  delimitovalo z priameho riadenia Úradu pre stratégiu 
rozvoja spoločnosti, vedy a techniky S R  pod priame riadenie Ministerstva školstva 
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SR. V týchto intenciách bolo nevyhnutné vypracovať delimitačný protokol vrátane 
zmluvy o prechode zriaďovateľskej funkcie s účinnosťou od 1. júla 1999 a dbať na 
včasné vykonanie rozpočtového opatrenia. S uvedenou skutočnosťou súvisí aj 
príprava noviel organizačno-právnych dokumentov, najmä zriaďovacej listiny, 
štatútu, organizačného a pracovného poriadku atď. 

Máte pravdu, rozpočtový rok 1999 nie je ideálny, ale myslím si, že ideálne roky 

nebudú. Viazanosť čerpania finančných prostriedkov zväzuje ruky. Podarilo sa 

nám vyňať z viazanosti kapitálové transfery na rok 1999, čo umožnilo hoci len v 

minimálnom rozsahu pokračovať vo výstavbe CVTI  SR, ako to nakoniec predpo

kladá programové vyhlásenie vlády. Obávam sa, ž e  rozpočet v roku 2000 bude 

veľmi tvrdou skúškou pre knižničnú oblasť. V čase písania článku sme boli nútení 

znížiť záväzný limit zamestnancov o 10 %. Neostáva nám iné, než všemožne 

hľadať racionalizačné riešenia v organizácii práce, technickom a technologickom 

rozvoji, v knižnično-informačných službách. Okrem neodkladných personálnych a 

finančných problémov je  tu celý rad naliehavých úloh súvisiacich s hlavnou čin

nosťou a zameraním organizácie. Je nevyhnutné robiť opatrenia - hneď, ale aj v 

rámci prípravy návrhu rozpočtu na rok 2000 - v oblasti doplňovania knižnično-in-

formačných fondov, využitia výpočtovej techniky a implementácie niektorých mo

derných informačných technológii, na zintenzívnenie medziknižničnej spolupráce 

s domácimi a zahraničnými partnermi a organizáciami, na aktívnejší rozvoj vy

braných služieb, na zabezpečenie ucelenej etapy výstavby CVTI  S R  v budúcom 

roku, na prehĺbenie „public relations" a pod. K tomu, samozrejme, pribudnú aj 

špecifické požiadavky zo strany nadriadeného orgánu. 

J.  K.: P o  viacročnej intenzívnej príprave sa v máji 1998 začali stavebné práce 
na výstavbe vlastného účelového objektu CVTI SR. Akcia je zahrnutá aj do 
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Čo sa doteraz vyko
nalo a ako práce pokračujú? 

Ľ.  K.: Treba iba privítať skutočnosť, ž e  budovanie CVTI  S R  j e  zahrnuté v Progra
movom vyhlásení vlády SR. Od začiatku výstavby vrátane prípravy a projektových 
prác bude do konca roka 1999 preinvestovaných asi 59 mil. Sk. Kapitálové trans
fery rozpočtované na výstavbu objektu CVTI  S R  v roku 1999 v o  výške 20 mil. Sk 
sú iba nepatrným zlomkom potreby, ale napriek uvedenému práce v tomto nízkom 
objeme pokračujú. Predpokladaná, resp. projektovaná lehota výstavby sa takto 
nedodrží. Toto predlžovanie výstavbu nevyhnutne predražuje. Bude preto dôležité 
účelne a včas vynaložiť všetky prostriedky na zabezpečenie výstavby. 

J.  K.: Úlohy a ambície CVTI SR účinne prispievať svojou činnosťou k rozvoju 
informačnej, poznatkovo orientovanej spoločnosti v Slovenskej republike 
nadobudnú zrejme nové rozmery. Aké sú vaše predsavzatia na tento, budú
ci a najbližšie roky? 

Ľ .  K.: Z dlhodobejšieho hľadiska nás čaká celý rad už teraz aktuálnych dôležitých 

úloh. Nemôžeme a nechceme zostať na úrovni klasickej knižnice. Bolo by to v 
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rozpore s vývojovými tendenciami. Chceme sa koncepčne a nepretržite rozvíjať 
ako plnohodnotné národné stredisko vedecko-technických informácií. Našu po
zornosť upriamujeme preto najmä na nasledujúce úlohy: 

• obnoviť narušenú dynamiku a systematickosť v doplňovaní knižnično-infor-
mačného fondu (bez ohľadu na formu nosiča) z technických odborov a vybra
ných oblastí prírodných, ekonomických a humanitných vied, 

• rozvíjať a inovovat' knižnično-informačný systém, uvádzať do prevádzky moder

né informačné technológie pri využití nových poznatkov, skúsenosti a aplikácii, 

rozvíjať informačné služby z vlastných, domácich a zahraničných báz dát a sprí

stupňovanie sieťových zdrojov a služieb v prostredí globálnej siete, 

• riešiť problematiku informačného zabezpečenia v zmysle zámerov vedecko-

-technickej politiky SR, 

• prehlbovať metodickú a poradenskú pomoc informačným strediskám a technic
kým knižniciam v SR,  rozvíjať edičnú činnosť, ďalšie vzdelávanie a informatickú 
prípravu knižničných pracovníkov, 

• participovať na príprave legislatívnych noriem pre oblasť knihovníctva, vedec-

ko-technických informácií, zapracovať ISO normy do sústavy STN v predmetnej 

oblasti, 

• účinnejšie využívať kooperáciu s domácimi a zahraničnými inštitúciami, zvýšiť 

aktivity súvisiace s členstvom CVTI  S R  vo FID, LIBER, E A G L E ,  IATUL atď.; 

zdokonaľovať a rozširovať informačné služby o medzinárodných európskych 

integráciách a projektoch - EÚ, UNIDO, OECD, 

• mimoriadnu pozornosť venovať plynulému pokračovaniu výstavby CVTI  SR, 

najmä jej  technologickej časti (výpočtová technika a pripojenie k vonkajším sie

ťam, skladová a dopravná technika dokumentov atď.). 

Bolo by možné pokračovať a hlbšie analyzovať jednotlivé úlohy. T o  si vyžaduje 

a bude naďalej vyžadovať včasnú a systematickú prácu na zabezpečovaní nevy

hnutných finančných zdrojov nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj z tržieb za vlastné 

služby a z iných zdrojov, napr. z fondu PHARE.  Z toho nevyhnutne vyplýva, ž e  

sústavná a každodenná bude aj starostlivosť o optimálne využitie získaných pros

triedkov. 

Za rozhovor ďakuje 

Ing. Ján Kurák 
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IN F O R M Á C I E : : :  g f  | f  f § ,  

K n i h o v n y  současnost i  '99 

V dňoch 14. - 16. septembra 1999 sa štvorčlenná delegácia SAK-u a SSK zú

častnila v Soči pri Chrudimi na pozvanie SKIP na 7. celoštátnej odbornej konferen

cii českých knihovníkov. Napriek vysokým poplatkom (vložné, pobyt, zborník) sa 

konferencie zúčastnilo 270 pracovníkov knižnic a 30 zástupcov vystavovateľských 

firiem. 

