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O knižniciach a Týždni slovenských knižníc 

Ivica Jurášová, Mestská knižnica v Bratislave 

Význam knižníc poznali už naši dávni predkovia. Ináč by iste nebola vznikla ani 
Alexandrijská knižnica, ani Gašpar Fejérpataky-Belopotocký by ako kníhtlačiar nebol 
založil sám pre seba konkurenčný podnik - prvú ľudovú požičovňu kníh. A takýchto 
príkladov je  vo svetových aj našich slovenských dejinách veľa. V priebehu storočí rástol 
význam knižníc a ich postavenie sa postupne spresňovalo, upevňovalo a vyprofilovávalo. 
Na konci 20. storočia sú knižnice dôležitým a nevyhnutným mostíkom k vzdelaniu a 
rozširovaniu odborných i všeobecných záujmových oblastí. 

Slovenská asociácia knižníc prvýkrát zorganizovala v dňoch 27. marca a ž  2. apríla 
2000 Týždeň slovenských knižníc. Hlavným garantom akcie boia sekcia verejných knižníc 
SAK. Hoci členskú základňu SAK-u tvorí 76 knižníc rôznych typov, do akcie Týždeň 
slovenských knižníc sa zapojilo viac ako 90 knižníc, ktoré pripravili okolo 300 podujatí. 

Oficiálne a slávnostne bol Týždeň slovenských knižníc otvorený v pondelok 27. 
marca v Univerzitnej knižnici v Bratislave za prítomnosti ministra kultúry SR pána M. 
Kňažka. Pre knižnice rezortu školstva sa Týždeň slovenských knižníc začal 27. marca 
odborným seminárom na tému Slovenská pedagogická knižnica a jej úloha v procese 
transformácie výchovy a vzdelávania. Na podujatí bol prítomný minister školstva SR p. Ľ. 
Ftáčnik. 31. marca sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutočnila slávnostná 
akadémia Knižnica - knihovník - spoločnosť - občan, ktorou sa Týždeň slovenských 
knižníc skončil. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident SR pán R. Schuster a zástup
covia MK SR. 

Cieľom tohto projektu boio priblížiť činnosť a prácu knižníc svojim používateľom 
nielen priamym kontaktom s nimi, ale aj (ba hlavne) prostredníctvom médií zviditeľniť 
knižnice. Veľa z nich má dnes priam existenčné problémy, ale napriek tomu ich riešia a 
sú to životaschopné inštitúcie. O tom svedčí množstvo podujatí, ktoré okrem vlastnej práce 
s knihou organizujú počas celého roka. Teraz sa pod hlavičkou Týždeň slovenských 
knižníc konali besedy so spisovateľmi a o nich, prezentácie kníh a vydavateľstiev, súťaže, 
kvízy, semináre, prednášky, exkurzie. Uskutočnil sa týždeň otvorených dverí, deň pre 
postihnuté deti. Inštalovali sa výstavky o knihovníckej práci, propagovali sa prírastky aj 
staršia literatúra vo fondoch. Zaujímavá bola výstava Zabudnuté záložky čitateľov v 
knihách, ktorú inštalovala Krajská štátna knižnica vo Zvolene. Niektoré knižnice nevyberali 
poplatky pri zápise nových čitateľov, inde slávnostne prijali nových členov - pn/áčikov. 
Vari najsympatickejšou akciou Týždňa slovenských knižníc bola „amnestia", ktorá 
umožnila „zábudlivým" čitateľom vrátiť dávno požičané knihy bez vyberania sankčných 
poplatkov. Túto možnosť využili mnohí „zábudlivci". 

Napríklad v Mestskej knižnici v Bratislave odišlo ako súčasť riaditeľskej (3. písomnej) 
upomienky 598 oznámení o „amnestii". Výsledkom akcie bolo, ž e  166 čitateľov vrátilo 551 
kníh, na ktoré už čakali ďalší používatelia. Konalo sa aj niekoľko úzko odborných podujatí. 
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Keby mali knižnice lepšie pracovné, priestorové i finančné podmienky, boli by oveľa 
aktívnejšie. Na druhej strane - bez nápaditosti, tvorivosti, obetavosti a pracovného úsilia 
pracovníkov by sa knižničná práca zúžila na mechanické požičiavanie kníh. Všetky 
podujatia sa robia nielen pre používateľov tej-ktorej knižnice, ale aj pre širokú verejnosti. 
Preto je  dôležitá spolupráca a stále prepojenie s médiami, a to nielen regionálnymi, ale aj 
ústrednými. Verím, ž e  kontakty, ktoré úspešne fungovali počas Týždňa slovenských 
knižníc, budú fungovať i naďalej ako spojené nádoby. Bez šírenia informácií o aktivitách 
knižníc aj v médiách by bolo úsilie o realizáciu týchto aktivít málo úspešné. 

Väčšinou sa každá úvaha o knižnici začína slovami o informačnom, kultúrnom a 

vzdelávacom význame knižníc. Znie to už ako fráza, lenže už dávno to fráza nie je. Čítanie 

mládeže a vôbec záujem detí a mládeže o knihu a čítanie je  v súčasnosti vo veľkej kríze. 

Učitelia si sťažujú, ž e  technika čítania je veľmi nízka, čo sa následne odráža v slovnom 

prejave. Okrem školy a knižníc je  tu ešte rodina, kde by sa mali deti viesť už  od útleho 

veku ku knihe a neskoršie im pomáhať pri výbere literatúry, pretože uvoľnenosť a 

liberálnosť pri výbere čítania často vedie k chaosu. Takéto slová zazneli na besede, ktorej 

sa na podnet pracovníčok Mestskej knižnice v Bratislave zúčastnili redaktori vydava

teľstva Mladé letá, Slovenského pedagogického nakladateľstva, učitelia, redaktori a kni

hovníčky. Ako ďalej s povinným čítaním - to bola téma besedy o tom, ako pracovať s 

povinným, doplnkovým či odporúčaným čítaním. Z o  všetkých príspevkov odznela potreba 

„vyčistit" komunikačné kanály medzi vydavateľstvami, školami a knižnicami a edičné plány 

prispôsobiť pripomienkam škôl, no a knižniciam - po rodine a škole - ostáva úloha zaují

mavou formou práce pritiahnuť mladých ľudí ku knihe. Situácia j e  vážna, nie však zúfalá. 
Lenže máme tu koniec 20. storočia. Technický pokrok kráča dopredu míľovými 

krokmi, a to je  dobre. Nemôžeme ostať na úrovni stredoveku, hoci z a  najväčší vynález, 

ktorý dostalo ľudstvo do vienka, sa neráta vynález žiarovky, ale kníhtlače. Kniha na konci 

20. storočia má podobu CD-ROM-u a nie j e  problém využiť internet. Je to výhoda, ale aj 

nevýhoda. Keď môže používateľ surfovať na obrazovke a rýchlo si vyhľadať potrebnú 

informáciu bez toho, aby musel ísť do knižnice a listovať v knihe, j e  to iste výhoda. Takáto 

pomôcka mu v priebehu niekoľkých sekúnd pomôže získať informácie z ktoréhokoľvek 

kúta sveta. 

Samozrejme, budúcnosť knižníc spočíva aj v takomto zabezpečovaní informácií. 

Navyše sa predpokladá, ž e  učebné aktivity už na základnom stupni škôl prejdú do 

počítačovej formy, takže deti nebudú nosiť na chrbtoch ťažké tašky. Bude však každý 

rodič schopný zabezpečiť svojmu dieťaťu takúto pomôcku? T o  ukáže budúcnosť. 

Len si neviem predstaviť, kto si zoberie so sebou do postele, do dopravného pro

striedku, do čakárne k lekárovi či na kúpalisko počítač, prípadne kto si ho pribalí do batoha 

na lyžovačku. Víťazom v týchto prípadoch bude iste kniha vo svojej klasickej podobe. 
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ČLÁNKY-ŠTÚDIE 

Storočnica alebo desať desaťročí Mestskej knižnice v Bratislave 

Mgr. Eva Šulajová 

„...v uličkách Prešporka sa prechádzali dámy so slnečníkmi, sem-tam sa ozval klopot 
koní ťahajúcich kočiare či cingot dávnej električky a obchodíky lákali okoloidúcich 
nápadnými vývesnými štítmi. Keď sa na mesto pod majestátnym hradom uhorských kráľov 
tichučko zniesol súmrak, ulice osvietili plynové lampy... A verejné hodiny pred hradnou 
bránou pomaly odtikávali čas histórie, v ktorom sa začali odvíjať osudy mestskej 
knižnice..." 

Prvou verejnou knižnicou na území mesta Bratislavy bola známa Apponyiovská 
knižnica, ktorá slúžila obyvateľom mesta v rokoch 1825 - 1846. A ž  keď ju gróf Apponyi 
pre nezáujem predstaviteľov mesta previezol na rodný majetok do Oponíc, ukázalo sa, 
že Bratislava potrebuje dôstojný stánok kultúry, ktorý by slúžil vzdelanostným potrebám 
vtedajšieho trojjazyčného kráľovského mesta. 

V Bratislave v 2. polovici 19. storočia existovalo viacero kultúrnych a literárnych 
spolkov, ktoré síce mali vlastné knižnice, ale neboli verejné. Po postupnom zániku spolkov 
knižnice nemali potrebnú starostlivosť, a ž  kým člen mestského zastupiteľstva Juraj 
Schulpe nevypracoval memorandum, v ktorom žiadal o podporovanie takýchto knižníc z 
mestských finančných zdrojov. Na základe žiadosti mestské zastupiteľstvo vo februári 
1900 rozhodlo, že knižnice vezme pod svoju správu a vytvorí z nich veľkú verejnú bra
tislavskú knižnicu. 

1900 

Prvého októbra 1900 o 11,00 hod. predpoludním mešťanosta Tivadar Brolly otvoril 
v priestoroch bývalej stavovskej snemovne (dnešná UKB) Mestskú knižnicu slobodného 
kráľovského mesta Bratislavy - A Pozsony szabad király Városi Kózkónyvtár. Otvorenie 
bolo slávnostné, no priestory (tri malé a vlhké miestnosti) knižnici nevyhovovali. Napriek 
tomu začala knižnica pod vedením riaditeľa Dr. Emila Kumlika fungovať so 4 345 zväzkami 
pochádzajúcimi z knižníc zaniknutých spolkov. Traja pracovníci knižnice obslúžili za 
prvých 13 dní 600 návštevníkov, čo bolo skutočným dôkazom potreby takéhoto zaria
denia. Dr. Kumlik upravil a zaviedol sústavu systematického triedenia a pre čitateľov vy
tvoril menný a systematický katalóg. 

Kumlikovo systematické triedenie malo 16 základných tried: všeobecné encyklo

pédie (sem patrilo knihovníctvo a bibliografia), filológia, filozofia, náboženstvo, peda

gogika a školstvo, umenie, svetové dejiny a všeobecné kultúrne dejiny Európy, zemepis 
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a národopis, prírodné vedy, právo, štátne vedy a politika, administratíva, poľnohospo

dárstvo, krásna literatúra a beletria, rôzne (grafika, vojenské spisy, šport), Posoniensia, 

noviny a časopisy. Toto triedenie sa v celej mestskej knižnici používalo až do roku 1945, 

v študovni mestskej knižnice a ž  do roku 1965 a prebrala ho i dnešná Univerzitná knižnica 

v Bratislave (UKB) hneď pri svojom vzniku. 

1. desaťročie (1901 - 1910) 

Mestská knižnica sa hneď v prvých rokoch svojej existencie začala čoraz viac boriť 

s nedostatkom priestorov. Do knižnice pribúdali dary od vážených občanov mesta. 

Napríklad Aurel Barta daroval 6 000 zväzkov, kanonik Alexander Gaibl 773 zväzkov a 

veľa darov pochádzalo aj od mestského archivára Jána Nepomuka Batku, ktorý na trikrát 

daroval vyše 3 000 zväzkov. Od 1. januára 1901 dostávala knižnica povinný výtlačok z 

miestnej prokuratúry a redakcie bratislavských novín jej začali zadarmo posielať po jed

nom výtlačku svojich novín a časopisov. Priestorová situácia sa stále zhoršovala. 

Keď cisár František Jozef I. v roku 1900 prijal na audienciu Dr. Kumlika a prejavoval 
živý záujem o jeho novú knihovnícku prácu, zdalo sa, ž e  by to mohlo pomôcť ovplyvniť 
mestskú radu. Jej predstavitelia však nereagovali. Preto Dr. Kumlik spolu s Jánom 
Nepomukom Batkom a kustódom mestského múzea Augustom Helmárom vypracovali a 
27. mája 1903 predložili mestskej rade rozbor stavu knižnice a jej priestorov. 

A tak sa knižnica v roku 1904 po prvýkrát sťahovala do troch miestností v mezaníne 

Primaciálneho paláca. Úradné miestnosti sa nachádzali na prvom poschodí. T u Dr. Kumlik 

začal od roku 1906 každoročne vydávať tlačený katalóg knižných prírastkov (do roku 

1914). Fondy knižnice sa do roku 1910 rozrástli na 21 080 zväzkov. 

2. desaťročie (1911 - 1920) 

Osudy knižnice i jej výkony v 2. desaťročí podstatne ovplyvnila nielen 1. svetová voj
na, ktorá vypukla v júli 1914, ale v tom istom roku i založenie Maďarskej kráľovskej 
Alžbetinej univerzity. Dr. Kumlik sa hneď po jej založení začal usilovať o vytvorenie 
knižnice Maďarskej kráľovskej Alžbetinej univerzity, ktorú otvorili 1. novembra 1914. Cisár 
František Jozef I. z a  jej riaditeľa vymenoval práve Dr. Kumlika. Mesto sa rozhodlo 
novootvorenej knižnici darovať knižničné fondy mestskej knižnice (28 887 zv.), s čím 
nesúhlasil Ján Nepomuk Batka, ktorý nechcel dovoliť, aby jeho dary previezli do inej 
knižnice. Svojím odporom zachránil pre mestskú knižnicu približne 5 000 zväzkov, zvyšok 
- 2 3  715 z v ä z k o v - a j  s katalógmi previezli do knižnice Alžbetinej Univerzity. Zostatok kníh 
mestskej knižnice mestská rada umiestnila do provizórnych miestností na radnici. 

Po skončení 1. svetovej vojny, zániku Uhorska v roku 1918 a včlenení Slovenska 

do Československej republiky sa Bratislava stala hlavným mestom Slovenska. 