U ž  prvý rokovací deň vystúpili zástupcovia Ministerstva kultúry Č R  a Minister

stva práce a sociálnych vecí ČR. Okrem iného tu odznela aj významná informácia, 

ž e  systém verejných knižníc Č R  bol včlenený do štátneho informačného systému 

a obrovská akcia - napojenie verejných knižnic na internet - bude financovaná z 

peňazi štátneho informačného systému. Knižnice pritom čaká úloha vyškoliť 

tisícky pracovníkov vo využívaní internetu, lebo pripojenie knižníc na internet bez 

kvalifikovanej obsluhy by nebolo dosť účinné. 

Práce na knižničnom zákone sa zatiaľ nedaria. Zákon by mal upevňovať pozíciu 

knižníc, ale nemožno do neho zabudovať celé štatúty, ako to niektoré knižnice 

požadujú. Odznela aj informácia, ž e  parlament E Ú  vydal Zelenú knihu o knižni

ciach. 

Rokovanie druhého dňa prebiehalo v sekciách na tému Internet pomáha knižni
ciam a na tému Vzdelávanie knihovníkov. 

Pani Silva Šimcová, česká profesorka, ktorá žije vo Veľkej Británii, hovorila o 

podiele knižníc na zvyšovaní kultúrnosti človeka. Poukázala na potrebu zvyšova

nia informačnej gramotnosti, ale aj na informačnú chudobu ľudí, ktorí nemajú na 

zaplatenie účtov za elektrinu a tým sa elektronické dokumenty stávajú pre nich 

nedostupnými. Občania si vzhľadom na vysokú nezamestnanosť budú svoju kvali

fikáciu meniť celý život, podľa potrieb na trhu práce. Preto vo Veľkej Británii existujú 

korešpondenčné kurzy vzdelávania, organizuje sa rok „čítania" a iné. 

Odzneli zaujímavé príspevky o webovských stránkach knižníc, o digitálnej kniž

nici českého parlamentu, o problematike protokolu Z39.50 ako programe umož

ňujúcom súčasné vyhľadávanie v katalógoch viacerých knižníc. 

Prehľad zaujímavostí z Národní knihovny v Prahe v súvislostí s internetovými 

službami predniesla p. Hiršelová. NK v Prahe má počítače pre nevidomých. Právo 

využívať internet majú všetci registrovaní čitatelia na 1 hodinu denne. Na tento 

účel slúži 8 počítačov. Pre záujemcov o internet robia školenia každý deň. Toto si 

iste nemôže z kapacitných dôvodov dovoliť hoci i veľká slovenská knižnica. 
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V NK v Prahe zaznamenali pokles záujmu čitateľov o CD-ROM. 

Zástupca firmy Minerva v Č R  informoval prítomných o službe LaSER, čo pred
stavuje sprístupnenie plných textov zahraničných časopisov pre predplatiteľov 
tlačenej formy periodík. Stačí, ak sa do Minervy pošle zoznam predplatených pe
riodík, táto v spolupráci s nakladateľmi vybaví „vstupnú stránku" a prístup k plným 
textom je  umožnený. Knižnica si najprv vyžiada abstrakt článku a po jeho odsúhla
sení sa vyžiada jeho plný text. Komunikácia je v angličtine cez adresu LaSER.mi-
nerva.AT. 

Pracovníci knižnice v Prostějově neboli spokojní s adresármi českých knižnic, 
ktoré sa nachádzajú v NK a STK Praha. Tieto sú staré, obsahujú veľa chýb a do
statočne sa neudržujú. Na adrese www.knihovna.cz sa zobrazí „knižnica knižníc" 
s aktuálnymi údajmi. Adresár sa aktualizuje týždenne. 

K tomuto sa rozvinula diskusia s prejavmi nedôvery (veď to nieje žiadna ústred

ná knižnica a prečo to robi), až po výzvu, aby sa každá knižnica usilovala svoje 

údaje cez prístupové heslo aktualizovať. 

A j  iní autori príspevkov zastávali názor, že knižnice majú čitateľom umožniť 
prístup k internetu, veď tým prispievajú k vzdelanosti národa. Keď knižnice učia 
čitateľov čítať, prečo by ich nemohli vzdelávať vo využívaní technických, resp. 
elektronických prostriedkov na sprístupňovanie informácii. 

Počas rokovania 3 sekcií sa súčasne konali 2 autobusové zájazdy na zámok 

Žleby. Zámočné expozície sa venujú zbierkam starých zbrani, brneniu a lovu a 

vidieť toľko historickej nádhery pohromade, je zážitok na celý život. 

Je to len malá časť z toho, o čom všetkom sa v sekciách rokovalo. Osobitne 

ma zaujali aj napr. vystavovatelia knižničného nábytku za prístupné ceny. Aká 

však škoda, ž e  s ideálnymi, ľahko sa otvárajúcimi a cenovo prístupnými katalogi

začnými skrinkami prišli výrobcovia teraz, keď lístkové katalógy už nemajú per

spektívu. 

Časť rokovania bola venovaná plateným knižničným službám. Preklad odporu
čenia, ako v tejto problematike pokračovať, uverejníme v inom príspevku. 

Zo 7. konferencie Knihovny současnosti '99 vyšiel zborník, v ktorom sú príspev

ky uverejnené v plnom znení. 

Ing. Ján Guľa, 

Slovenská poľnohospodárska knižnica, Nitra 
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30. výročie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  

Posledné dva roky tohto tisícročia sú popretkávané vzácnymi výročiami popred

ných slovenských knižníc. Tohto roku oslávila 30. výročie získania štatútu ve

deckej knižnice Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. 

Jej história siaha až do roku 1926, keď bola založená Mestská verejná knižnica, 

ktorá v roku 1951 bola pretvorená na Krajskú ľudovú knižnicu, aby od roku 1952 

pôsobila už  ako krajská, okresná a mestská knižnica. Dňa 26. apríla 1961 bol 

schválený návrh štatútu budúcej štátnej vedeckej knižnice a jej sídlom sa stala od 

roku 1966 budova bývalého župného domu na Lazovnej ulici. Štatút štátnej ve

deckej knižnice získala 1. júla 1969. 

Pri príležitosti osláv 30. výročia usporiadala Štátna vedecká knižnica v Banskej 

Bystrici pod záštitou prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici 23. septembra 

1999 slávnostnú akadémiu. Zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva kultúry S R  

(A. Doktorová), Spolku slovenských knihovníkov (T. Trgiňa), Slovenskej asociácie 

knižníc (D. Gondová), Krajského úradu v B. Bystrici, Univerzity Mateja Bela, vzácni 

hostia zo spolupracujúcich knižníc z Hradca Králové (ČR), Šalgotarjánu (Maďar

sko), Opole (Poľsko) a celý rad reprezentantov slovenských knižníc. 

V prvej časti odzneli pozdravné prejavy hostí. Tie boli na jednej strane príleži
tosťou poďakovať sa za dlhoročnú záslužnú prácu poslednej riaditeľke Štátnej 
vedeckej knižnice Mgr. Oľge Kaliskej a na druhej prvým verejným kontaktom a prí
ležitosťou na privítanie novomenovanej riaditeľky PhDr. Oľgy Laukovej. 

Druhá časť slávnostnej akadémie bola venovaná odbornému semináru. Od
zneli na ňom príspevky o kultúrno-spoločenských aspektoch histórie Bansko
bystrického kraja, o histórii Štátnej vedeckej knižnice, o perspektívach budovania 
Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela, o spolupráci SNK v MS s Š V K  v 
Banskej Bystrici, ako aj o súčasných úlohách a plánoch Verejnej knižnice Mikuláša 
Kováča v Banskej Bystrici. 

V popoludňajších hodinách pokračovali oslavy slávnostným zasadnutím ve
deckej rady a podpísaním dohôd o dvojstrannej spolupráci so zahraničnými knižni
cami. 

PhDr. Marta Ehnová, CVTI SR, Bratislava 

Štátny fond kultúry Pro Slovakia - komisia 
knihovníctva 

Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc, Univerzitná 
knižnica v Bratislave, Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty 
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Univerzity Komenského v Bratislave v novembri 1998 opätovne predložili vedeniu 
Ministerstva kultúry S R  návrh na vytvorenie samostatnej komisie pre knihovníctvo 
a dokumentáciu národnej kultúry v rámci štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. 
Žiadosť bola akceptovaná. „Naša" komisia má v rámci štátneho fondu Pro Slovakia 
poradové čislo pätnásť a podľa Štatútu štátneho fondu kultúry je špecializovaným 
poradným a iniciatívnym orgánom ministra pre oblasť knihovníctva. 

Okrem komisie pre knihovníctvo má Pro Slovakia komisie pre tieto oblasti: archi
tektúra, divadelníctvo, hudba, kinematografia a video, krásna literatúra - umelecký 
preklad, miestna a regionálna kultúra, múzeá a galérie, výtvarníctvo, úžitkové 
umenie a dizajn, pamiatková starostlivosť, rozhlasová a televízna tvorba, tanečná 
hudba, odborná a vedecká tvorba, kultúrne aktivity vysokých škôl. 

Povinnosťou jednotlivých komisii je  posúdiť všetky projekty, ktoré komisia 

dostane na prerokovanie, a pripraviť návrh na ich schválenie rade štátneho fondu 

kultúry Pro Slovakia. Rada štátneho fondu má 31 členov - okrem pätnástich pred

sedov jednotlivých odborných komisií sú členmi rady ďalší šestnásti odborníci 

z oblasti kultúry. Na čele fondu je minister kultúry SR, ktorý rozhoduje o použiti 

zdrojov fondu alebo jednotlivých výdavkov na základe odporúčaní rady fondu. S 

radosťou môžeme konštatovať, že v tomto roku neboli zo strany ministra kultúry 

robené žiadne dodatočné korektúry rozhodnutí rady fondu a všetky projekty, ktoré 

rada fondu schválila a odporúčala, boli ministrom prijaté. 

Prvé zasadnutie komisie knihovníctva sa uskutočnilo v marci 1999. Na tomto 
zasadnutí si komisia v zložení Marta Čomajová, Daniela Gondová, Horst Hogh, 
Dušan Katuščák, Petronela Šebestová, Juraj Koday, Oľga Kaliská zvolila pred
sedníčku - Danielu Gondovú a podpredsedníčku - Oľgu Kaliskú. Medzi ďalšie 
dôležité povinnosti komisie patrilo vypracovanie rokovacieho poriadku a určenie 
kritérií na posudzovanie projektov. Členovia komisie sa dohodli, že pri posudzo
vaní projektov sa bude zohľadňovať celoslovenský a celospoločenský dosah 
predkladaných projektov, ich efektívnosť z hľadiska knižničného systému Sloven
skej republiky a finančná náročnosť, prespektívnosť predkladaných projektov, 
prezentácia knižničného systému SR. Na tomto zasadnutí komisia dostala na 
štúdium všetky projekty, ktoré jej boli pridelené. 

Druhé zasadanie komisie sa uskutočnilo v máji. Jediným bodom tohto sedenia 
bolo posúdenie jednotlivých projektov a pripravenie návrhu na rokovanie rady 
fondu. Rozhodovanie nebolo jednoduché, keďže komisia sa musela zaoberať 76 
projektmi v hodnote 22 936 575 Sk. Z celkového objemu finančných prostriedkov, 
ktoré mal štátny fond v tomto roku k dispozícii, komisia knihovníctva dostala na 
rozdelenie 1 300 000 Sk. 

(Poznámka: Celkový počet projektov, ktoré v tomto roku posudzovali jednotlivé 
odborné komisie štátneho fondu kultúry, bol vyše 2397, požiadavky boli spolu na 
1 990 629 891 Sk, z toho bolo odsúhlasených 808 projektov vo finančnom objeme 
71 685 500 Sk.) 
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Ako komisia postupovala pri posudzovaní projektov? Vďaka podpredsedníčke 
komisie členovia komisie dostali prehľadné tabuľky, v ktorých boli jednotlivé 
požiadavky zoradené podľa obsahového zamerania projektu a súčasne bol spra
covaný súhrnný prehľad podľa inštitúcií. Možno konštatovať, ž e  najviac žiadosti 
bolo na získanie finančných prostriedkov na doplňovanie knižničného fondu, ďal
šiu početnú skupinu tvorili požiadavky na podporu vydavateľských aktivít žiada
teľov, na zabezpečenie rôznych odborných podujatí a menšiu skupinu, avšak fi
nančne najnáročnejšiu, tvorili projekty na získanie výpočtovej a reprografickej 
techniky. Obsahová a formálna úroveň spracovania projektov bola veľmi rôzno
rodá. Jednoznačne možno konštatovať, že medzi najlepšie pripravené projekty 
patrili žiadosti občianskych združení, kde bola jasná charakteristika žiadateľa, 
presné vymedzenie projektu, jednoznačne uvedené požiadavky, definované ciele, 
priložené všetky potrebné dokumenty, posudky nezávislých expertov a pod. 

Komisia navrhla rade fondu na schválenie 37 projektov, z toho 21 žiadosti na 

doplňovanie knižničného fondu, 5 vydavateľských projektov, 5 žiadostí na za

bezpečenie odborných podujatí, 3 pracoviská dostali príspevok na výpočtovú, 

resp. reprografickú techniku, 1 reštaurátorský zámer a 2 žiadosti na spracovanie 

CD-ROM. Ani pre jeden projekt neboli navrhnuté a schválené finančné prostriedky 

v požadovanej výške. Dôvod bol prozaický - nedostatok pridelených peňazí. Určite 

boli mnohí sklamaní, ž e  ich žiadosť bola zamietnutá, resp. ž e  dostali menej, ako 

žiadali. Treba si uvedomiť, ž e  pred rokom sme nemali samostatnú komisiu a na 

mnohé žiadosti sme ani len nedostali odpoveď. 

Najviac finančných prostriedkov komisia navrhla pre projekty, ktoré majú v pod

state celospoločenský dosah - na 2. slovenský knihovnícky kongres bolo navrh

nutých a radou fondu odsúhlasených 200 000 Sk a na CD-ROM Slovenskej národ

nej bibliografie 250 000 Sk. O význame 2. slovenského knihovníckeho kongresu 

azda nikto nepochybuje, príspevok zo štátneho fondu by mal umožniť organi

zátorom znížiť na minimum finančné zaťaženie účastníkov kongresu. Veríme, ž e  

vďaka Pro Slovakii bude cena CD-ROM-u nižšia, takže bude prístupná pre všetky 

knižnice. 

Všetky odsúhlasené projekty všetkých komisii sú všetkým záujemcom prístup
né na webovskej stránke Ministerstva kultúry S R  - na adrese: http://www.culture, 
gov. sk/ROK99/MKSR/PS/dot. html. 