Mestská knižnica začala po vojne pracovať s 5 172 zväzkami, medzi ktorými, okrem 

Batkových darov, boli aj duplikáty gréckych a rímskych klasikov v origináli, nemecká, 

maďarská a inojazyčná literatúra, 12 zväzkov slovenských kníh a 22 ročníkov časopisov. 

Knihy mestskej knižnice darované knižnici Maďarskej kráľovskej univerzity sa už  do 

6 Bulletin SAK, ročník 8, 2000, čfslo 2 



materskej knižnice nevrátili, pretože v roku 1919 prešli do novovzniknutej Knižnice 
Slovenskej univerzity (dnešnej UKB). V krátkom časovom úseku teda tvorili zákiad štyrom 
knižniciam - spolkovej, mestskej, Alžbetinej a univerzitnej. 

3. desaťročie (1921 - 1930) 

Od roku 1923 bola vedením mestskej knižnice poverená učiteľka Mária Končeková. 

V knižnici existovalo maďarské a nemecké oddelenie, po roku 1923 sa začalo budovať 

československé a židovské. Každé oddelenie malo vlastnú knižničnú radu, inak tvorili 

organizačný celok. 

Slávnostná chvíľa nastala v knižnici 18. októbra 1923, keď knižničný inšpektor pre 
Slovensko Dr. František Kraus dôstojne otvoril v Primaciálnom paláci prvú mestskú 
verejnú čitáreň. Nachádzala sa v zadnom trakte paláca, v priestoroch upravených z bý
valej kôlne na koče. Návštevníkom slúžilo 100 miest na sedenie a k dispozícii mali takmer 
všetky tuzemské noviny a časopisy a niektoré zahraničné noviny. Mohli využívať príručnú 
knižnicu s lexikálnymi dieiami. 

V mestskej knižnici sa za požičiavanie kníh vyberali poplatky: najskôr bol ročný 
poplatok 6,- Kčs, neskôr 12,- Kčs. Čitateľ bol navyše povinný zložiť kauciu 30,- Kčs, ktorú 
mu knihovník vrátil a ž  vtedy, keď sa z knižnice odhlásil a všetky knihy v poriadku odovzdal. 

V roku 1925 knižnica zriadila na Tehelnom poli svoju prvú pobočku, čo bolo zároveň 

prvým náznakom kladenia základov siete ľudových knižníc. 

K 1. marcu 1926 mestská knižnica s názvom Verejná knihovňa vlastnila už  24 244 
zväzkov, z toho 6 634 slovenských a českých. Ako pomôcku pre čitateľov začali knihovníci 
budovať menný zväzkový a systematický lístkový katalóg. 

4. desaťročie (1931 - 1940) 

V roku 1934 založila mestská knižnica v osobitnej časti verejnej čitárne novú 
pobočku pre nezamestnaných s 2 000 zväzkami, ktoré tvorili dary kníhkupcov a jed
notlivcov. Knihy sa v nej požičiavali bezplatne a bez akýchkoľvek sankcií. Jej činnosť trvala 
do roku 1938. O niečo neskôr vznikli ďalšie pobočky na Kolibe, Trnávke a v Unitase. 

Potom roky opäť zamotali osudy knižnice. Rok 1938 priniesol fašizáciu celého 
spoločenského života. Pre mestskú knižnicu znamenal rozbitie jej fondov i činnosti, 
pretože sa rozpadla na tri samostatné knižnice: 

• Slovenskú verejnú knižnicu mesta Bratislavy, 

• Deutsche Bücherei der Stadt Pressburg, 

. Városi magyar kónyvtár. 

Slovenská knižnica zostala ría pôvodnom mieste, nemecká dostala nové priestory 
v Starej radnici a maďarská sa presťahovala na Vajanského nábrežie. 

Následne na túto situáciu 1. októbra 1939 prevzal knižnicu Dr. Ján Lehký. V o  fron
tových udalostiach sa mnoho kníh z fondu mestskej knižnice stratilo a zničilo, fluktuácia 
obyvateľstva poznačila celý knižný poklad knižnice. Dr. Ján Lehký, ktorého kvôli pokro
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kovému presvedčeniu určitý čas väznili, však ako schopný a kvalifikovaný knihovník 

dokázal v pohnutých rokoch zachrániť existenciu a udržať poslanie mestskej knižnice. 

5. desaťročie (1941 - 1950) 

A j  začiatkom 40. rokov sa knižnica borila s mnohými problémami. Okrem toho, že 

vedenie knižnice sa neustále snažilo o vylepšenie materiálneho a personálneho vyba

venia knižnice, 5. februára 1942 napriek protestom knižničnej rady mestskej knižnice 

mesto zatvorilo verejnú čitáreň. 

Práve to vyprovokovalo zástupcov knižnice na spísanie rozboru situácie i porovnanie 

mestskej knižnice s knižnicami v Prahe a Ostrave, ktoré mali neporovnateľne lepšiu 

vybavenosť. Rozbor poslali 24. februára 1944 mešťanostovi, ale mestská rada ich žiadosť 

neakceptovala. 

A ž  po kapitulácii Nemecka a oficiálnom skončení 2. svetovej vojny (8. mája 1945) 

nabrala mestská knižnica druhý dych. 

1. septembra 1945 sa novým riaditeľom knižnice stal František Tomešek. Pristúpilo 
sa k revízii knižničného fondu a zaviedol sa mechanický spôsob stavania kníh podľa 
formátu a vzostupne podľa signatúr. 

Mestský národný výbor pridelil knižnici priestory v Starej radnici, ktoré sa uvoľnili 
zánikom nemeckej knižnice. Práve v týchto priestoroch zriadilo vedenie mestskej knižnice 
prvé samostatné oddelenie pre deti od predškolského veku do 14 rokov, ktoré začalo 
svoju činnosť 28. októbra 1945. 

Zmeny nastali aj v územnom usporiadaní mesta. 1. apríla 1946 sa k Bratislave pripo
jilo 11 okolitých obcí (tzv. veľká Bratislava), ktorých knižnice sa stali pobočkami mestskej 
knižnice. 

Ďalší slávnostný okamih nastal pre knižnicu vtedy, keďjej mesto po prvýkrát v histórii 
pridelilo samostatnú budovu po zrušenej kaviarni Astória na Suchom mýte č. 17. A tak sa 
knižnica druhýkrát sťahovala. 

1. septembra 1946 predseda knižničnej rady slávnostne odovzdal verejnosti 
vynovenú Verejnú knižnicu mesta Bratislavy. Na tomto mieste, už  pod vedením riaditeľa 
Dr. Jozefa Orlovského, pôsobila štyri roky. 

V roku 1950 však mesto pridelilo budovu na iné ciele a mestskú knižnicu čakalo tretie 
sťahovanie - do priestorov po Moravskej banke na Obchodnej ulici č. 2, kde knižnica 
začala svoju činnosť 22. apríla 1950 spolu s čitárňou a novozaloženým samostatným 
oddelením - maďarskou knižnicou, ktorá sa neskôr presťahovala na Štúrovu ulicu č. 9/a. 

6. desaťročie (1951 - 1960) 

V 50. rokoch okrem služieb obyvateľstvu, rozvíjania práce s knihou a organizovania prvých 

podujatí pre verejnosť pribudli mestskej knižnici nové úlohy. 

V roku 1951 sa stala Krajskou ľudovou knižnicou pre Bratislavský kraj, čím začala 
rozvíjať metodickú, bibliografickú a poradenskú činnosť pre knižnice v celom kraji pod 
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riadením Krajského národného výboru. Už  v roku 1954 prešla naspäť pod správu mesta 
Bratislavy, ktoré j u  premenovalo na Ústrednú ľudovú knižnicu a ponechalo jej metodickú 
pôsobnosť len v rámci usmerňovania činnosti knižníc v meste. 

V o  vedení knižnice sa vystriedali dvaja riaditelia - Dr. Cyprián Laco a Emil Knieža. 

Knižnica počas svojho rozvoja stále zápasila s nedostatkom priestorov. Knihy na Ob

chodnej ulici začali postupne zaberať okrem skladov i chodby, knihovníci nestačili 

obsluhovať početných čitateľov. Vedenie knižnice sa nepriaznivú situáciu snažilo vyriešiť 

dvojzmenovou prevádzkou a službami v sobotu. 

V roku 1959, keď vyšiel zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc, mala už 

knižnica 80 407 zväzkov a 9 198 čitateľov. Po tom, ako sa k nej přičlenila dovtedy sa

mostatná Mestská knižnica pre mládež, jej výkony ešte väčšmi vzrástli. 

1. júla 1960 sa uskutočnila nová územná reorganizácia, ktorá posunula hranice 
pôsobnosti knižníc v krajoch. Do metodického oddelenia knižnice bol včlenený Krajský 
metodický kabinet a opäť sa zmenil názov knižnice na Mestskú ľudovú knižnicu. Zároveň 
začala poskytovať pomoc okresným knižniciam, vyhodnocovať ich činnosť v štatistických 
prehľadoch, vydávať metodický materiál Z a  socialistickú knižnicu. A aj keď mala širokú 
pôsobnosť, stále sa trápila s vlastnými priestorovými možnosťami. 

7. desaťročie (1961 - 1970) 

V roku 1961 prevzal riadenie knižnice Milan Schwarz. V tom istom roku sa k Mestskej 

ľudovej knižnici přičlenila Regionálna knižnica založená Dr. Ovidiom Faustom. Začiatkom 

60. rokov dostala knižnica do užívania letnú čitáreň Červený rak na Michalskej ulici č. 26 

- historickú oázu zelene v centre mesta, ktorú začala využívať ako čitáreň a vhodné miesto 

na realizáciu kultúrnych podujatí. 

Územnou reorganizáciou mesta sa v Bratislave vytvorilo 12 samostatných obvodov 
a doterajšie pobočky Mestskej ľudovej knižnice sa osamostatnili na 12 obvodných 
ľudových knižníc. Mestská ľudová knižnica sa však stala ich osobným úradom a hos-
podársko-finančným strediskom s ústredným spracovávaním literatúry. 

V 60. rokoch nastal pre knižnicu opäť slávnostný deň. 

5. februára 1964 bolo na Obchodnej ulici č. 2 otvorené - ako prvé na Slovensku -
hudobné oddelenie. Tvorila ho jedna miestnosť s jedným pracovníkom. Návštevníci mali 
k dispozícii okrem klavíra, gramorádia a magnetofónu fond kníh o hudbe, hudobniny a 
časť zbierok Jána Nepomuka Batku, ktorý ich knižnici daroval už pri jej vzniku. 

O rok neskôr sa do priestorov knižnice na Obchodnej ulici presťahovala aj Mestská 

knižnica pre mládež, čo vyvolalo nespokojnosť stálych návštevníkov knižnice, pretože 

kvôli tomu sa musela zatvoriť čitáreň a študovňa. 

V roku 1966 Mestská ľudová knižnica na základe požiadavky nadriadených orgánov 

zriadila nové pracovisko, Stredisko politickej literatúry na Leningradskej (teraz Laurinskej) 

ulici č. 1. O tri roky neskôr sa z knižnice odčlenila Regionálna knižnica a zmenila sa meto

dická pôsobnosť knižnice - prestala byť hospodársko-finančným centrom pre obvodné 

ľudové knižnice a stala sa metodickým pracoviskom opäť iba pre knižnice v Bratislave. 
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1. augusta 1968 nastúpil do funkcie riaditeľa V í t  Rak. Vedenie knižnice vypracovalo 
nové zásady organizácie, riadenia a pracovných vzťahov, podľa ktorých sa Mestská 
knižnica rozčlenila na štyri o d b o r y -  odbor marxizmu-leninizmu, odbor literatúry pre dospe
lých, odbor literatúry pre mládež a odbor metodiky. V rámci odboru literatúry pre dospelých 
začalo od roku 1970 poskytovať služby verejnosti oddelenie cudzojazyčnej literatúry na 
Štúrovej ulici, ktoré plnilo i funkciu dovtedajšieho maďarského oddelenia. 

8. desaťročie (1971 - 1980) 

Sedemdesiate roky sa v knižnici niesli v znamení knižničnej práce, stúpal počet 
čitateľov i stav knižničného fondu, zaviedlo sa poskytovanie bibliograficko-informačnej 
služby. 

V roku 1975 nastúpil do funkcie riaditeľa Ján Vojtášek. Mestská knižnica ako ústred

ná inštitúcia knižničného systému zabezpečovala kultúrne, informačné i politické služby 

obyvateľom Bratislavy. Jednotlivé odbory skvalitňovali knižničný, bibliografický a infor

mačný proces smerom k žiadateľom. 

Koniec roka 1975 bol úspešný, pretože knižnica získala adaptované priestory na 
Kapucínskej ulici č. 3, kde v o  februári začal činnosť odbor literatúry pre mládež, takže v 
uvoľnených priestoroch na Obchodnej ulici sa mohlo rozšíriť oddelenie hudobnej literatúry. 

Následne začalo vedenie Mestskej knižnice, už  pod vedením riaditeľky PhDr. Jany 
Lobotkovej, riešiť projektové a organizačné rozmiestnenie služieb knižnice v novej budove 
na Klariskej ulici č. 16, zabezpečilo dodávateľov na účelový knižničný inventár. Na Klariskú 
ulicu sa presťahovalo riaditeľstvo knižnice, odbor metodiky, hospodársky úsek a celý úsek 
práce s politickou literatúrou, ktorý slávnostne začal činnosť 9. februára 1979. Vedenie 
knižnice postupne zriadilo v novej budove i študovňu knihovníckej literatúry a knihársku 
dielňu. 

Odbor literatúry pre dospelých na Obchodnej ulici sprístupnil od 1. marca 1979 

umenovednú študovňu pre verejnosť. 

Po týchto pozitívnych zmenách sa od 1. mája 1979 zmenila i samotná organizačná 

štruktúra Mestskej knižnice. Ťažisko celej knižničnej práce spočívalo v útvare služieb, v 

rámci ktorého pracovali úseky marxisticko-lenininskej literatúry, literatúry pre dospelých 

a literatúry pre mládež. V knižnici pracoval i útvar ekonomicko-právny a úsek metodiky, 

ktorý zabezpečoval činnosť v sieti ľudových knižníc. 