Iste aj z tohto dôvodu je štátny fond kultúry Pro Slovakia v súčasnosti považo

vaný za jeden z najtransparentnejších. Z vlastných skúseností môžeme povedať, 

že rada fondu veľmi korektne a prísne (ale rovnako prísne) hodnotila návrhy všet

kých odborných komisií, väčšina projektov bola hneď pri prvom prerokúvaní odsú

hlasená, niektoré projekty boli z rozhodovania vyňaté a bolo potrebné pripraviť 

ďalšie doplňujúce informácie na najbližšie zasadanie rady, boli však aj projekty, 

ktoré boli zamietnuté. Z „našich" projektov bolo v prvom kole odsúhlasených 32 

projektov, 5 projektov bolo odsúhlasených po ich doplnení. 
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Budúcnosť štátneho fondu kultúry Pro Slovakia je zatiaľ neistá. Riaditeľka fondu 

má síce informácie, ž e  fond by mal pôsobiť i naďalej, ale zatiaľ sa presne nevie, 

koľko bude mať finančných prostriedkov. Vie sa však, že žiadosti sa môžu podávať 

od 1. novembra 1999 do 31. januára 2000. Žiadosti možno ziskať priamo od štát

neho fondu kultúry Pro Slovakia na Ministerstve kultúry (Dobrovičova 12, 813 31 

Bratislava). Naša komisia navrhla, aby boli dostupné, aj s podrobnými pokynmi, 

na webovskej stránke. 

Všetkým, ktori budú podávať žiadosť do ktorejkoľvek odbornej komisie štátneho 
fondu kultúry, odporúčame, aby jej spracovaniu venovali mimoriadnu pozornosť, 
priložili všetky potrebné doklady, pripravili výstižné charakteristiky projektu. Pro
síme vás a radíme vám, pozorne si prečítajte pokyny a požiadavky na spracovanie 
žiadosti a nepodceňujte upozornenie na žiadosti „Nekompletná žiadosť nebude 
prejednávaná". Konkurencia bola - a nepochybujeme, že aj bude - veľká. Pri tom 
množstve žiadosti, ktoré každoročne fond dostáva, nie je  možné pri neúplných 
žiadostiach žiadať ich doplnenie. 

PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka ÚK FiF UK, Bratislava 

Verejné knižnice a nová Európa 

Je to názov medzinárodnej konferencie knihovníkov, ktorú pod záštitou primá

tora Bratislavy pripravuje Mestská knižnica v Bratislave pri príležitosti 100. výročia 

založenia MsK (1. októbra 1900). Termín konferencie bol predbežne určený na 

26. - 28. septembra 2000. 

Konferencia poskytne priestor na prezentáciu mnohých naliehavých problé

mov. 

Knižnice slúžia ako prostriedok zabezpečenia prístupu k vedomostiam a kul

túrnej vzdelanosti všetkým občanom. Je však ich úloha a postavenie adekvátne 

revolučným zmenám, ktoré prináša koniec tohto storočia (internet, iné médiá ako 

klasická kniha)? Ako sa budú riešiť viacnárodnostné problémy, ktoré prináša nové 

tisícročie? 

Mestská knižnica v Bratislave, ktorá poskytuje takmer 100 rokov svoje služby 
všetkým profesijným i sociálnym skupinám, národnostným menšinám a vekovým 
kategóriám, chce ponúknuť „bohatý zdroj nápadov a inšpirácií". 

Okrem Mestskej knižnice v Bratislave sú hlavnými organizátormi Hlavné mesto 
Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Goetheho inštitút a Francúzsky inštitút; odbor
ným garantom j e  Slovenská asociácia knižníc. 

Podobné konferencie sa doteraz uskutočnili v Maďarsku (1997, účastníci zo 17 

krajin), v Prahe (1998, účastníci zo 14 krajín) a v Slovinsku (1999). 

PhDr. Elena Veľasová, riaditeľka Mestskej knižnice v Bratislave 
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Verejné knižnice ako informačné centrá miest a obcí 
Ivana Štrossová 

V záverečnom dokumente na medzinárodnej konferencii Internet v štátnej 
správe a samospráve '99, kde sa okrem iného hovorilo aj o verejných knižniciach 
a ich možnostiach pri sprístupňovaní celého radu verejne dostupných informácii, 
sa výslovne píše: 

„Vláda, regionálne a miestne orgány by spoločne mali vytvoriť a poskytnúť celú 

škálu verejných prístupových miest, ktoré môže ktokoľvek použiť a ktoré musia 

byť bezplatné alebo prinajmenšom dostupné každému. Využitie verejných knižníc, 

škôl a všeobecne prístupných priestorov verejných inštitúcii sa javí ako výhodné. 

Dlhodobo by každý mal byť schopný sa pripojiť ku kyberpriestoru zo svojej vlastnej 

domácnosti, takže by sa taký pristúp stal rovnakou súčasťou života ako telefón." 

Od verejných knižníc sa dnes očakáva veľká zmena v ich tradičnej práci. Verej

né knižnice, ktoré donedávna podávali informácie o literatúre a poskytovali infor

mácie len prostredníctvom tradičných knižničných fondov a kartoték, sa dnes po

mocou nových informačných a komunikačných technológií môžu stať kvalitnými 

informačnými centrami v mieste svojej pôsobnosti. 

Verejná knižnica ako informačné centrum obce 

Pôvodná funkcia verejnej knižnice - sprístupňovanie fondov kníh, časopisov a 

zvukových dokumentov - bola doplnená ďalšou neoddeliteľnou činnosťou, ktorou 

je  poskytovanie informácií z najrôznejších oblastí ľudského poznania a snaženia. 

Verejná knižnica sa tak postupne, spolu so svojou rolou kultúrneho a osvetového 

zariadenia, stala informačným pracoviskom omnoho skôr, ako do jej požičovní 

vtrhla automatizácia a najrôznejšie elektronické bázy dát. Najväčším zlomom v 

poskytovaní informačných služieb verejných knižníc je v súčasnosti prístup do 

internetu. Dostupnosť internetu vo verejných knižniciach zmenila a ovplyvnila naše 

možnosti a výrazne rozšírila spektrum nami ponúkaných a poskytovaných infor

mačných služieb. 

Verejná knižnica môže za určitých podmienok pôsobiť ako dobre fungujúce 

miestne informačné stredisko, zaoberajúce sa sprístupňovaním všetkých druhov 

poznatkov a informácií svojim používateľom, a to na veľmi dobrej úrovni. Môže sa 

stať kvalitným kultúrnym, spoločenským a vzdelávacím centrom pre občanov a 

nepochybne i kvalitným informačným strediskom vo všetkých záležitostiach týka

júcich sa obce či mesta, kde pôsobí. 
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Medzi základné predpoklady, ktoré predurčujú verejné knižnice na to, aby fun
govali ako kvalitné informačné centrá, patria: 

1. Vytvorená (stabilná) sieť verejných knižníc 

Knižnice pôsobia najúčinnejšie ako sieť a fungujúca sieť zabezpečuje použí
vateľom získanie toho, čo potrebujú, z inej knižnice, ak to n ie je  k dispozícii v ich 
miestnej knižnici. Siete presahujú hranice pôsobnosti vedeckých a verejných 
knižníc i hranice medzinárodné. Internet otvoril nové možnosti. 

2. Personálne vybavenie verejnej knižnice 

Knižnice väčšinou disponujú kvalitným personálom, zbehlým v práci s infor
mačnými dokumentmi. Knihovnici často patria, pokiaľ ide o záležitosti obce, k 
najinformovanejším. Pracovnici knižníc sú navyknutí bežne komunikovať s po
užívateľmi. Knihovníci, vďaka svojmu odbornému vzdelaniu a praxi, rozumejú 
spôsobom spracovania a ukladania informácii, a teda aj ich spätnému vyhľadá
vaniu z elektronických báz dát. 

3. Prax vo vyhľadávaní, získavania sprostredkúvaní najrôznejších informácií 
z miesta svojej pôsobnosti 

Jedinečnou funkciou knižníc je  zhromažďovať, usporadúvať, ponúkať na využi

tie a uchovávať verejne prístupné dokumenty bez ohľadu na formu (tlačený mate

riál, kazeta, CD-ROM, sieť) takým spôsobom, ktorý v prípade potreby umožní ich 

vyhľadávanie a odovzdanie používateľovi. Nijaká iná inštitúcia nevykonáva túto 

dlhodobú systematickú prácu tak ako knižnica. Väčšina verejných knižníc má k 

dispozícii nielen regionálne informácie, ale aj aktuálne informácie o úradoch, fir

mách, pamiatkach, ubytovaní i miestne vyhlášky a tlačoviny atď. 

4. Dostupnosť knižničných a informačných služieb verejných knižníc 

Verejná knižnica je  prístupná komukoľvek, kto ju chce využiť. Nepreferuje určité 
cieľové skupiny a je vhodná ako sprostredkovateľ celého radu informácií medzi 
jednotlivcami, skupinami a inštitúciami. 

5. Kooperácia v sieti verejných knižníc 

Verejné knižnice bežne kooperujú pri sprostredkúvaní medziknižničnej výpo-

žičnej služby alebo pri výmene informácií. Význam pre budúcnosť má i vytváranie 

súborných katalógov, systémov kooperatívnej katalogizácie, rozvoj medzikniž-

ničných služieb a dodávanie dokumentov prostredníctvom nových informačných 

a komunikačných technológii. Práve preto čoraz väčšiu úlohu hrá automatizácia 

knižničných činnosti a pripojenie na internet; knižnice veľmi často spolupracujú s 

70 Bulletin S A K ,  ročník 7, 1999, číslo 4 



celým radom inštitúcií i odborných pracovníkov pri získavaní informácií pre svojich 
používateľov. 

6. Prebiehajúci proces automatizácie činnosti verejných knižníc 

Automatizácia knižničných činností znamená spracovanie knižničných fondov, 

novinových a časopiseckých článkov, regionálnych a iných informácii do počíta

čových báz dát a ich sprístupnenie v online režime v internete, rýchle a spoľahlivé 

vybavovanie rezervácií a požiadaviek na výpožičnú, informačnú a medziknižnič-

nú službu. 

Pravdaže existujú aj negatívne faktory, ktoré spôsobujú, ž e  verejné knižnice 

majú pri zavádzaní novej služby informačného centra v obci určité problémy. 

Vďaka týmto nepriaznivým okolnostiam sú verejné knižnice v nevýhode oproti 

súkromným firmám, prípadne úradom. Medzi najvážnejšie problémy patria: 

• Obmedzené personálne možnosti na zavádzanie nových služieb. Rastie počet 
používateľov, ale počty zamestnancov sa nemenia alebo sa znižujú. 

• Priestorové vybavenie knižnic. Existujú zriaďovatelia, ktorí veľkoryso riešia 

jeden z najstarších problémov knižníc - nedostatok miesta, a existuje rad verej

ných knižníc, ktoré pre nedostatok priestoru nemôžu o rozšírení služieb uva

žovať. 

• Malá propagácia knižničných a informačných služieb, nedostatky v oblasti „pub
lic relations". 

• Technické vybavenie knižnic. V úrovni vybavenia sa prejavujú podstatné roz

diely. Zložitým problémom je najmä úroveň vybavenia verejných knižníc v men

ších mestách a obciach. 

• Finančné zabezpečenie nových služieb. Knižnice nemajú dostatok finančných 

prostriedkov ani na nákup zodpovedajúceho zariadenia, výpočtovej techniky, 

softvéru a i. 

Informačné služby verejných knižníc a Odporúčanie IFLA 

Desať rád vybraných z Odporúčania IFLA pre dobré plnenie nielen funkcie 
tradičnej verejnej knižnice, ale aj informačného centra obce, ktorými sa podporuje 
tvrdenie, ž e  verejné knižnice môžu veľmi dobre fungovať ako informačné centrá 
v mieste svojej pôsobnosti: 

1. Usiluj sa o vybudovanie úplnej zbierky tlačovín zaoberajúcich sa miestom. Buduj 
vecnú evidenciu miestnych dokumentov vrátane registrov miestnych novin. 
Buduj obrazovú dokumentáciu regľónu, jeho minulosti i prítomnosti, podporuj 
vytváranie zbierky topograficky, biograficky a sociologicky významných obra
zových a faktografických materiálov. 

2. Udržuj dobré kontakty s akoukoľvek inštitúciou, ktorá sa zaoberá sprístupňo
vaním a uchovávaním informácii lokálneho charakteru a správou archívov. 

Bulletin S A K ,  ročník 7, 1999, číslo 4 71 



3. Podporuj a podnecuj vznik pracovnej skupiny pre štúdium miestnej histórie a 
vydávanie vedeckovýskumných prác o mieste. 

4. Buď pripravený vyhľadávať informácie mimo vlastných zdrojov knižnice, vo fon
doch iných knižnic, špecializovaných inštitúcii či v nepublikovaných prameňoch. 
Buď zároveň pripravený spracovať požiadavky iných inštitúcii. 

5. Poskytni v knižnici priestor iným špecializovaným obecným informačným služ
bám, koordinuj prácu obecných informačných a poradenských zariadení. 

6. Neobmedzuj nijakým spôsobom dostupnosť verejne prístupných informácii. 

7. Prostredníctvom inštalovaných počítačových terminálov sprístupňuj informačné 
služby databázových stredísk a využívaj ich. 

8. Zabezpeč počas celej návštevnej doby knižnice efektívnu dostupnosť všetkých 
informačných prameňov. 

9. Zriaď informačnú tabuľu na zverejňovanie informácii miestneho charakteru a 
informácii o zámeroch a programoch miestnych organizácií. 

10. Poradenskú pomoc poskytuj v rámci metodiky používania informačných zdro
jov, nie pri ich vysvetľovaní. Ak je to nutné, odkáž používateľov na príslušných 
špecialistov. Doslovne a bez komentára by mali byť oznamované predovšetkým 
informácie z právnych a lekárskych dokumentov. 

Záver 

Možno predpokladať, ž e  v budúcnosti v informačnej spoločnosti budú všetci ob

čania v niektorom období svojho života - či už ako školáci, študenti, alebo pri svo

jich spoločenských aktivitách, vo voľnom čase či pri práci - knižnice potrebovať. 

Dôvod je  celkom zrejmý: využívanie informácií vzrastá veľmi intenzívne a navyše 

na ich všeobecné prenášanie (napríklad médiami vo forme informácií poskytova

ných rôznymi inštitúciami) je potrebná služba, ktorá poskytne presné odpovede 

na ich otázky. 

V tomto smere majú verejné knižnice veľkú šancu a záleží na knihovníkoch, 

knižniciach a ich zriaďovateľoch, ako túto šancu dokážu využiť a stať sa knižnicami 

pre ďalšie tisícročie. 