9. desaťročie (1981 - 1990) 

V 80. rokoch sa Mestská knižnica v Bratislave začala rozvíjať po technickej stránke 

a podieľala sa na riešení interných projektov automatizácie. Oddelenie hudobnej literatúry 

vybavila novým technickým zariadením na individuálne i skupinové štúdium hudobných 

diel, ktoré spustila do prevádzky v roku 1984. Zároveň vypracovala koncepciu artotéky v 

súvislosti s plánovaným premiestnením oddelenia hudobnej literatúry a umenovednej 

študovne do nových priestorov na Kapucínskej ulici č. 1. 

Oddelenie cudzojazyčnej literatúry sa začalo viac orientovať na pomoc vekovo 
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starším čitateľom a realizovalo i donášku kníh do domu chorým a nemobilným čitateľom. 

November roku 1989 priniesol v súvislosti s „nežnou revolúciou" zmeny do všetkých 
oblastí spoločenského života. 

V knižniciach sa okrem iného zrušili pracoviská s politickou literatúrou, sprístupnili 
sa fondy zakázaných kníh (zvláštne fondy „Libri prohibiti"), ku ktorým sa čitatelia nemohli 
dostať celé desaťročia. V Mestskej knižnici na Klariskej ulici č. 16 úsek marxistic-
ko-leninskej literatúry zanikol a 1. decembra 1989 bol otvorený nový úsek odbornej litera
túry s celkom novou obsahovou štruktúrou. 

Koncom roka 1989 Mestská knižnica sprístupnila bratislavskej verejnosti novú 
čitáreň novín a časopisov Libresso Čierny havran na Wolkrovej (teraz Bielej) ulici, ktorá 
fungovala do roku 1996. 

10. desaťročie (1991 -2000) 

1. januára 1991 nastúpila do funkcie riaditeľky knižnice PhDr. Elena Veľasová. 

Od tohto dátumu zaviedla Mestská knižnica jednotný čitateľský preukaz na všetky 
svoje pracoviská, čím sa odstránila duplicita v evidencii čitateľov. 

Knižnica začala rozširovať služby obyvateľstvu i smerom k zdravotne postihnutým 
občanom, čoho dôkazom bolo založenie nového špecializovaného pracoviska úseku 
odbornej literatúry na Klariskej ulici č. 16. Jeho sprístupnenie sprevádzalo napäté oča
kávanie, pretože oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých 8. mája 1991 slávnostne 
otvárala vzácna návšteva - lady Diana, princezná z Walesu, ktorá prejavila veľmi blízky 
a bezprostredný vzťah k zrakovo postihnutým čitateľom Mestskej knižnice a darovala im 
televíznu lupu Voyager. Oddelenie dodnes poskytuje služby svojim čitateľom bezplatne. 

V tom istom roku sa presťahovali oddelenia hudobnej literatúry a umenovednej 

študovne z Obchodnej ulice do priestorov na Kapucínskej ulici č. 1., kde od 4. septembra 

1991 začal poskytovať služby novovytvorený úsek hudobnej a umenovednej literatúry 

spolu s galériou Artotéka, v ktorej sa začali organizovať výstavy a koncerty pre verejnosť. 

Na úseku literatúry pre dospelých nastali i ďalšie zmeny. Úsek cudzojazyčnej 
literatúry sa zo Štúrovej ulice presťahoval do uvoľnených priestorov po hudobnom 
oddelení na Obchodnú ulicu. Od 2. decembra 1991 sa sprístupnila aj Študovňa histo
rických fondov, ktorá obsahovala prvé vydania diel slovenských klasikov, prozaikov aj 
básnikov. 

V roku 1991 sa zmenilo aj územné rozdelenie mesta na 17 mestských častí. 
Sedemnásť knižníc mestských častí prešlo pod riadenie príslušných miestnych úradov. 
Mestská knižnica, riadená Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
bola poverená nadobecnou metodickou funkciou smerom k týmto sedemnástim ľudovým 
knižniciam a každoročne vydávala i vydáva štatistický materiál o výkonoch ľudových 
knižníc pod názvom Prehľad činnosti bratislavských ľudových knižníc. 

V nasledujúcich rokoch Mestská knižnica pristúpila k zavádzaniu automatizácie do 

úseku fondov, začala sa realizovať automatizovaná katalogizácia nových prírastkov kníh 

a hudobnín, akvizície a štatistiky, čím sa forma prírastkového zoznamu po vyše 90 rokoch 
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podstatne zmenila. Knižnica pripravila i projekt zavedenia automatizovaného systému 
spracovania audiovizuálnych dokumentov pre oddelenie nevidiacich a slabozrakých. V 
ňom sa neskôr zriadilo i načítavacie pracovisko odbornej literatúry podľa požiadaviek 
zrakovo postihnutých čitateľov. 

1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. 

O dva roky neskôr sa vedenie knižnice začalo pripravovať na štvrté sťahovanie 
najstaršieho a najväčšieho pracoviska úseku literatúry pre dospelých z Obchodnej ulice, 
kde sídlilo 45 rokov, do zrenovovanej budovy na Laurinskej ulici č. 5. 

Fond tohto úseku sa z a  95 rokov rozrástol na takmer 140 000 zväzkov, ktoré kni
hovníci zbalili do asi 5 000 balíkov a prevážali do novej budovy. Nové priestory na 
Laurinskej ulici umožnili dať tomuto najstaršiemu pracovisku novú tvár a rozšíriť voľný 
výber s novým tematickým radením kníh. Napriek zaťažkávajúcej skúške pri sťahovaní 
úsek poskytoval služby a ž  do 9. decembra 1995. 

13. marca 1996, keď primátor Bratislavy Peter Kresánek slávnostne otvoril úsek 
krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej ulici, dostali obyvatelia Bratislavy do daru 
znovuzrodenú Mestskú knižnicu, ktorá sa týmto posledným sťahovaním dostala do 
budovy len pár metrov vzdialenej od Primaciálneho paláca, v ktorom na začiatku 20. 
storočia začínala maličká Mestská knižnica slobodného kráľovského mesta Bratislavy... 

Rok 2000 

Do jubilejného stého roku existencie na prelome 20. a 21. storočia vstupuje Mestská 
knižnica v Bratislave s vyše 305 000 knižničným fondom a stabilným čitateľským zázemím 
(16 008 čitateľov), ktoré ročne realizuje vyše 0,5 milióna výpožičiek. 

Po sústredení všetkých svojich pracovísk do štyroch budov poskytuje Mestská 
knižnica služby verejnosti na štyroch špecializovaných pracoviskách: 

• úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry (Laurinská 5) s letnou čitárňou Červený rak 
(Michalská 26), 

• úsek literatúry pre mládež (Kapucínska 3), 

• úseku hudobnej a umenovednej literatúry s galériou Artotéka (Kapucínska 1), 

• úsek odbornej literatúry s oddelením pre nevidiacich a slabozrakých (Klariská 16). 

Centrálne spracovávanie literatúry pre všetky úseky zabezpečuje automatizovaným 

systémom úsek fondov, sídliaci na Kapucínskej ulici č. 3. 

V knižnici pracuje 69 zamestnancov, z toho 47 s knihovníckym vzdelaním, ktorí sa 

snažia o poskytovanie čo najlepších a najkvalitnejších služieb svojim čitateľom. Okrem 

základných výpožičných služieb zabezpečujú odbornú konzultačnú a bibliograficko-

-informačnú službu, rezervovanie literatúry, kopírovanie, rozmnožovanie zvukových diel 

z dokumentov Mestskej knižnice, väzbu diplomových prác, organizujú literámo-hudobné, 

vzdelávacie podujatia a výstavy pre deti i dospelých, každoročne sa zapájajú do akcií 

Kultúrneho leta Bratislavy, spolupracujú s mnohými vydavateľstvami, inštitúciami, orga

nizáciami, spisovateľmi a rozvíjajú mnoho ďalších aktivít. 
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Mestská knižnica v Bratislave počas svojho vývinu od knižnice slobodného krá
ľovského mesta Bratislavy ku knižnici hlavného mesta samostatnej Slovenskej republiky 
Bratislavy, bez ohľadu na dejinné udalosti a zvraty Slovenska, nepretržite celých 100 ro
kov slúžila verejnosti. 

Pri svojom vzniku i dnes pri oslavách svojej storočnice stojí v centre mesta - vždy 
pevne spätá s jeho osudmi, aby bola pripravená slúžiť jeho obyvateľom, návštevníkom, 
uchovávať a sprístupňovať bohaté dedičstvo kníh. 

Lebo ľudia budú chcieť určite vždy čítať, veď ako povedal Fuller: "Čítanie je najmier-
nejším morfiom a najúčinnejším liekom na rany duše..." 

Hodnotenie knižničného fondu Turčianskej knižnice v Martine 
používateľmi jej  služieb 

PhDr. Alexandra Kršková 

Turčianska knižnica v Martine uskutočnila v mesiacoch august a september 1999 

dotazníkový prieskum medzi svojimi používateľmi, ktorého cieľom bolo zistiť, ako hodnotia 

knižničný fond našej knižnice. Dotazník vyplnilo 351 respondentov, z toho 224 žien a 127 

mužov. 23 používateľov malo ukončené základné vzdelanie, 18 učňovské, učňovské 

vzdelanie s maturitou uvádzalo 20 respondentov. Najviac respondentov (214) malo ukon

čené stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie uvádzalo 76 respondentov. 

Medzi respondentami bola najviac zastúpená veková skupina 15 -25-ročných (151), ďalej 

25 - 35-ročných (59), 35 - 45-ročných (63), vekovú skupinu 45 - 55-ročných tvorilo 33 

respondentov, vo vekovej skupine 55 - 65-ročných bolo 26 respondentov a najmenšiu 

skupinu tvorili 65-roční a starší respondenti (17). Ankety sa zúčastnilo najviac študentov, 

dálej nasledovali dôchodcovia, učitelia, ekonómovia, zdravotné sestry, lekári a technici. 
Otázky v dotazníku sme formulovali tak, aby sme si na základe odpovedí utvorili čo 

možno najpresnejší prehľad o tom, ako vnímajú naši čitatelia knižničný fond, ktorý majú 

k dispozícii priamo v knižnici alebo v jednotlivých pobočkách. Zaujímalo nás, k akému 

druhu literatúry inklinujú, či majú záujem iba o nové knihy, alebo radi siahnu aj po starších 

knihách, ako sú spokojní s jazykovým zložením knižničného fondu, ako sa k nim dostávajú 

informácie o novinkách vo fonde knižnice, či potrebujú pri výbere pomoc knihovníčok, či 

máme dostatok knižných noviniek z oblastí, o ktoré majú záujem. Zaujímalo nás tiež, ako 

sú spokojní s výberom novín, časopisov, hudobnín, kníh o hudbe a s výberom zvukových 

dokumentov. 

Z odpovedí na otázku, ktoré prevádzky knižnice respondenti navštevujú, vyplynulo, 
že najnavštevovanejšia je  požičovňa beletrie pre dospelých čitateľov, ktorú navštevuje až 
231 opýtaných, z a  ňou nasleduje oddelenie náučnej literatúry, ktoré označilo 173 respon
dentov, čitáreň novín a časopisov navštevuje 155 respondentov. Pobočky na sídliskách 
Sever a Priekopa sú v návštevnosti na ďalších miestach. Sever navštevuje 94 opýtaných 
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a pobočku v Priekope 84 opýtaných. Úsek zvukových a hudobných dokumentov uviedlo 
76 respondentov, 52 respondentov navštevuje študovňu a 40 videopožičovňu. Odpovede 
na túto otázku nám potvrdili skutočnosť, ktorú evidujeme u ž  dlhšie, a to neustále rastúci 
záujem o služby čitárne novín a časopisov. Ukázalo sa, ž e  v hojnom počte navštevujú 
respondenti aj pobočky na sídliskách Sever a Priekopa. Najmä zistenie v prípade pobočky 
na sídlisku Priekopa j e  toto zistenie povzbudzujúce, pretože v uplynulom období sa 
prejavovala klesajúca tendencia vo výkonoch tejto pobočky, dokonca sa uvažovalo aj o 
jej zrušení. 

Ďalšie dve otázky boli zamerané na zistenie, či si respondenti nájdu v knižnici 
literatúru, ktorá ich zaujíma, a zároveň sme sa chceli dozvedieť, o aký druh literatúry majú 
záujem. Pri prvej z týchto otázok 141 respondentov uviedlo, že si literatúru, o ktorú majú 
záujem, nájdu v knižnici vždy, 198 niekedy a 12 málokedy. Pritom 157 respondentov 
obľubuje romány zo súčastnosti, historické romány si so záujmom prečíta 134 
respondentov. Ďalej v rebríčku nasleduje náučná literatúra, o ktorú má záujem 126 
respondentov, potom ľúbostné romány, ktoré uviedlo ako svoje obľúbené čítanie 120 
respondentov, detektívky si so záujmom prečíta 112 respondentov, psychologické 
romány 102, sci-fi romány 38 respondentov, iné druhy literatúry uviedlo 33 respondentov 
a poéziu 29 respondentov. Pri formulovaní tejto otázky nás tiež zaujímalo, o aké druhy 
náučnej literatúry prejavujú čitatelia najväčší záujem. Na prvých miestach sa objavili: 
ekonómia, pedagogika, sociológia, psychológia, jazykovedná literatúra, literatúra z oblasti 
medicíny, literatúra o počítačoch. Veľa respondentov tiež uvádzalo záujem o životopisnú 
literatúru, literatúru zameranú na domáce hospodárstvo, ručné práce, akvaristiku, ovo
cinárstvo, encyklopedickú literatúru, slovníky, ezoterickú literatúru, cestopisy, literatúru 
faktu, snáre, horoskopy. 

Na otázku, či respondentov zaujímajú iba nové, alebo aj nové aj staršie knihy, 23 
opýtaných uviedlo, ž e  sa zaujímajú iba o nové knihy, 316 zaujímajú nové aj staršie knihy 
a 12 respondentov na otázku neodpovedalo. 

Prostredníctvom piatej a šiestej otázky sme sa chceli dozvedieť, ako sú používatelia 
spokojní s jazykovým zložením fondu. Inojazyčná literatúra je  podľa 216 respondentov vo 
fonde zastúpená primerane, 75 opýtaných sa vyjadrilo, ž e  je  zastúpená nedostatočne a 
a ž  60 respondentov na túto otázku neodpovedalo. Na otázku, v akom jazyku by malo byť 
vo fonde zastúpených viac kníh, uviedlo 142 respondentov jazyk slovenský, 83 jazyk 
anglický, 66 jazyk český, 42 jazyk nemecký, 19 jazyk francúzsky, 13 jazyk španielsky, 9 
literatúru v j a z y k u  ruskom, 6 v jazyku inom. 85 respondentov sa k tejto otázke nevyjadrilo. 