Prameň: Čtenář 51/1999, č. 6, a č. 7 - 8, s. 166 - 169 a 198-201. 
(Výťah pripravil a preložil Ing. J. Kurák) 
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• Pozmenený návrh Smernice EÚ o copyrighte 

21. mája 1999 predstavila Európska komisia pozmenený návrh Smernice o copy
righte. Novinovú správu a text pozmeneného návrhu vo všetkých oficiálnych jazy
koch E Ú  môžete nájsť na adrese: 

http://europa.eu. int/comm/dg 15/en/inlprop/intprop/copy2.htm 

Hlavné zmeny uvedené v oficiálnom texte: 

• všetky výnimky týkajúce sa copyrightu (okrem právnej nespôsobilosti a kniž

ničných výnimiek) sú spojené s kompenzáciou držiteľov práv; komisia prijala 

celé znenie textu Európskeho parlamentu o odškodnení pre vlastníkov práv; 

• zoznam výnimiek zostáva kompletný, t. j. členské štáty nemôžu zaviesť alebo 

podporovať iné výnimky ako tie, ktoré sú uvedené; 

• výnimka týkajúca sa digitálneho súkromného kopírovania bola čiastočne upra

vená; 

• revidovaná formulácia textu o výnimke týkajúcej sa právnej nespôsobilosti: vý

nimka Európskeho parlamentu sa vzťahuje na ľudí „znevýhodnených", zatiaľ 

čo text komisie sa vzťahuje na ľudí „s nevýhodou"; 

• revidovaná formulácia o zľave pre knižnice a ďalšie kultúrne inštitúcie: zatiaľ čo 

anglický text Európskeho parlamentu (ale nie iné jazykové verzie) uvádza vý

nimku na účely „dokumentácie a uchovávania", text komisie sa vzťahuje k „ar

chivovaniu alebo uchovávaniu"; 

• revízia článku týkajúceho sa zabezpečenia technickej ochrany; 

• držitelia práv nemôžu blokovať elektronické zariadenie používateľa alebo jed
nostranne zaviesť systémy technickej ochrany; 

• ďalšia úprava sa týka technických kópií a ruší formulácie Európskeho parla
mentu, ktorý požadoval autorizáciu od držiteľov práv. 

Skupina expertov pre oblasť copyrightu pri EBLIDA bude analyzovať nový text a 

pripraví revidované stanovisko. Ďalšie rokovania Rady ministrov sa uskutočnia 

počas stretnutí Medzinárodnej rady v októbri a decembri 1999. Spoločné stano

visko rady sa neočakáva v tomto roku počas fínskeho predsedníctva, ani na budúci 

rok počas predsedníctva Portugalska'. 

Medzitým niektoré štáty (vrátane Francúzska, Luxemburska, irska a Nemecka) 

pracujú na koncepcii novelizácie ich národnej legislatívy o copyrighte, berúc do 

úvahy zdržanie pri prijímaní a implementácii Smernice EÚ. 
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* 2. stretnutie riadiacej skupiny CECUP 

19. a 20. marca 1999 sa po druhýkrát stretla riadiaca skupina, tentoraz v Bratislave. 
Okrem výmeny názorov na problémy súvisiace s licenciami a rokovaní o návrhu 
Smernice E Ú  o copyrighte v centre pozornosti bolo hodnotenie prvých work-
shopov. V o  všetkých štátoch, v ktorých sa doteraz konal workshop, bola vytvorená 
skupina pre copyright, pričom povinnosťou národných asociácii v kooperácii s ná
rodnými a ďalšími knižnicami by malo byť vyvodenie konkrétnych záverov o situ
ácii v oblasti národného copyrightu a realizácia príslušných aktivit. Je to pozitívny 
výsledok tej časti projektu CECUP, ktorá sa usiluje o zvýšenie informovanosti. 
Ostatné témy zahŕňali aktuálne správy o copyrighte a situácii knižníc vo všetkých 
desiatich krajinách, ako aj predbežné plány týkajúce sa prvého stretnutia s drži
teľmi práv, ktoré je naplánované na október. Tretie stretnutie riadiacej skupiny 
C E C U P  sa uskutočnilo 4. - 5. júna 1999 v Sofii. 

* PROMETEUS: Podporovanie multimediálneho prístupu do vzdelávania a 
výučby v európskej spoločnosti 

Vzdelávanie a výučba sú nevyhnutnou potrebou pre občanov v dnešnej informač

nej spoločnosti. Obe závisia od včasného prístupu k poznatkom. 

Telematika a prostriedky založené na multimédiách, ako aj význam poznatkov sú 

hlavnými zložkami pri rozvíjaní nových spôsobov a prostriedkov vzdelávania a vý

učby. Tieto prvky sú jadrom dôležitých výskumných programov E Ú  a základom 

pre početné projekty v oblasti výskumu a technologického rozvoja. 

Cieľom iniciatívy PROMETEUS je  podporovať prístup k vedomostiam, vzdeláva

niu a výučbe pre všetkých obyvateľov Európy - bez ohľadu na vek, pracovné zara

denie, geografickú polohu alebo spoločenský status. Bude sa usilovať hľadať -

ako permanentne otvorené fórum - spôsob, ako budovať a vyjadriť konsenzus o 

akomkoľvek relevantnom probléme, ktorý bude predložený na posúdenie. Osobit

ne sa budú riešiť nasledujúce problémy: optimálne stratégie pre multikultúrne, 

multijazykové vzdelávacie aktivity; nové výchovné a vzdelávacie prístupy a pro

stredia; prijateľné riešenia a platformy založené na príslušných normách a praktic

kých skúsenostiach; verejne prístupné pramene poznatkov. 

Aktivity projektu P R O M E T E U S  preklenú medzeru medzi výskumom a skutočným 
využívaním vzdelávacích technológií a služieb. Zovšeobecnenie jeho výsledkov 
bude formulované v podobe smerníc, praktických príručiek a odporúčaní, ktoré 
budú na požiadanie predložené odborníkom v oblasti vzdelávania a výučby a or
gánom EÚ, ako aj inštitúciám zodpovedným za oblasť medzinárodných noriem. 

Skutočným stredobodom pozornosti v rámci spomínaného projektu budú špe

ciálne záujmové skupiny (SIGs). Riadiaci výbor projektu identifikoval 10 takýchto 

SIGs. Tieto sa stretli po prvý raz 26. marca, aby si zvolili vlastný manažment a za

čali pracovať na nasledujúcich témach: 
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• výmena, opätovná použiteľnosť a prenosnosť multimediálneho vzdelávacieho 
materiálu, 

• nové spôsoby korporatívneho vzdelávania, využívanie informačných a komu

nikačných technológií, 

• organizačné a kooperatívne učenie sa, 

• najlepšie praktické skúsenosti z vysokoškolského vzdelávania, 

• otvorené a dištančné vzdelávanie využívajúce webovské stránky, 

• vzdelávanie založené na rozhlasovom, resp. televíznom vysielaní, 

• vzdelávacie prostredia základných a stredných škôl, založené na informačných 

a komunikačných technológiách, 

• navrhovanie elektronických vzdelávacích prostredí. 

Ďalšie SIGs budú vytvárané podľa potreby. 

Celý názov projektu PROMETEUS Mol l  znie: Multimediálny prístup k vzdelávaniu 
a výučbe v Európe - partnerstvo pre spoločný prístup k zabezpečovaniu vzdelá
vacích technológií. Mol) sa bude usilovať o to, aby bol otvorený pre všetky verejné 
a súkromné organizácie, ktoré majú rovnaké ciele a úlohy. 

Ďalšie informácie: 
European Commission, DG XIII, Applications for Education and Training, 

Information Society Technologies (1ST) programme, Prometeus Secretariat 
(BU29 6/84), rue de la Loi 200, B-1049 Brussels 

Tel.: +32 2 296 8179: fax: +32 2 296 2392: 

e-mail: MoU.Secretariat@ecotec.com; http://prometeus.org/ 
Prvá webová stránka Moll:  

www2.echo.lu/telematics/education/en/news/mou.html 

• Identifikácia a popis webových zdrojov 

World W i d e  W e b  je v súčasnosti jedným z našich primárnych informačných ar
chívov - rozsiahla digitálna knižnica zahŕňajúca množstvo subjektov a oblastí 
použitia. Technologická infraštruktúra, ktorá umožňuje prehliadanie webovských 
stránok, sa musí stále rozvíjať, aby sa prispôsobila budúcemu rastu a ďalším po
trebám. 

V materiáli, ktorý uverejnila Európska komisia, DG XIII, nájdete prehľad súčasného 

stavu veci so zameraním na najvýznamnejšie etapy vývoja a existujúce problémy. 

Témy, ktoré sú v brožúre obsiahnuté: zahŕňajú digitálny objektový identifikátor 

(DOI), metadáta a jednotný vyhľadávač zdrojov (URL). 

Text brožúry možno nájsť na internetovej adrese: 

http://www.elpub.org/html/brochures.html 
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Tlačenú verziu možno získať zdarma na adrese: 
European Commission 

DG XIIl/E 
Fax: +352 4301 38069 

* Európsky sprievodca štúdiami z oblasti vedy, technológií a inovácie 

Európska komisia, D G  XII-G/4, uverejnila nedávno dokument Európsky sprievod

ca štúdiami z oblasti vedy, technológii a inovácie (STI), ktorého cieľom je  uľahčiť 

pristúp verejnosti k týmto relatívne mladým činnostiam akademického a strategic

kého výskumu. Sprievodca zahŕňa vyše 100 výskumných ústavov, centier a kur

zov v oblasti vedy, technológií a inovácie. 

Dokument si možno objednať na adrese: 

European Commission, DG XII-G/4, T S E R  Central Office SDME 4/15, 
Rue de la Loi 200, B-1040 Brussels, Belgium 

Fax: +32 2 296 2137; e-mail: TSER.Secr@dg12.cec.be 

Dokument je  prístupný aj online na adrese: 

http://www.chem.uva.nl/sts/guide/ 

* Finančná podpora Európskej únie pre projekty a aktivity informačnej 
spoločnosti 

Brožúra je  pokusom zozbierať a sprístupniť informácie o európskych programoch 
a iniciatívach, ktoré by mohli pomôcť financovať projekty realizované v rámci in
formačnej spoločnosti. Poslúži ako jednoduchý a zrozumiteľný sprievodca existu
júcimi finančnými prostriedkami. Obsahuje krátke zhrnutia týkajúce sa programov, 
úloh, aktivít, predpokladaných účastníkov, finančných zdrojov, kontaktných infor
mácií a internetových adries. 

Brožúru možno získať prostredníctvom internetu na adrese: 
http://www.ispo.cec.be/ispo/call/financial.htm 

Tlačenú verziu brožúry si možno objednať na adrese: 
Information Society Project Office (ISPO), BU 24 0/74, Rue de la Loi 200, B-

1049 Brussels 
Tel.: +32 2 296 8800/296 8900; fax: +32 2 299 4180; e-mail: ispo@ispo.cec.be 

* Nový prezident EBLIDA a výkonný výbor 

Výsledok volieb konaných na zasadnutí rady EBLIDA 7. mája 1999 v Londýne na 

volebné obdobie 1999 - 2001. 

Nová prezidentka EBLIDA: 

Britt-Marie Häggström, prezidentka asociácie DIK, Švédsko 
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Nový výkonný výbor EBLIDA: 

Mogens Damm, Danish Library Association - prezident; viceprezident EBLIDA 

Barbara Lison, Public Library Bremen - riaditeľka, predstaviteľka BDB, Nemecko, 

čestná pokladníčka EBLIDA 

Frangoise Danset, Bibliothéque departementale du Va l  d'Oise - riaditeľka, pred
staviteľka ABF,  Francúzsko, čestná tajomnička EBLIDA 

Nuria Lloret Romero, FESABID - prezidentka, Španielsko 

Jan-Ewout van der Putten, Dutch Public Library Association NBLC - riaditeľ, Ho
landsko 

Sue Brown, Professional Services, T h e  Library Association - riaditeľka, Veľká 

Británia 

Erik Norberg, National Archives Sweden - generálny riaditeľ, Švédsko, predstaviteľ 

Swedish Association of Archivists 

Rosella Caffo, Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (OPIB) 
(National Focal Point for Libraries) - riaditeľka, predstaviteľka Italian Library Asso
ciation AIB, Taliansko 

Arja Riitta Haarala, Finnish Research Library Association STKS - prezidentka, 
Finsko 

Elspeth Hyams, Institute of Information Scientists - riaditeľka, Veľká Británia 

Všetkým srdečne blahoželáme. 

EBLIDA zároveň ďakuje doterajšiemu prezidentovi pánovi Serenovi Mellerovi a 
predchádzajúcemu výkonnému výboru za ich svedomitú prácu. 

* Zaostrené na krajiny: Maďarsko 

V priebehu posledných rokov v súvislosti s politickými a profesionálnymi zmenami 
zaznamenala oblasť knihovníctva a knihovnícka spoločnosť v Maďarsku perma
nentné zlepšovanie a skvalitňovanie. Profesionálne zmeny sa uskutočňujú okrem 
iného prostredníctvom nového knižničného zákona, politiky ministerstva kultúry, 
národného výpožičného systému dokumentov, Knižničného inštitútu, Kni
hovníckej asociácie a Spolku knižníc a informačných inštitúcii. 

Nový knižničný zákon 

V roku 1997 sa začala zavádzať do praxe nová legislatíva zameraná na ochranu 

a zachovanie kultúrneho dedičstva, ku ktorému patria knižnice, archívy, múzeá a 

pod. vrátane ich služieb a všeobecného„vzdelávania. Nový knižničný zákon sa od

voláva na strategický význam vládnej podpory knižnic a informačných služieb. 

Upozorňuje na občianske práva, zdôrazňuje význam knižničných služieb, spolu

práce a systémového prístupu (napr. rozvoj telematiky), podporuje zriadenie 

maďarského národného výpožičného systému dokumentov a Knižničného inštitú
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tu. Okrem uvedených aktivít ministerstvo pre správu kultúrneho dedičstva navrhlo 

realizovať v knižniciach trojročný program rozvoja telematiky. Minister osobne zod

povedá za prevádzku Neumannovho multimediálneho centra a digitálnej knižnice, 

ktoré pôsobia ako národné strediská pre multimédiá, audiovizuálne a elektronické 

materiály a dokumenty. 