O nových knihách vo fonde knižnice]e 239 respondentov informovaných dostatočne, 

97 nedostatočne a 15 respondentov sa nevyjadrilo. Na otázku nadväzovala podotázka, 

ktorou sme chceli zistiť, kde získavajú čitatelia informácie o nových knihách vo fonde 

knižnice. O nových knihách sa 256 respondentov dozvedá priamo v knižnici, pričom ako 

zdroj uvádzajú informácie od knihovníčok a z publikácie Knižné novinky a dary vo fonde 

Turčianskej knižnice v Martine; 63 respondentov informácie o nových knihách získava 

mimo knižnice. V odpovediach mali respondenti uviesť aj zdroj, z ktorého získavajú 

informácie o nových knihách. Väčšina opýtaných si neuvedomila, ž e  sa pýtame na nové 
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knihy vo fonde Turčianskej knižnice, a preto v odpovediach uvádzali ako zdroj informácií 
časopisy, noviny, ale aj televíziu, rozhlas či kníhkupectvá. 

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu, ktorá sa priamo dotýka aj nákupu 
literatúry, sme sa chceli dozvedieť, či majú používatelia k dispozícii v knižnici dostatok 
knižných noviniek z tých oblastí, ktoré ich zaujímajú. Na túto otázku 205 respondentov 
odpovedalo, ž e  knižnica nemá dostatok knižných noviniek, naproti tomu 133 respondenti 
sú s nimi spokojní a 13 respondenti neodpovedali. Začína sa potvrdzovať to, s čím sme 
viac-menej počítali, ž e  obmedzený nákup novej literatúry sa skôr či neskôr prejaví v ne
spokojnosti používateľov. 

Zaujímalo nás tiež, či respondentom pri výbere literatúry pomáhajú knihovníčky. 
Odpovedali takto: 1. vždy (122), 2. niekedy (154) a 3. nepotrebujem pri výbere literatúry 
pomoc (75). 

Ako sme už v úvode uviedli, v poslednom období (zhruba 2 roky) sa výrazne zvýšil 
záujem používateľov o služby čitárne novín a časopisov. Z tohto dôvodu nás zaujímalo, 
ako sú spokojní používatelia s výberom titulov novín a časopisov, ktoré sú v knižnici k 
dispozícii. Odpovede: 1. vyhovuje (292); 2. nevyhovuje (20); a 3. nevyjadrilo sa (39). Na 
túto otázku nadväzovala ďalšia, ktorá sa týkala počtu novín a časopisov, ktoré sú v knižnici 
k dispozícii. Odpovede: 1. vyhovuje (284); 2. nevyhovuje (28) a 3. nevyjadrilo sa (39). 

Ďalšie dve otázky sa týkali spokojnosti používateľov s fondom úseku hudobných a 
zvukových dokumentov. Výber titulov zvukových dokumentov (CD, platne, magneto

fónové kazety) 127-im respondentom vyhovuje, 46-im nevyhovuje a zvyšných 178 sa 

vyjadrilo, že tento úsek nenavštevujú, zloženie fondu nepoznajú. S výberom hudobnín a 

kníh o hudbe je  116 respondentov spokojných, 30 respondentov nespokojných a 205 

respondentov sa nevyjadrilo (väčšina z nich tento úsek nenavštevuje). 
Na záver sme nechali priestor na vyjadrenie pripomienok a názorov respondentov 

na knižničný fond. Možno ich rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej patria názory tých 
respondentov, ktorí vyjadrili svoju spokojnosť s knižničným fondom, ako aj s odbornou 
fundovanosťou, ochotou a príjemným vystupovaním knihovníčok. Druhú-väčšiu - skupinu 
tvorili pripomienky respondentov, ktorí vyjadrovali svoju nespokojnosť s obmedzeným 
nákupom kníh (beletria, náučná literatúra), žiadali zvýšiť počet exemplárov z nových 
titulov. Na viacerých miestach sa objavuje požiadavka, aby sa zabezpečila oprava 
starších poškodených titulov. Respondentom ďalej nevyhovuje zdĺhavá rezervácia, keď 
na ďalší diel viaczväzkového diela musia dlho čakať. Na druhej strane boli však aj čitatelia, 
ktorí vyjadrovali spokojnosť s elektronickou rezerváciou nových kníh. Objavili sa aj pri
pomienky k uloženiu fondu, ktorý je  podľa niektorých respondentov uložený neprehľadne 
(spoločenskovedná literatúra). Zaujímavá bola tiež pripomienka čitateľa, ktorý navrhuje 
zabezpečiť bezpečnostný systém na ochranu knižničného fondu. Ďalší návrh sa týkal 
obmedzenia počtu denníkov a ich nahradenie mesačníkmi. Objavili sa aj výhrady k počtu 
nakupovanej ezoterickej literatúry. Čitatelia by tiež privítali možnosť počítačového vy
hľadávania v katalógoch knižnice (online katalóg) a tiež možnosť využívania internetu. 

Návrhy a pripomienky používateľov boli podnetné. Musíme však podotknúť, že 

Turčianska knižnica v Martine nad mnohými námetmi, ktoré sa v ankete objavili, už  sama 
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uvažovala, má snahu ich uviesť do života, aie chýbajú jej k tomu predovšetkým finančné 
prostriedky. Dúfame však, ž e  tak ako automatizované vypožičiavanie dokumentov, ktoré 
bolo pred pár rokmi hudbou budúcnosti, j e  dnes realitou, tak sa nám podarí postupne 
realizovať aj ďalšie naše plány. 

Kooperačný informačný servis pre agropodnikanie 

Nová aktivita nitrianskych knižníc podporovaná OSF Bratislava a OSI Budapešť 

Mgr. Beáta Bellérová 

Relatívne novým prvkom v živote slovenských knižníc j e  získavanie prostriedkov z 
iných zdrojov ako od zriaďovateľov. Nájsť štedrého sponzora a presvedčiť ho o tom, že 
predložený projekt j e  životaschopný a zmysluplný, nie je jednoduchá záležitosť a získanie 
grantových prostriedkov pre knižnicu často predstavuje dlhé hodiny práce s veľmi neistým 
výsledkom. Pri zhodnotení súčasných podmienok všetkých rozpočtových organizácií je 
však vypracovanie projektu a jeho presadenie jedinou možnou šancou na posun vpred. 

V Slovenskej poľnohospodárskej knižnici v Nitre (SIPK) u ž  niekoľko rokov pracuje 

tím ľudí, ktorí písanie projektov a predkladanie žiadostí o grant považujú za nevyhnutnú 

súčasť svojej práce. Počas tohto obdobia zistili, ž e  Open Society Foundation v Bratislave, 

resp. Open Society Institute v Budapešti patria k tým nadáciám, v ktorých j e  naozaj možné 

nájsť výraznú podporu pre knižničné projekty. Potvrdilo sa to aj v roku 1999, keď SIPK 

spolu s Knižnicou Agroinštitútu v Nitre vypracovali projekt Kooperačný informačný servis 

pre agropodnikanie a predložili ho OSF a OSI v rámci grantového programu Knižnice ako 

komunitné centrá. 

Predmetom projektu sa stala pomoc malému a strednému podnikaniu v oblasti 
poľnohospodárstva a potravinárstva. Jeho riešitelia si predsavzali vytvoriť informačnú zá
kladňu pre ľudí podnikajúcich v tejto sfére a poskytovať informácie na báze referenčných 
služieb, čiže dávať konkrétne odpovede na konkrétne otázky s dôrazom na právne infor
mácie, platné štandardy a štatistické údaje. Pricípom projektuje spolupráca. Dve knižnice 
uskutočňujú svoj zámer spoločne získať špecializované databázy a spolu s databázami, 
ktoré sami vytvorili, ich dať k dispozícii používateľom. Z grantových prostriedkov sa získal 
Ultra*Net server, technológia umožňujúca sieťový prístup k CD-ROM databázam. Ultra* 
Net je  profesionálny systém na prevádzku CD-ROM v lokálnych aj globálnych počítačo
vých sieťach vrátane internetu. Na využití týchto vlastností je  založený princíp celého pro
jektu. Jedna investícia do databázy bude pokrývať potreby používateľov dvoch pracovísk. 

Knižnice získali dostatok počítačov, aby ich používatelia mali k dispozícii stanice 
siete na vyhľadávanie v databázach na CD, lokálnych databázach a príp. aj v internete. 
V obidvoch spolupracujúcich bodoch sú k dispozícii aj skenery zabezpečujúce oboj
stranný rýchly prístup k tlačeným dokumentom. 
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Na zainteresované knižnice kladie projekt vysoké nároky z hľadiska informačných 
aj ľudských zdrojov. Z a  prioritné možno považovať nasledujúce úlohy: 

• dobudovať existujúci informačný aparát o plnotextové a faktografické databázy zame
rané na právne informácie, štandardy a pod., 

• skompletizovať vlastný informačný aparát s orientáciou na malé a stredné podnikanie 
v poľnohospodárstve, 

• vystaviť databázy získané v rámci projektu, ako aj databázy z iných zdrojov v intranete 
obidvoch knižníc a prostredníctvom internetu ich spoločne využívať, 

• sústrediť primárne informačné pramene do špecializovaného príručného fondu, 

• zapojiť sa do podujatí organizovaných v rámci Agroinštitútu (ktorý plní funkciu vzde
lávacieho, poradenského a kongresového zariadenia Ministerstva pôdohospodárstva 
SR) vo forme prednášok o možnostiach získavania informácií podporujúcich podnikanie 
v poľnohospodárstve, 

• poskytovať informácie prostredníctvom internetu, 

• usporadúvať tréningy v práci s informáciami pre širšiu verejnosť. 

Konkrétnym výsledkom by mali byť dve špecializované pracoviská, ktoré budú sú
streďovať maximum primárnych aj sekundárnych dokumentov s problematikou podnika
nia v poľnohospodárstve a ktoré budú schopné poskytovať poradenstvo a služby pre rôz
ne typy používateľov. 

Realizácia projektuje v úvodnom štádiu. Už  teraz j e  jasné, ž e  j e  jednoduchšie získať 
finančné prostriedky ako realizovať všetky stanovené úlohy, najmä ked sa výrazne 
zhoršuje personálna situácia knižníc. Napriek tomu majú obidve zainteresované knižnice 
snahu zrealizovať naplánované úlohy tak, aby potvrdili, že finančné prostriedky boli 
investované do správnych vecí, aby presvedčili svoje okolie, ž e  knižničnú činnosť možno 
rozvíjať aj v ťažkých ekonomických podmienkach, ale najmä aby kvalitnými službami 
splnili požiadavky širokej skupiny používateľov. 

ZVYKNI  v regionálnych knižniciach východného Slovenska 

PhDr. Jana Amrichová 

Zvykať si v našich knižniciach musíme v posledných rokoch na všeličo. Na to, že 

knihy sú z roka na rok drahšie, že finančných prostriedkov na nákup je  z roka na rok menej, 

ž e  činnosť knižníc zabezpečujeme s oveľa menším počtom ľudí, ž e  absolventi škôl s 

knihovníckym vzdelaním sa oblúkom knižniciam vyhýbajú, atď. 

Tentokrát chceme písať o príjemnejšom zvykaní. O verejných knižniciach na východ
nom Slovensku je  známe, ž e  vedia dať hlavy dohromady a spolupracovať, ak j e  to len 
trochu navzájom výhodné. Bolo tomu tak v minulosti a našťastie j e  tomu tak i v súčasnosti. 

Spoločný nákup výpočtovej techniky a výber dodávateľa v roku 1991 znamenal 
nielen ušetrené finančné prostriedky, ale aj vybavenie všetkých bývalých 11 okresných 
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knižníc základnou výpočtovou technikou, a v ďalších rokoch pribudli spoločné programy 

LIBRIS a BIBLIS. 

Kecf v roku 1996 došlo k rozdeleniu Východoslovenského kraja na dva kraje, nezna
menalo to zánik spolupráce. A j  to potvrdzuje, že žiadne územnosprávne členenie v bu
dúcnosti by nemalo narušiť spoluprácu, ak prináša vzájomný úžitok. 

V roku 1998 sme sa dočítali o možnosti poskytnutia grantu na podielovom princípe 

financovania z Network Library Program, Open Society Institute v Budapešti a Open Lib

rary Program-Open Society Foundation v Bratislave. Bol to zas  ďalší impulz pokročiť vo 

vzájomnej spolupráci v oblasti zavádzania výpočtovej techniky a programov o krôčik ďalej, 

k regionálnemu prepojeniu lokálnych elektronických knižničných báz dát. 

Situáciu nám komplikovali regionálne kultúrne centrá, pretože knižnice boli v tom 
období bez právnej subjektivity, degradované na OŠU - odborné špecializované útvary, 
a tak všetky administratívne úkony vrátane zadávania projektov sa museli realizovať pod 
„hlavičkou" regionálneho kultúrneho centra. A vysvetľujte tento právnosubjektový gali
matiáš nadácii pôsobiacej v Budapešti!!! Našťastie i tieto problémy sme zvládli. Projekt 
bol úspešný a získal finančné prostriedky v Bratislave aj v Budapešti. Do projektu boli 
zapojené knižnice na východnom Slovensku, ktoré pracujú s programami LIBRIS a BIB

LIS, a to: 

1. Verejná knižnica Jána Bocatia 

2. Knižnica pre mládež mesta Košice 

3. Vihorlatská knižnica v Humennom 

4. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

5. Podtatranská knižnica v Poprade 

6. Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 

7. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave 

8. Spišská knižnica v Spišskej Novej Vs i  

9. Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 

10. Podduklianska knižnica vo Svidníku 

11. Zemplínska knižnica v Trebišove 

12. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 

13. Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 

Dodávateľom technického vybavenia sa na základe výberového konania stala firma 

АСОМ. Pre všetkých 13 účastníkov boli zakúpené počítače, modemy a program na 

prezentáciu elektronického katalógu knižničných dokumentov OPAC LIBRIS. 

Knižnice podieľajúce sa na príprave a realizácii projektu založili záujmové združenie 
právnických osbôb, zaregistrované na Krajskom úrade v Košiciach pod názvom Z V Y K N I .  
Tento názov môžeme dešifrovať ako Združenie východoslovenských knižníc. Vznik zdru
ženia umožní v budúcnosti získavať finančné prostriedky na jeho ďalší rozvoj prostred
níctvom grantov. 
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Oficiálna prezentácia združenia a samotného systému sa uskutočnila 28. marca 
2000 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, a to v rámci Týždňa slovenských knižníc za účasti 
zástupcov Bibliografického ústavu SNK v MS Dr. Kovačku a Dr. Kucianovej, všetkých 
regionálnych knižníc a krajských štátnych knižníc z Prešova a Košíc. Túto pre knižnice 
významnú udalosť nevynechala ani televízia T V  NAŠA a zaznamenali ju  viaceré regio
nálne denníky. 

Ešte pred samotnou prezentáciou sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov a bibliografov 
týkajúce sa spolupráce knižníc pri budovaní regionálnej článkovej bibliografie východného 
Slovenska. Pracovníci bibliografických oddelení regionálnych a bývalých štátnych 
vedeckých knižníc na východnom Slovensku takmer tridsať rokov spolupracujú v oblasti 
súbežnej regionálnej bibliografie. V rámci pridelených celoslovenských titulov periodík 
excerpujú záznamy pre všetky zúčastnené knižnice. Výmena záznamov sa doposiaľ 
uskutočňovala na disketách, v dlhých časových intervaloch. A aj z tohto dôvodu biblio-
grafky regionálnych knižníc vkladajú nádeje do systému Z V Y K N I ,  v rámci ktorého by sa 
mala uskutočňovať výmena záznamov. Pre každú knižnicu boli vytvorené tri e-mailové 
schránky, z ktorých jedna bude slúžiť práve na výmenu záznamov a zasielanie biblio
grafických súborov. V praxi to značí, že hneď po vyexcerpovaní záznamov z prideleného 
titulu bude možné ich zasiať do príslušnej knižnice. 

A aké služby poskytuje, respektíve bude poskytovať Z V Y K N I  svojim používateľom 
na adrese www.zvykni.sk? Pôjde o: 

• informácie o službách, pracoviskách, výpožičnom čase, kontaktných adresách knižníc 
(údaje budú pravidelne aktualizované), 

• informácie o knižničnom fonde knižníc patriacich do združenia (v dohľadnom čase si 
budú môcť čitatelia cez online katalóg aj rezervovať, respektíve predĺžiť výpožičku 
priamo cez internet), 

• neobmedzený prístup k informáciám o minulosti i súčasnosti východného Slovenska 
prostredníctvom regionálych báz dát. Na server! sú zatiaľ sprístupnené bázy dát 
Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a Podtatranskej knižnice v Poprade, po 
dokončení a zakúpení programu OPAC BIBLIS bude možné vystaviť regionálne bázy 
dát všetkých zúčastnených knižníc, prípadne i ďalších, ktorú budú mať o to záujem 
(samozrejme, za určitý poplatok). 

Súčasťou systému je  i prezentácia publikačnej činnosti knižníc. Na serveri sú zatiaľ 

sprístupnené dve publikácie spracované a vydané Verejnou knižnicou Jána Bocatia, a to 

Pamätníky mesta Košice a Pamätné tabule. Ak sa chce záujemca dozvedieť údaje o 

košických rodákoch - spisovateľoch, stačí „kliknút" na údaje o knižniciach, v danom prípa

de na Knižnicu pre mládež mesta Košice. 

Čo nového v knižniciach - na to vám ponúknu odpoveď články z periodika Knihovník. 

Na riešenie odborných knihovníckych problémov je  vytvorená diskusná skupina. 

Systém ponúka určite oveľa viac možností, ale to závisí od nás, ako ich zúžitkujeme 

a naplníme príslušným obsahom. 

A k  by ste sa nás teraz opýtali: Čo máte nového v regionálnych knižniciach na 

východnom Slovensku? Naša odpoveď by znela: „Zvykáme si a klikáme." 
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INFORMÁCIE 

INFOS 2000 

Spolok slovenských knihovníkov v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Informač

nou kanceláriou Rady Európy a Univerzitnou knižnicou v Bratislave usporiadali v dňoch 

3. - 6. apríla 2000 medzinárodné informatické sympózium INFOS 2000. Jubilejné, v poradí 

už 30. sympózium o význame a vplyve informácií a nových informačných technológií na 

človeka a spoločnosť a o poslaní a pôsobení knižníc a ich význame v oblasti kultúry, vzde

lávania, slobodného rozvoja a demokracie sa konalo v Starej Lesnej v o  Vysokých Tatrách. 

Všetkých 125 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, ale i vzdialenejšieho 

zahraničia (NSR, Anglicko, USA) mohlo konštatovať, ž e  išlo o mimoriadne vydarený 

seminár, ktorý po organizačnej aj obsahovej stránke splnil všetky atribúty dobrej úrovne, 

ktoré nemohlo pokaziť ani upršané a miestami usnežené počasie. 

Hlavnou témou seminára bola kultúra informačného veku. Program bol rozdelený 

do siedmich tematických blokov: 

. Humánne aspekty a problémy rozvoja kultúrnej a informačnej spoločnosti 

• Prístup k informáciám o Rade Európy 

• Projekty E Ú 

• Internet - súčasné a perspektívne možnosti využitia v knižniciach a službách 

. Knižnice a vzdelávanie 

• Digitálne knižnice, elektronické dokumenty a informačné služby, teória a prax 

. Knižničné projekty, siete, spolupráca, verejné informačné služby, integrácia systémov 

Seminár otvorila úvodným slovom predsedníčka SSK Ing. Silvia Stasselová. Prího

vor za MK S R  predniesla Mgr. Andrea Doktorová. 

Predchádzajúce INFOS-y zrekapitulovala vo svojom príspevku Dr. D. Gondová. V 

pn/om tematickom bloku odznelo ešte ďalších 5 prednášok, kde sa informácia skloňovala 

vo vzťahu k ontológii, k budúcnosti cez závery prírodovedca a filozofa P. Teilharda de 

Chardin spojené s informatizáciou sveta, kultúrnou identitou knižnice v informačnej spo

ločnosti a ž  po elektronické publikácie. 

V rámci projektov E Ú  sa hovorilo o 4. a 5. rámcovom programe Európskej komisie, 
o projekte E X C E L  pre knižnice, o programe Rady Európy o nových formách vyhľadávania 
informácií - elektronickom dodávaní dokumentov. Ďalej tu odznel príspevok o medzi
národnej štatistike LibEcon, o vzťahu Európskej komisie k verejným knižniciam a o doku
mentačných identifikátoroch. 

O tom, ako sa internet udomácňuje v knižniciach, čo nám ponúka v oblasti kniž-
nično-informačných činností a o nových stratégiách v o  vyhľadávaní a sprístupňovaní 
informácií cez internet, hovorili štyria prednášatelia. 
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Rovnaký bol aj počet príspevkov zaoberajúcich sa úlohou knižníc v procese vzde
lávania - či už išlo o digitálnu knižnicu ako vstupnú bránu k vede, o možnostiach knižnice 
pri realizácii dištančného vzdelávania a vzdelávania vôbec, alebo konkrétne o kontinuálne 
vzdelávanie pracovníkov slovenských knižníc. 

Osobitnú pozornosť si zasluhuje blok venovaný digitálnym knižniciam, elektronickým 
dokumentom a ich využívaniu v knižniciach, ktorý len potvrdil, ž e  aj v skromných slo
venských podmienkach sa vývoj v tejto oblasti nezastavuje, hoci pri troche lepšieho po
chopenia a hlavne väčšej finančnej podpory by sme mohli byť už ďalej nielen v projektoch, 
ale aj v konkrétnych službách. 

Posledný blok obsahoval vlastne všetko to, čo ešte organizátori považovali za 
potrebné povedať, ale svojou povahou sa nezmestilo do predchádzajúcich tematických 
celkov. Bola tam informácia o projektoch Pro Scientia 2, CASLIN, projektoch programu 
Informačné zdroje pre výskum a vývoj v ČR, ale aj o strategickom plánovaní v knižniciach, 
o informačných službách pre zrakovo postihnutých používateľov i využívaní hypertextu v 
knižničných a informačných službách. 

Prednášky boli doplnené prezentáciou vystavovateľských firiem, ako napr. Probos, 
s. r. o., Cosmotron, Suweco SK, Albertina Icome, Acorn, CEIT... 

Z uvedeného jasne vyplýva, že tematický záber seminára bol veľmi široký. Každý z 
účastníkov si v rámci programu iste našiel príspevky z oblasti svojho záujmu a získal obraz 
o tom, akým smerom sa uberá elektronizácia knižníc. Nakoniec to bol aj jeden z cieľov 
organizátorov tohto seminára. 

Vďaka finančnej podpore Informačnej kancelárie Rady Európy boli príspevky zo 

seminára publikované v zborníku INFOS 2000. 

PhDr. Marta Ehnová, CVTI SR, Bratislava 

Týždeň slovenských knižníc 

Prvý ročník Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnil v knižniciach na území celého 
Slovenska. Možno povedať, ž e  cieľ, ktorý hlavný organizátor - Slovenská asociácia kniž
níc - týmto týždňom sledovala, sa splnil: 

• išlo o priblíženie činnosti knižníc čitateľskej, ale aj širokej nečitateľskej verejnosti, 

• knižnice sa zviditeľnili nielen aktivitami, ale aj cez média, 

• knižnice verejnosti ukázali, že aj napriek svojim problémom sú životaschopné, nena
hraditeľné inštitúcie a zaslúžia si viac pozornosti a starostlivosti. 

Týždeň slovenských knižnífe (ďalej len TSK) sa oficiálne začal 27. marca 2000 
podujatím v Univerzitnej knižnici v Bratislave za prítomnosti ministra kultúry S R  p. M. 
Kňažka. Minister školstva S R  p. M. Ftáčnik bol prítomný na odbornom seminári Slovenská 
pedagogická knižnica a jej úloha v procese transformácie výchovy a vzdelávania. Na 
záver T S K  dňa 31. marca 2000 sa na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 
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konala slávnostná akadémia Knižnica - knihovník - občan pre pracovníkov knižníc Ban
skobystrického kraja. Akadémie sa zúčastnili predsedníčka SAK, SSK, generálny riaditeľ 
Univerzitnej knižnice v Bratislave, ale aj vzácny hosť - prezident Slovenskej republiky p. 
R. Schuster. 

V závere akadémie odznela Výzva  pracovníkov slovenských knižníc prijatá na 

slávnostnej akadémii k ukončeniu Týždňa slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici 

v Banskej Bystrici dňa 31. marca 2000. 

A čo sa dialo v knižniciach v rámci TSK? 

Zo stručných vyjadrení krajských knižníc nebolo možné spracovať podrobný sumár 
aktivít. Do T S K  sa zapojili všetky knižnice regionálne, mestské, mnoho obecných, SVK, 
akademické, ale aj špeciálne, spolu ich bolo viac ako 200. Bolo realizovaných okolo tisíc 
podujatí, pričom v tomto ukazovateli nie sú zahrnuté výstavky menšieho charakteru, 
inštalované predovšetkým v obecných knižniciach. 

Okrem základných, bežne sa opakujúcich podujatí (napr. tematické a autorské 
besedy, kvízy, súťaže, vyučovacie hodiny, hodiny informatickej prípravy...) možno uviesť 
menej tradičné aktivity knižníc: 

• maľovanie na verejnom priestranstve (Rožňava, Michalovce), 

• podujatia pre zdravotne postihnuté deti Imobilné deti v knižnici (v bezbariérovom objekte 
vo Zvolene), 

• výstavka Záložky čitateľov v knihách (Zvolen), 

• výstavky a videoprogramy Z o  života knižníc (Prešov, Michalovce, Zvolen) 

• okresná výtvarná súťaž  Ekológia obce, mesta, okresu (V. Krtíš), 

• stretnutia zamestnancov pri príležitosti 75. výročia vzniku knižníc (Trenčín, Nové Mesto 
nad Váhom), 

• besedy mladých redaktorov školských časopisov s profesionálnymi redaktormi, 

• bohaté prezentácie vydavateľstiev (ŠVK v B. Bystrici), 

• v rámci regionálnych porád profesionálnych knihovníkov stretnutia s regionálnymi 
vydavateľmi (Zvolen), 

• uskutočnil sa rozbor činnosti regionálnych knižníc Prešovského kraja v priestoroch 
krajského úradu spojený s výstavou, 

• stretnutie knihovníkov Prešovského a Košického kraja s cieľom spolupráce v oblasti 
bibliografie, na ktorom bolo založené Združenie knižníc východného Slovenska 
ZVYKNI, 

• Stredisko európskych informácií začalo svoju činnosť v Š V K  B. Bystrici, 

• vo Zvolene sprístupnili služby internetu čitateľom, 

• aktivity akademických knižníc sa orientovali na inštalovanie výstav publikačnej a edičnej 
činnosti zamestnancov škôl (napr. UK UMB v B. Bystrici), dni otvorených dverí, exkurzie 
študentov zo stredných škôl, predstavovanie práce s multimediálnymi dokumentmi... 

V T S K  bolo v knižniciach registrovaných približne päťtisíc nových čitateľov, z údajov 
nebolo možné zistiť, o akých čitateľov išlo konkrétnejšie - či o nových, či o preregistrova
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ných. Zaujímavý údaj bol z Prievidze, kde v rámci bezplatného zápisu sa zapísalo 588 
čitateľov, ale knižnica tým „prišla" o 27 tisíc Sk. MsK v Hlohovci umožnila dobrovoľné 
zápisné: zo  68 používateľov bezplatnú možnosť využilo 5 čitateľov, ďalší zaplatili vyššie 
zápisné, resp. zápisné určené cenníkom. Veľký význam maii slávnostné zápisy žiakov 
prvých tried - potenciálnych používateľov knižníc (vo väčšine obecných knižníc). 

Z rôznorodo zaslaných podkladov nebolo možné zistiť výsledný efekt udelenej 
„amnestie" zábudlivým čitateľom: mnohé knižnice odpúšťali všetky poplatky, niektoré 
(KŠK v Žiline) len od štvrtej upomienky, niektoré knižnice sledovali počet takto vrátených 
dokumentov, iné počet čitateľov a pod. 