Stratégia Ministerstva pre správu kultúrneho dedičstva MR 

Knižničný odbor ministerstva si vytvára vlastnú stratégiu na zabezpečenie rozvoja 
maďarského knihovníctva a informatiky. Vymedzil budúce úlohy knižníc a plánuje 
nové aktivity v príbuzných oblastiach, ako napr. podpora všeobecného vzdeláva
nia, celoživotné vzdelávanie, rozvíjanie povedomia demokratického ústavného 
štátu, dodržiavanie občianskych práv a propagovanie národného výpožičného 
systému dokumentov. Kladie dôraz na splnenie nasledujúcich úloh: 

• prijatie príslušných právnych noriem (napr. nový zákon o povinných výtlačkoch), 

• rozvoj knižničného systému, 

• obnovenie  činnosti rôznych inštitútov, 

• zavedenie kontroly kvality v knižniciach, 

• akt ívna účasť v oblasti knižničnej spolupráce ako súčasť európskej integrácie. 

Cieľom projektu ministerstva je založenie už spomenutého Knižničného inštitútu 

a národného knižničného poradného výboru. Na zlepšenie činnosti súčasného 

systému ministerstvo vypracovalo dve stratégie. Prvou je  národný výpožičný sys

tém dokumentov, druhou trojročný program rozvoja telematiky v knižniciach. 

Národný výpožičný systém dokumentov 

Mali by ho tvoriť fondy národnej knižnice, zbierka národných dokumentov univerzit

nej knižnice, fondy štátnej univerzitnej knižnice, krajských knižnic a knižnic, ktoré 

majú právo povinného výtlačku. Všetky maďarské knižnice by mali mať bezplatný 

pristúp k národnému výpožičnému systému dokumentov. Jeho cieľom bude za

bezpečovať: 

• rozširovanie povinných výtlačkov, 

• medziknižničnú výpožičnú službu, 

• aktualizovanie katalógov v knižniciach, 

• využívanie dokumentov. 

Minulý rok vyčlenilo ministerstvo na tieto účely 100 miliónov maďarských forintov 
(asi 400 000 euro). Ministerstvo bude tiež financovať poštové náklady spojené s 
prevádzkou systému. 

Knižničný inštitút 

Nový knižničný zákon zdôrazňuje zriadenie Knižničného inštitútu a vymedzuje 

jeho zodpovednosť za: 
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• profesionálne vzdelávanie a doškoľovanie knižničných pracovníkov, 

• knižničné a informačné služby zamerané na knižničnú a informačnú vedu, 

• podporovanie rastu knižničných fondov a zabezpečenie informácii o najnovších 
publikáciách, 

• výskum a rozvoj aktivít aplikovateľných na knižnice, 

• iniciovanie a prípravu pravidiel a noriem pre sféru knihovníctva a príbuzné 

oblasti, 

• metodickú pomoc pri príprave legislatívnych dokumentov zameraných na čin

nosť knižníc, 

• lepšiu podporu a rozvoj vzájomných vzťahov knižnic a spoločnosti, 

• zhromažďovanie, analyzovanie a sprístupňovanie štatistických údajov z oblasti 
knihovníctva. 

Uvedené úlohy sa vzťahujú na aktivity realizované Centrom pre knižničnú vedu a 

metodológiu, ktoré sidli v národnej knižnici. Konečné opatrenia budú v právomoci 

ministra. 

Spolok knihovníkov 

Spolok maďarských knihovníkov (Magyar Kónyvtárosok Egyesülete - MKE) vzni
kol v roku 1935 s cieľom pomáhať knižniciam v realizovaní informačnej politiky, v 

budovaní národnej knižnice a so zámerom pozdvihnúť význam a postavenie kni

hovníctva. Rozvíja spoluprácu medzi knižnicami a ich materskými inštitúciami na 

národnej i medzinárodnej úrovni, podporuje knihovnícke vzdelávanie a prax. Spo

lok sa skladá z 21 oblastných úsekov a 11 sekcii, diferencovaných podľa typu a 

činnosti knižnic, prípadne záujmov knihovníkov. V rámci každej sekcie sa vytvorili 

malé pracovné skupiny. Niektoré z nich sa zameriavajú na národnostnú sféru 

(napr. skupina zhromažďujúca informácie o Francúzsku, jeho jazyku a kultúre), 

iné sústreďujú informácie o EÚ. V novembri 1998 bol zvolený nový spolkový výbor 

na obdobie štyroch rokov. Prvoradou snahou novozvoleného výboru bude obnova 

maďarského knihovníctva formou spolupráce s národnými a medzinárodnými 

partnermi v oblasti vzdelávania profesionálnych informačných pracovníkov a pro

pagovaním Spolku maďarských knihovníkov napr. cez internet (vytvára sa domov

ská stránka ). MKE vynakladá veľké úsilie, aby upevnil svoju úlohu a posilnil právo

moci pri integrácii maďarskej knihovníckej spoločnosti. 

Asociácia knižnic a informačných inštitúcií 

Myšlienka založiť asociáciu, ktorá b y  ochraňovala záujmy knihovníkov a infor
mačných pracovníkov, vznikla na stretnutí riaditeľov krajských a okresných knižníc 
v roku 1990. Asociácia knižnic a informačných inštitúcii uzavrela v roku 1992 do
hodu o spolupráci s MKE. Odvtedy obidve organizácie spolupracujú s minister
stvom i materskými inštitúciami. V októbri organizujú takzvané Dni národnej kniž-
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nice, prostredníctvom ktorých by sa mala zvýšiť informovanosť spoločnosti o kniž
niciach a ich činnosti. 

Kontakty 

Spolok maďarských knihovníkov je  plnoprávnym členom IFLA od roku 1938 a pri

druženým členom EBLIDA od roku 1997, čo mu umožňuje zúčastňovať sa medzi

národných projektov a odborných seminárov a rokovaní. Veľmi významným sa ja

ví pridružené členstvo spolku v EBLIDA. Spolok sa uchádzal o právo organizovať 

výročnú konferenciu IFLA v roku 2003 v Budapešti. 

Maďarsko sa nachádza v procese vstupu do Európskej únie a účasť v programoch 

E Ú  mu umožňuje získavať poznatky o európskom rozvoji a pripraviť maďarských 

knižničných a informačných pracovníkov na plnohodnotné začlenenie sa do me

dzinárodnej informačnej spoločnosti. Spolupracuje na projektoch C E C U P  a Publi
ca. Mnoho maďarských knižníc získalo finančnú podporu v rámci programu Tele

matika pre knižnice v spolupráci s európskymi partnermi. Maďarskí knihovníci 

úzko spolupracujú so svojimi krajanmi - knihovníkmi žijúcimi v zahraničí, ďalej s 

British Council, Open Society Institute, Deutsches Bibliothekinstitut a inými part

nermi na medzinárodnej úrovni. V súvislosti s pripravovaným vstupom do E Ú  a do 

éry informačnej spoločnosti čelia novým potrebám a výzvam, akými sú napr. 

nevyhnutnosť priblížiť vlastný právny systém európskemu právu, rýchlejšie napre

dovať v oblasti rozvoja telematiky a pod. Zostáva ešte veľa skvalitniť najmä v 

oblasti vzdelávania a podpory profesionálneho rastu mladých knihovníkov a infor-

matikov. Osobitnú pozornosť je  potrebné venovať i maďarskému knihovníctvu v 

zahraničí. 
Knižnice sú pilierom informačnej spoločnosti a oporou pre všetky sféry maďar

ského kultúrneho života. Je nutné urobiť všetko pre to, aby ich význam v budúc

nosti vzrastal. 

Výber a preklad: Mgr. Daniela Dranačková a Mgr. Mária Orolinová 
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