Vysoko pozitívne možno hodnotiť aktivity knižníc v rámci propagácie vlastnej čin
nosti. Knižnice pred organizovaním T S K  pripravili tlačové besedy, na ktorých informovali 
prítomných zástupcov médií o plánovaných podujatiach (ústredná beseda sa uskutočnila 
v Bratislave 21. marca 2000, nasledovali besedy na úrovni jednotlivých krajov a regiónov). 
Dennodenne bolo možné počuť informácie o činnosti knižníc z rozhlasu (Svidník, Micha
lovce, Senica, Trnava, Zvolen, B. Bystrica, Bratislava a iné), vidieť v regionálnych tele
víznych vysielaniach (Čadca a iné), tiež na stránkach novín bolo publikovaných množstvo 
článkov o práci našich knižníc. Na domácich internetových stránkach mnohých knižníc sa 
čitatelia aj verejnosť mali možnosť dozvedieť o aktivitách pripravovaných v TSK. 

Obecné knižnice využili propagáciu svojich aktivít prostredníctvom miestnych roz
hlasov. 

Môžeme povedať, ž e  knihovníkom sa podarilo založiť novú tradíciu organizovania 
T S K  každoročne v termíne posledného marcového týždňa. Veríme, ž e  po odstránení 
niektorých organizačných nedostatkov, vyhotovením nápaditejšieho plagátu, k".orý sa 
dostane aj do tej najmenšej knižnice Slovenska, bude o knižnice ešte väčší záujem zo 
strany verejnosti aj zo  strany zriaďovateľov. 

Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa 
na úspešnom realizovaní 1. ročníka T S K  podieľali, zvlášť tým, ktorí priebežne a ochotne 
spolupracovali v rámci pracovnej skupiny pri sekcii verejných knižníc Slovenskej asociácie 
knižníc. 

Mgr. Katarína Ďurovcová, KŠK Ľ. Štúra, Zvolen 
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Výzva pracovníkov slovenských knižníc, 
ktorá bola prijatá na slávnostnej akadémii k ukončeniu Týždňa slovenských 

knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici dňa 31. marca 2000 

Blížiace sa nové tisícročie v každom z nás vyvoláva zmes pocitov pra
meniacich z napätia a očakávania niečoho nového, nastávajúceho, kvalitatívnych 
zmien s pozitívnym nábojom nielen v osobnom živote jednotlivca, ale i zmien v 
celospoločenskom myslení a konaní - vo vzťahu človeka k človeku, k svojmu oko
liu, človeka k prírode. 

Vedomosti a informácie v týchto vzťahoch majú prioritné postavenie. Kniha 
i naďalej zostane nielen priateľom človeka, ale i zdrojom informácií, faktov, argu
mentov, vedomostí, ktoré rozširujú zdroj nášho poznania a našich potrieb. 

Aj keď práca s knihou v podobe Mateja Hrebendu je dnes históriou a v 
súčasnosti hovoríme o informačných diaľniciach, zložitých a predsa jednoduchých 
informačných systémoch, nesmieme zabúdať, že pôvodcom akejkoľvek zmeny je 
človek. 

Preto využívame túto slávnostnú akadémiu a obraciame sa na širokú ve
rejnosť s výzvou podporovať nezastupiteľné miesto knižníc pri pozitívnom rozvoji 
súčasnej spoločnosti. 

Knižnice nikdy neplnili funkciu štátneho úradu, ale predstavovali inštitúciu, 
ktorá plnila vzdelávaciu, výchovnú a kultúrnu funkciu. V dnešnej zložitej ekono
mickej situácii, v ktorej sa naša spoločnosť nachádza, plní aj sociálnu funkciu 
predovšetkým tým, že umožňuje prístup k poznaniu zo všetkých vedných disciplín 
a pre všetkých občanov, bez rozdielu spoločenského či ekonomického postavenia, 
v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami. 

Obraciame sa na štátne orgány Slovenskej republiky, ale aj na širokú pou
žívateľskú verejnosť s výzvou zastaviť úpadok knižníc, ich spoločenské postave
nie. 

Žiadame, aby knižnice a knižnično-informačné služby boli chápané v 
súčasnej spoločnosti ako jeden z významných nástrojov praktického usku
točňovania základného ľudského práva na rovnaký prístup k informáciám, na ich 
slobodnú výmenu, na získavanie informácií a slobodné vytváranie názorov. 

Žiadame, aby boli knižnice považované za inštitúcie verejného záujmu a aby 
boli vytvorené podmienky na to, aby mohli plniť svoje poslanie pri spro
stredkovávaní a sprístupňovaní ľudského poznania, uchovávania a ochrane 
národného kultúrneho dedičstva. 
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Týždeň detskej knihy 2000 

Po tretí raz vo svojej histórii bola Knižnica pre mládež mesta Košice hostiteľkou 

celoslovenského Týždňa detskej knihy. Od poslednej celoslovenskej akcie v roku 1990 

vyrástli zo  školských lavíc čitatelia, ktorí vtedy privítali autorov detskej knihy. 

Stretnúť na besede autora knihy osobne je pre čitateľov vždy silným zážitkom. O to 
viac sa mladí čitatelia potešili, keď mohli stretnúť naraz viacerých autorov. Množstvo 
otázok a dlhé rady záujemcov o autogram určite potešili aj samotných tvorcov detskej 
knihy. Knižnica pre svojich čitateľov pripravila aj celý rad bibliografických letákov, ktoré 
boli veľmi populárne. 

Vďaka spoluorganizátorom týždňa, najmä Bibiáne, medzinárodnému domu umenia 
pre deti, do Košíc zavítali zástupkyne vydavateľstva Mladé letá Eva Hornišová a Alena 
Hošková, ilustrátor Martin Kellenberger, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko 
Ľubica Kepštová, Vojtech Kondrčt, Ján Navrátil, Ivan Szabó, Ladislav Švihran, Ján 
Uličiansky. Vzácnu delegáciu mimokošických autorov doplnili aj niektorí domáci tvorcovia 
detskej knihy - Juraj Andričík, Eva Hajdu, Monika Jankovčinová a Zdenék Němec. Od 
pondelka 10. apríla do piatku 14. apríla sa v MČ Košíc, v centrále a v pobočkách Knižnice 
pre mládež mesta Košice striedali besedy a rôzne zaujímavé programy. V utorok poobede 
spomedzi štyroch finalistov vzišiel aj nový Kráľ čitateľov v Košiciach. Stal sa ním Roland 
Čonka zo ZŠ na Jenisejskej ulici. Vystriedal tak doterajšieho kráľa Petra Spodníka a rok 
bude reprezentovať čitateľov knižnice na rôznych podujatiach a besedách, ktoré organi
zuje knižnica. 

Mladí čitatelia a všetci tí, ktorí sa zaujímajú o detskú literatúru, si mohli v mesiaci 
apríl pozrieť aj dve zaujímavé výstavy - výstavu kníh pri príležitosti 50. výročia založenia 
vydavateľstva Mladé letá Pamätníček a výstavu  Ocenení ilustrátori BIB '99. Mladým letám 
patrí poďakovanie aj za cenný súbor darovaných kníh do fondu knižnice, ako aj deťom, 
ktoré sa zapojili do súťaže o titul Kráľa čitateľov. 

Výstavu cenných ilustrácií z BIB '99 si budú môcť záujemcovia pozrieť aj v mesiaci 

máj, a to v priestoroch Šarišského osvetového strediska v Prešove a v júni v Mestskej 

galérii Rováš v Moldave nad Bodvou. Výstava kníh z vydavateľstva Mladé letá bude v 

máji sprístupnená v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni. 

Na programe Týždňa detskej knihy bol aj celoslovenský seminár Počítače a multi-
médiá v práci s detským čitateľom, ktorý sa 13. apríla uskutočnil v priestoroch pobočky 

KMK na ZŠ Užhorodskej. Tu sa 55 účastníkom seminára prihovorili odborníci z FiF UK v 

Bratislave (doc. Dr. E. Sakálová), z Národného bibliografického ústavu Slovenskej národ

nej knižnice v MS (Dr. A.  Kucianová), ako aj z firiem, ktoré účinne pomáhajú knižniciam 

v oblasti výpočtovej techniky (Mjgr. L. Svršek, Albertina Icome, Bratislava; RNDr. T. Mény-

hért a Ing. I. Kuchárová, Acom Košice). S možnosťami školy a projektom Infovek Sloven
sko oboznámila prítomných zástupkyňa riaditeľa ZŠ Užhorodská RNDr. Slávka Blichová. 

V druhej časti seminára sa Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra (M. Masárová) a Knižni
ca pre mládež mesta Košice (V. Hiriaková a Z. Fazekašová) prezentovali vzorovými po
dujatiami práce s multimédiami. 
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Účastníci seminára prijali aj závery, podľa ktorých sa budú organizátori riadiť pri prí

prave ďalších podobných podujatí. 
-ph-

Závery z celoslovenského seminára Počítače a multimédiá v práci s detským 
čitateľom - 13. apríla 2000 Košice 

1. Pokračovať v organizovaní celoslovenských seminárov v rámci S S K a  Klubu detských 
knižníc v spolupráci s ďalšími zainteresovanými inštitúciami (napr. SPK Bratislava, 
Bibiana Bratislava, metodické centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove). 

2. V roku 2001 zorganizovať trojdňový celoslovenský seminár na tému Multimédiá vo 
výchove a vzděláváni (knižnica a škola). 

3. V nadväznosti na celoslovenský seminár podnietiť krajské a regionálne knižnice, aby 

vo svojich regiónoch zorganizovali reprízu celoslovenského seminára a doplnili ich 

vlastným regionálnym programom. 

4. Usilovať sa o publikovanie materiálov z celoslovenského seminára v roku 2000 v 
odborných periodikách (Knižnice a informácie, Školské knižnice, Z praxe detskej kniž
nice, resp. v internete). 

5. Využiť spoluprácu so ZŠ Užhorodská v Košiciach na zorganizovanie školení v oblasti 

výpočtovej techniky pre knihovníkov a školských knihovníkov. 

Košice 13. apríla 2000 organizačný výbor 

Výročná konferencia bibliografickej sekcie Spolku slovenských 
knihovníkov 

Dňa 15. marca 2000 sa uskutočnila v Martine výročná konferencia bibliografickej 
sekcie SSK. Hlavným bodom programu bolo hodnotenie činnosti výboru sekcie a celej 
sekcie za uplynulé trojročné obdobie a voľba nového výboru a predsedu sekcie. 

Podujatie otvorila a viedla doterajšia predsedníčka tejto sekcie PhDr. Anna Kucia-
nová. Na úvod bolo zvolené pracovné predsedníctvo a návrhová, volebná a mandátová 
komisia. Po nej nasledovala správa o činnosti sekcie za rokyl 997-1999,  ktorú predniesla 
tiež predsedníčka sekcie. V rámci nej odznelo aj stručné hodnotenie finančných nákladov 
na jednotlivé akcie, ktoré sa uskutočnili. Informácie o akciách doplnil Dr. Miloš Kovačka 
informáciami o aktivitách v oblasti legislatívy. 

V rámci ďalšieho rokovania odznel plán činnosti na rok 2000, ktorý dostali prítomní 
členovia rozmnožený, ďalší záujemci môžu o tento plán požiadať, zašle sa im poštou, 
prípadne si ho môžu stiahnuť z webovej stránky Slovenskej národnej knižnice, kde je  
vystavený v rámci Spolkov ako súčasť rubriky Bibliografická sekcia SSK (stránka 
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www.snk.sk). Na tejto adrese budú vystavené aj všetky ostatné materiály - zápisnica, 
vyhodnotenie činnosti, zloženie výboru, plán sekcie a uznesenia z výročnej konferencie 
bibliografickej sekcie S S K. 

Výročná konferencia bola uznášaniaschopná, čiže ďalším bodom programu boli 
volby výboru a predsedu bibliografickej sekcie. 

Členmi výboru bibliografickej sekcie sa stali: PhDr. Jana Amrichová, Mgr. Mária 

Dorčáková, Mgr. Ľudmila Strohnerová, Mgr. Elena Matisková, Mgr. Zuzana Mesárošová, 

Mgr. Eva Augustinová, Dr. Peter Halász, Mgr. Ľudmila Rohoňová. 

Za predsedníčku bibliografickej sekcie bola zvolená doterajšia predsedníčka PhDr. 
Anna Kucianová, ktorá bude pôsobiť ako predsedníčka aj v nasledujúcom volebnom 
období. 

V rámci diskusie odzneli viaceré návrhy a doplnky, ktoré boli zakomponované do 
plánu alebo do návrhu uznesení, ktorý pripájame k tomuto textu. 

Na záver predsedníčka sekcie poďakovala všetkým členom za ich aktivitu a do nasle
dujúceho obdobia zaželala všetkým veľa šťastia, zdravia a úspechov. 

PhDr. Anna Kucianová 

Uznesenie výročnej konferencie bibliografickej sekcie SSK 
zo dňa 15. marca 2000 

Účastníci výročnej konferencie bibliografickej sekcie Spolku slovenských kni

hovníkov, ktorá sa uskutočnila 15. marca 2000 v Martine v budove Matice slovenskej na 

Hostihore 

1. konštatujú 

• že sa uskutočnila v súlade s rokovacím poriadkom SSK. Na konferencii sa zúčastnila 
nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov - členov SSK; 

2. berú na vedomie 

• správu o činnosti bibliografickej sekcie za roky 1997 - 1999; 

3. udeľujú absolutórium 

• odstupujúcemu výboru bibliografickej sekcie SSK a jeho predsedníčke. Z a  vykonanú 
prácu odstupujúcim funkcionárom ďakujú; 

4. schvaľujú 

• výsledky volieb výboru bibliografickej sekcie SSK a jeho náhradníkov, ako aj voľbu 
predsedníčky výboru, ktorá sa z titulu tejto volby stáva aj podpredsedníčkou výboru 
SSK; 

5. požadujú 

• aby sa SSK všestranne zasadil za konštruktívne prerokovanie a z a  prijatie knižničného 
zákona v Národnej rade SR; 

• za primerané uvedenie knižnično-informačných a bibliografických služieb do pripra-
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• za primerané uvedenie knižnično-informačných a bibliografických služieb do pripra
vovaného zákona Národnej rady S R  o verejnej dostupnosti informácií; 

• možnosť prerokovať na pôde bibliografickej sekcie SSK pripravovaný strategický 
materiál o perspektívach a prioritách slovenského knihovníctva do roku 2005; 

. aby sa SSK pričinil svojou autoritou o primeranú úpravu mzdovej úrovne v knihovníctve 
na Slovensku, ktorá v uplynulých piatich rokoch veľmi poklesla; 

• aby sa SSK rozhodným spôsobom vyslovil proti redukcii finančných dotácií pre knižnice 
a znižovaniu počtov knižničných pracovníkov. Ďalšie znižovanie počtu knižničných 
pracovníkov by viedlo k likvidácii základných vitálnych funkcií knižníc a spôsobilo by 
hlbokú krízu slovenského knihovníctva; 

6. schvaľujú 

• plán práce bibliografickej sekcie SSK na rok 2000. 

V Martine 15. marca 2000 

Zo zasadnutí správnej rady SAK 

• 19. januára 2000 

Správna rada S A K  sa na tomto zasadnutí zaoberala okrem priebežnej kontroly plnenia 
úloh najmä prípravou Týždňa slovenských knižníc a rôznymi cfalšími organizačnými 
otázkami, okrem iných napr.: 

• návrhmi na čiastkové zmeny stanov SAK, ktoré budú prerokované na najbližšom val
nom zhromaždení, 

• prípravou žiadostí o granty MK S R  a Fondu Pro Slovakia, 

• výmenou listov medzi riaditeľom SNK v MS p. Dr. M. Bielikom a vedením SAK o nie
ktorých otázkach súvisiacich s návrhom nového knižničného zákona. 

Správna rada tiež rozhodla o výške členského príspevku SAK na rok 2000 (zostáva na 

úrovni príspevku v roku 1999) a o konaní budúceho valného zhromaždenia (bude v Žiline 

13. apríla 2000). 

Správna rada odsúhlasila prijatie nových členov SAK: 

• SPP, š. p. - knižnica V T E I ,  Bratislava, 

• Slovenské národné múzeum - knižnica, Bratislava, 

» Malokarpatská knižnica v Pezinku. 

S poľutovaním vzala na vedomie rozhodnutie Slovenskej národnej knižnice v MS o j e j  

vystúpení zo SAK a o odchode Dr. H. Hogha zo správnej rady SAK. 

(j. k.) 

я 12. apríla 2000 

Na tomto zasadnutí, ktoré viedla predsedníčka Dr. D. Gondová, správna rada prero

kovala okrem iného: 
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. informáciu Mgr. K. Ďurovcovej о priebehu Týždňa slovenských knižníc. Poukázala na 
jeho úspešnosť, najmä zlepšenie vzťahu médií ku knižniciam. Pri organizovaní ďalšieho 
ročníka treba zlepšiť koordináciu s jednotlivými krajskými knižnicami a zlepšiť propa
gáciu v prípravnom období; 

• návrh Dr. D. Gondovej na vytvorenie pracovnej skupiny na sledovanie transformačných 
zmien v knižniciach v súvislosti s reformou verejnej správy; 

. prípravu odborného seminára Formáty používané v bázach dát slovenských knižníc na 
20. septembra 2000; 

• účasť na konferencii INFORUM 2000 v Prahe v dňoch 23. - 25. mája 2000, 

• článok v SNN č. 8/2000, ktorý neprimeraným spôsobom a v neadekvátnych súvis
lostiach napáda predsedníčku SAK. 

(e. v.) 

Z valného zhromaždenia SAK dňa 13. apríla 2000 v Žiline 

Rokovanie, ktoré sa uskutočnilo v plánovanom termíne za účasti zástupcov 52 člen
ských knižníc a hostí, viedla tajomníčka Dr. E. Veľasová. 

V správe o činnosti SAK od posledného valného zhromaždenia informovala Dr. D. 
Gondová o aktivitách správnej rady, príprave novelizácie stanov, rokovaniach orgánov 
NR S R  o návrhu knižničného zákona a najmä o najdôležitejšom tohtoročnom podujatí -
Týždni slovenských knižníc. Informovala, ž e  petičný výbor odovzdal predsedovi NR SR 
Jozefovi Migašovi petičné hárky so 7 803 podpismi na podporu ustanovenia Slovenskej 
národnej knižnice v Martine a otvoreného listu, ktorý bol schválený na 2. knihovníckom 
kongrese. 

Ďalej informovala o pripravovanom vytvorení poradného orgánu ministra školstva 
pre knižnice, výške členského príspevku a termíne úhrady členského v júni t. r. a o 
niektorých ďalších otázkach. Podrobne komentovala navrhovanú úpravu Stanov SAK. 

Mgr. K. Ďurovcová predniesla správu o vyhodnotení Týždňa slovenských knižníc. 

V diskusii odznelo 14 diskusných príspevkov k najdôležitejším prerokúvaným otáz
kam. 

Valné zhromaždenie jednomyseľne prijalo uznesenie, v ktorom: 

• potvrdilo prijatie Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Knižnice Slovenského národného 
múzea a Knižnice a strediska V T E I  Slovenského plynárenského priemyslu za členov 
SAK; 

• rozhodlo o výške členských príspevkov na rok 2000 takto: 

1. veľké vedecké knižnice (UK v Bratislave, Centrum V T I  SR, Š V K  v Banskej Bystrici, 

KŠK v Košiciach) 3200,- Sk, 

2. verejné (krajské, okresné, regionálne, mestské) knižnice 1700,- Sk, 
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3. školské knižnice 500, Sk, 

4. ostatné knižnice 2200,- Sk; 

« súhlasilo so vznikom pracovnej skupiny na sledovanie transformačných zmien v 
knižniciach v súvislosti s reformou verejnej správy; vedením pracovnej skupiny poverilo 
člena Ústrednej knižničnej rady Mgr. Petra Klinca, ktorý vytvorí pracovnú skupinu zo 
zástupcov krajských štátnych knižníc jednotlivých krajov S R  do 20. apríla 2000; 

• žiada členské knižnice, aby najneskôr do 30. júna 2000 zaplatili členský príspevok na 
rok 2000 v určenej výške; 

• schválilo zmeny nasledujúcich článkov Stanov SAK takto: 

Článok 3 bod 1 písmeno b bude znieť: 

Členské knižnice asociácie sa zaväzujú vzájomne spolupracovať: na koordinácii 
koncepčných riešení a programov činnosti knižníc, ako aj jednotlivých oblastí kniž-
nično-informačnej práce, najmä budovania, doplňovania a komplexnej ochrany kniž
ničných fondov, unifikácie a štandardizácie ich spracovania a tvorby informačných súbo
rov a báz údajov na základe dohodnutého formátu v súlade s medzinárodnými odporúča
niami, ako aj pri zavádzaní nových druhov a optimalizácii knižnično-informačných tech
nológií. 

Článok 6 bod 2 písmeno a: 

Valné zhromaždenie volí tajným hlasovaním predsedu asociácie, desať ďalších 
členov a štyroch náhradníkov správnej rady, ako aj troch členov a dvoch náhradníkov kon
trolnej a revíznej komisie. 

Článok 6 bod 5: 

Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát za rok. 

Článok 7 bod 2: 

Správnu radu tvorí jedenásť členov volených valným zhromaždením na obdobie 
troch rokov. Správa rada volí spomedzi svojich členov podpredsedu, tajomníka a hospo
dára asociácie. 

Článok 7 bod 10: 

Originál zápisnice sa spolu s prezenčnou listinou ukladá do archívnych materiálov. 

Článok 8 bod 1: 

Predsedu asociácie volí valné zhromaždenie asociácie na obdobie troch rokov. 
Môže byť volený najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. 

(e. v.) 

Redakčná rada Bulletinu SAK 

Členovia redakčnej rady bulletinu sa dňa 24. februára 2000 zaoberali hodnotením 

predošlého a prípravou terajšieho 8. ročníka. 
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Hodnotenie doterajšej práce vyznelo kladne. Čiastkové pripomienky sa dotýkali 
najmä obsahovej úrovne, výberu a kvality spracovania príspevkov vrátane prekladov. 
Vítané by bolo aj skvalitnenie obálky. 

Námety členov rady na obsahové obohatenie bulletinu a konkrétne tematické návrhy 
sa postupne zohľadnia pri príprave nasledujúcich čísiel. 

Redakčná rada žiada všetky členské knižnice, aby o svojich zámeroch, aktivitách a 

problémoch dávali iniciatívnejšie a systematickejšie vedieť celej knihovníckej obci, aby 

aktívnejšie prispievali (aj v dennej tlači a ostatných médiách) do diskusie o stave a stratégii 

knihovníctva a knižníc SR, o skúsenostiach a poučeniach z Týždňa slovenských knižníc 

v SR, aby nezabúdali ani na svoje významné výročia a iné jubileá. 

(i- k.) 
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Verejné knižnice a informačná spoločnosť 

V dňoch 14. - 15. októbra 1999 sa v Kodani uskutočnila prvá paneurópska konferencia o úlohe ve

rejných knižníc v informačnej spoločnosti za účasti vysokopostavených osôb z decíznej sféry a promi

nentných osobností európskeho knižničného sektora. 

Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť na otázky európskej knižničnej politiky, na úlohu ve

rejných knižníc vo vzťahu k demokracii, ekonomickému vývoju, celoživotnému vzdelávaniu a kultúrnej roz

manitosti. Okolo 40 000 európskych verejných knižníc spolu s rozvojom počítačových sietí vytvára strategický 

potenciál na zlepšenie kvality verejného života a demokratické príležitosti so slobodným a rovnakým 

prístupom k vysokokvalitným informáciám. 

Konferencia okrem iného schválila politické vyhlásenie adresované všetkým, ktorí budú ovplyvňovať 

vývoj knižničného sektora v Európe - Kodanskú deklaráciu. Prinášame ju v plnom znení. 

Kodanská deklarácia 

V dňoch 14.-15. októbra 1999 sa stretli vedúci politici a tvorcovia politiky 
z 31 európskych krajín, aby zhodnotili podstatnú úlohu verejných knižníc 
vo vytvárajúcej sa informačnej spoločnosti. Účastníci tohto zhromaždenia 
prerokovali kľúčovú úlohu, ktorú už mnohé európskej verejné knižnice 
hrajú pri podporovaní identity spoločenstiev, ekonomického vývoja, celo
životného vzdelávania a kultúrnej rozmanitosti. 

Opierajúc sa o: 

• Manifest verejných knižníc UNESCO, 

• Smernice IFLA o verejných knižniciach, 

• Správu Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru, mládež, vzdelá
vanie a médiá o úlohe knižníc v modernom svete, 

. Štúdiu Európskej komisie Verejné knižnice a informačná spoločnosť, 

. Správu kultúrneho výboru Knižničná legislatíva a politika v Európe, 

• Vyhlásenie IFLA o slobode prejavu, 

vyhlasujeme nasledujúce za všeobecný základ národných a európskej 
politiky ohľadne verejných knižníc: 

Funkcie verejných knižníc 

Podporujeme nasledujúce funkcie verejných knižníc, zdôraznené v 

Leuvenskom komuniké: 
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• Demokracia a občianstvo 

Verejné knižnice majú strategickú príležitosť ovplyvniť vzrast kvality života a 
demokratických možností občanov informačnej spoločnosti zabezpečovaním 
slobodného a rovnoprávneho prístupu k vysokokvalitným informáciám. 

• Hospodársky a spoločenský vývoj 

Verejné knižnice podporujú rozvoj obcí prostredníctvom informačných služieb 
vytvorených na uspokojovanie miestnych potrieb. Sú dôležitými nástrojmi na 
redukovanie nerovnosti medzi informačne bohatými a informačne chudobnými 
občanmi Európy. 

• Celoživotné vzdelávanie 

Vzhľadom na svoje rozšírenie po celej Európe verejné knižnice poskytujú pre 
celoživotné vzdelávanie efektívnu infraštruktúru a ľahký prístup k obsahu vizu
álnych sietí. Podporujú tiež študentov na všetkých úrovniach formálneho vzde
lávania. 

• Kultúrna a jazyková rozmanitosť 

Verejné knižnice sú kultúrnymi inštitúciami, ktoré majú v súlade s kultúrnou 
dimenziou Zmluvy o Európskej únii mimoriadnu zodpovednosť za kultúrne de
dičstvo, literatúru a gramotnosť. 

Činnosť Európskej komisie 

Vyzývame Európsku komisiu, aby podporovala iniciatívu Európskeho par
lamentu Úloha knižníc v modernej spoločnosti praktickými akciami zame
ranými na realizáciu odporúčaní tejto správy. Tieto akcie by mali zdôrazniť 
kľúčovú úlohu verejných knižníc v rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti a 
potrebu informačnej politiky na európskej úrovni. 

Činnosť národných a federálnych vlád 

Vyzývame všetky národné a federálne vlády, aby vykonali nasledujúce 
opatrenia: 

. Pripraviť vo verejnom záujme národnú informačnú politiku pre rozvoj a koor
dináciu všetkých relevantných zdrojov. Táto politika podporí rozhodujúcu a 
jedinečnú úlohu verejných knižníc ako prístupových bodov pre väčšinu 
občanov a bude podporovaná zodpovedajúcou knižničnou legislatívou. 

. Vytvoriť zodpovedajúcu sieťovú infraštruktúru na podporu národnej in
formačnej politiky v informačnom veku. Sieťová infraštruktúra by mala zblížiť 
všetky štruktúry, ktoré vytvárajú informácie, najmä tradičné zbierkové in
štitúcie (knižnice, múzeá a archívy), s cieľom podporovať transfer infor
mácií a vytvárať spoločné zdroje. Informačná infraštruktúra by mala tiež 
podporovať praktickú kooperáciu medzi knižnicami. 

• Realizovať rozvojový program pre verejné knižnice, ktorý zabezpečí 
každému občanovi minimálne štandardy prístupu vrátane zodpovedajúceho 
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vybavenia informačnými a komunikačnými technológiami. Zabezpečiť pri
meranú úroveň investícií na zabezpečenie týchto štandardov. Tento prog
ram by mal odrážať potrebu kontroly vývoja na úrovni miestnej komunity 
prostredníctvom príslušnej samosprávy alebo inej organizácie. 

• Zabezpečiť, aby verejné knižnice boli vybavené na poskytovanie maximál
neho prístupu k novým informačným zdrojom pre všetkých občanov bez 
ohľadu na ich finančnú, fyzickú alebo vzdelanostnú spôsobilosť a aby tieto 
knižnice mali primerané zdroje na trvalé udržiavanie služieb. 

• Presviedčať Európsky parlament, aby v sociálnom programe kládol verejné 
knižnice v súčasnosti i budúcnosti na vysoké miesto. 

• Pracovať na zabezpečení rovnováhy medzi právami tvorcov informácií a 
právami občanov na prístup k informáciám, čo im bude pomáhať viesť lepší 
život. 

Činnosť verejných knižníc 

• Byť pripravený na prehodnotenie funkcií a zdrojov a na prebudovanie slu
žieb, aby zodpovedali zmeneným spoločenským potrebám. 

• Vytvárať dlhodobú spoluprácu a partnerstvo s inými zbierkovými inštitú
ciami. 

• Efektívnym marketingom služieb vo všetkých sektoroch spoločnosti zabez
pečiť, aby si občania uvedomovali a mohli plne využívať všetky zdroje ve
rejnej knižničnej siete. 

Prameň: Information Europe, č. 4/1999, s. 16- 17. 
(Výťah pripravil a preložil Ing. Ján Kurák.) 

Informačné centrá verejných knižníc 

V máji 1999 prijala vláda Českej republiky koncepciu Štátnej informačnej politiky, v 
ktorej sa štát zaväzuje podporovať zavádzanie informačných a komunikačných techno
lógií na poskytovanie verejných informačných služieb. Tie sú dvojakého typu: 

1. služby zabezpečujúce verejnosti právo na informácie, ktoré majú k dispozícii štátne 
orgány, orgány štátnej samosprávy a ďalšie subjekty, ktoré rozhodujú na základe zá
kona o právach a povinnostiach občanov a právnických osôb; 

2. služby, ktoré zabezpečujú informačné potreby používateľskej verejnosti najrôznejších 
kategórií z miestnych, regionálnych, národných i medzinárodných zdrojov verejných i 
privátnych. 

Informácie verejného sektora sú dostupné prostredníctvom internetu. Z a  najdemo

kratickejší prostriedok možno považovať informačné terminály umiestnené na dostupných 

a frekventovaných miestach. Počíta sa s využitím verejných knižníc. Aby sieť verejných 

knižníc mohla plniť svoju úlohu pri zabezpečovaní verejných informačných služieb, musí 

dôjsť ku komplexnému vybaveniu celej siete modernými komunikačnými technológiami. 

34 Bulletin SAK, ročník 8, 2000, číslo 2 



Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov vypracoval a v septembri 1999 
predložil odbornej verejnosti na pripomienkovanie projekt Informačné centrá verejných 
knižníc, ktorého cieľom je  zabezpečiť rovnoprávny prístup občanov k informačným zdro
jom prostredníctvom siete verejných knižníc vrátane využitia internetu. Projekt vychádza 
zo zákona ČNR o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorom sú knižnice vybavené ako 
jedno z miest, kde j e  možné splniť povinnosť zverejniť informácie štátnych orgánov a 
orgánov územnej samosprávy. Opiera sa o zahraničné skúsenosti a formuluje - z hľadis
ka organizačného, finančného, personálneho a technologického - základné momenty 
postupného budovania siete informačných centier verejných knižníc. 

Verejné knižnice na to, aby mohli fungovať ako kvalitné informačné centrá, majú zá
kladné predpoklady: 

• existuje hustá sieť verejných knižníc, 

• personálne zabezpečenie (zbehlosť knihovníkov v práci s informačnými dokumentmi a 
v komunikácii s používateľmi), 

. prax vo vyhľadávaní, získavaní a sprostredkúvaní rôznych regionálnych informácií, 

• dostupnosť knižničných a informačných služieb vo verejných knižniciach, 

• kooperácia v sieti verejných knižníc, 

• uskutočňuje sa proces automatizácie činnosti verejných knižníc (pozri tiež Bulletin SAK 
č. 4/1999, s. 69 - 72). 

Projekt navrhuje zamerať informačné centrá verejných knižníc predovšetkým na 
tieto funkcie: 

• sprístupňovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, 

• poskytovanie informačných služieb pre oblasť vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
občanov, 

• poskytovanie informačných služieb podporujúcich právne vedomie občanov, oblasť 
ekonomiky, obchodu a zamestnanosti, 

• poskytovanie regionálnych informačných služieb občanom v oblasti cestovného ruchu, 
poskytovanie informačných služieb a informačných možností handicapovaným 
občanom. 

Prameň: Národní knihovna, č. 5/1999, s. 251 - 252. 
(Výťah pripravil a preložil Ing. Ján Kurák.) 

Ceny za služby v knižniciach ČR 

Knižničné a informačné služby, ktoré poskytujú knižnice napojené na verejné 
rozpočty, sú v podstate financované z daní občanov a fondy dokumentov a informácií, 
ktoré knižnice spravujú, produkujú a sprístupňujú, tvoria súčasť národného kultúrneho 
dedičstva. 

Knižnice nie sú výrobnými ani obchodnými organizáciami a už  z povahy svojej 
činnosti ich nemožno považovať za ekonomicky rentabilné, preto knižničné služby ne
možno poskytovať s primárnym cieľom zabezpečovať príjmy či dokonca dosahovať zisk. 
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Základné knižničné služby majú byť podľa príslušných medzinárodných dokumentov 
poskytované zásadne bezplatne. V nadväznosti na všeobecné politické a ekonomické 
trendy i konkrétnu situáciu sú  v skutočnosti v rôznych krajinách a rôznych knižniciach 
uplatňované za poskytované knižničné služby rôzne ceny. 

Už  aj relatívne nízke ceny z a  knižničné služby majú obmedzujúci vplyv na základné 
funkcie knižníc, t. j. na počet registrovaných čitateľov, počet výpožičiek a pod. Ceny z a  
poskytované knižničné služby môžu byť pre určité skupiny obyvateľov relatívne príliš 
vysoké, tým ich môžu diskriminovať a tak narúšať princíp voľnosti prístupu k službám 
knižnice. 

Rôznorodosť a nerovnaká výška cien za knižničné služby v rôznych knižniciach 
môže viesť až ku komercializácii knižničných služieb. Tým sa prehlbuje diskriminačný 
efekt v používateľskej obci, môže to viesť k deformácii štruktúry poskytovaných služieb, 
prípadne i profilu doplňovania fondu. 

Asociácia knižníc Českej republiky a Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov 
Č R  vypracovali v novembri 1999 spoločné odporúčanie pre aplikáciu cien za knižničné a 
informačné služby, ktorého cieľom je  vymedziť základné princípy pre stanovenie cien za 
poskytované služby. Odporúčanie má slúžiť ako orientácia pre knižnice a ich zriaďova
teľov. 

Odporúčanie 

Asociácia knižníc Č R  a Zväz  knihovníkov a informačných pracovníkov ČR, vychá
dzajúc z manifestu UNESCO o verejných knižniciach a zo správy Európskeho parlamentu 
k Zelenej knihe o úiohe knižníc v modernom svete, považujú z a  žiaduce a odporúčajú 
knižniciam a ich zriaďovateľom: 

1. Všeobecne z a  štandardné považovať bezplatnosť poskytovaných knižničných služieb 

a ich spoplatnenie z a  mimoriadne opatrenie vynútené okolnosťami. 

2. V každom prípade udržať bezplatnosť: 

• poskytovania priamych výpožičných služieb, 

• využívania študovní, príručných diel a národných bibliografií. 

3. Ak už budú za knižničné služby stanovené ceny, stanoviť ich tak, aby neodrádzali 

súčasných a potenciálnych používateľov od využívania knižnice. 

4. Stanovené ceny služieb by nemali mať diskriminačný charakter vo vzťahu k sociálne 
slabším skupinám používateľov. Za používateľskú obec knižnice treba považovať 
obyvateľstvo celého prirodzene spádového regiónu; je nežiaduce rozlišovať čitateľov 
podľa miesta pobytu. 

5. Pri spoplatnení výpožičných služieb by nemali byť zvýhodňované či znevýhodňované 
určité druhy nosičov, napr. zvukové či zvukovo-obrazové. 

6. Pred prípadným zavedením cien za poskytované knižničné služby, resp. stanovením 

ich výšky: 

• analyzovať používateľskú obec a vymedziť skupiny, ktoré by mohli byť spoplatnením 
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služieb reálne postihnuté a ku ktorým bude treba pristupovať diferencovane, najmä 
deti, mládež, študenti, dôchodcovia, handicapovaní občania, 

• vychádzať zo zásady, ž e  základným poslaním knižníc j e  poskytovanie knižničných 
a informačných služieb verejnosti a nie získavanie finančných príjmov, 

• odhadnúť reálne náklady na administratívu vyberania platieb a účtovných operácií 
a zvážiť, či tieto náklady nezaťažia neúmerne cenu za poskytované služby a neo
hrozia rentabilitu, teda zmysel spoplatnenia služieb, 

• preveriť, či prostriedky získané z o  spoplatnenia poskytovaných služieb budú môcť 
byť spätne použité na krytie nákladov spojených s poskytnutím služieb, resp. priamo 
na krytie prevádzkových a rozvojových nákladov knižnice; v opačnom prípade služ
by nespoplatňovať. 

7, Po zavedení cien za poskytované knižničné služby, resp. stanovení ich výšky, pra
videlne preverovať vplyv tohto opatrenia ako na úroveň a štruktúru využívania fondov, 
tak na používateľskú obec. 

Prameň: Národní knihovna, 10, 1999, č. 5, s. 250 - 251. 
(Výťah pripravil a preložil Ing. Ján Kurák.) 

Knižnice vo Francúzsku 
Frangoise Danset 

Žiaden knižničný zákon 

Francúzske knižnice nemajú špeciálny knižničný zákon, ako j e  tomu v prípade 
francúzskych archívov a múzeí. Knižničná charta, ktorú vypracovala v roku 1991 Rada 
predstaviteľov knižníc, je  iba odporúčajúcim dokumentom o manažmente knižníc a 
súvisiacich kompetenciách. 

Knižnice sa vo všeobecnosti dosiaľ považujú za inštitúcie verejných služieb, ktorých 

kompetencie sú rozdelené medzi štát a miestne úrady. Decentralizácia práva v rokoch 

1982 a 1983 dala v skutočnosti veľmi málo podnetov na pôsobenie miestnych úradov 

ohľadne knižníc a situácia francúzskych knižníc j e  nateraz dosť komplikovaná. 

Verejné knižnice 

Verejné knižnice sú temer úplne v rukách miestnych úradov, samospráv alebo 

departementov. Jedinou francúzskou verejnou knižnicou, ktorá j e  úplne vo vlastníctve 

štátu, je Knižnica verejných informácií (Bibliothéque Publique ďlnformation) v Centre G. 

Pompidoua v Paríži, zriadená v roku 1976. 

V dôsledku absencie zákona miestne úrady nemajú záväzky. Môžu sa teda 
rozhodnúť nemať žiadnu verejnú knižnicu, alebo mať povestne nedostatočné vybavenie, 
či vynútiť si od samosprávnych orgánov pravidlá selekcie dokumentov a zvýhodnenia 
prístupu rôznych členov spoločnosti. 

Štát má zodpovednosť z a  národné dedičstvo (vrátane historických zbierok, tzv. 
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Bibliothěques Municipales Classées); z a  knižnice veľkých miest, z a  vymedzenie štátnych 
nástrojov a takých služieb, ako sú právne záruky, konzervácia o ochrana, generálne kata
lógy, technické a vedecké štandardy, medziknižničná výpožičná služba a štatistika. Štát 
zabezpečuje aj národné programy rozvoja knižníc, vrátane finančnej pomoci. 

Z tohto hľadiska úlohou štátu je  motivovať a riadiť verejné knižnice. Pozitívnym 
výsledkom toho bol nepretržitý rozvoj verejných knižníc vo Francúzsku od roku 1980 
vrátane výstavby rozsiahlych a často prekrásnych nových knižníc v hlavných regionálnych 
mestách, ako sú napr. La Rochelle, Bourges, Blois či Limoges. 

Tieto prestížne stavby postavili najlepší architekti, ale ich konštrukcia je často „šitá" 
len na minulosť a vysoká kvalita ich vybavenia je spojená s nedostatočnými obslužnými 
prostriedkami, ktoré neumožňujú knižnici zostať otvorenou pre verejnosť dlhšie, ako by 
bolo želateľné. Celoštátny priemer pre verejné knižnice je  menej než 20 hodín týždenne. 

Mnoho malých a stredne veľkých miest má tiež moderné knižnice s multimediálnym 

vybavením, príťažlivými priestormi a čulými aktivitami. 

Akademické a vedecké knižnice 

Situácia akademických a vedeckých knižníc j e  tiež rozmanitá. V priebehu 
posledných desiatich rokov ich priestory veľmi vzrastali každoročne, od 25 000 do 50 000 
m 2 .  Rovnako ako v prípade verejných knižníc boli vybudované prekrásne budovy, ktoré 
sa niekedy považujú z a  jadro univerzity. 

Hoci počet študentov v priebehu spomenutého obdobia sa veľmi rapídne zvyšoval, 
pomer štvorcových metrov na študenta j e  stále nedostatočný. Akademické knižnice majú 
záujem nielen o zvyšovanie počtu študentov, ale aj o demokratizáciu ich prijímania, aj 
snahu zohľadňovať rôznorodosť ich obyčajov a očakávaní. Okrem toho majú reagovať 
na požiadavku dlhšieho otváracieho času. Smerné číslo 60 hodín týždenne už dosiahli 
temer všade. 

V roku 1992 Ministerstvo vysokého školstva vo Francúzsku rozhodlo implementovat' 
spoločný bibliografický systém - Univerzitný dokumentačný systém. Jeho cieľom je  
integrovať a modernizovať existujúci systém vrátane medziknižničnej výpožičnej služby. 
Na implementáciu bol vybratý projekt holandského konzorcia PICA, ktorý už pracuje na 
vyše 300 miestach. 

Národná knižnica Francúzska 

V priebehu posledných niekoľkých rokov Národná knižnica Francúzska (Biblio-
théque Nationale de France - NBF) bola veľmi zviditeľňovaná v domácich aj zahraničných 
médiách. V roku 1989 prezident Francois Mitterand rozhodol začať novostavbu „úplne 
nového druhu", ktorá bola otvorená skutočne vo veľmi krátkom čase (oficiálne otvorenie 
Frangoisom Mitterandom bolo v marci 1996). 

Dnes BNF hrdo ukazuje svoje štyri sklené veže na ľavom brehu Seiny, úspešne sa 

sem nasťahovalo 11 miliónov kníh z predošlých priestorov, Rue de Richelieu, kde sú ešte 

umiestnené iné dokumenty. K dispozícii sú dva rozdielne konzultačné sektory, jeden pre 
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všeobecnú verejnosť, druhý pre vedeckých pracovníkov, vybavené podľa potreby 1 600 
až 1 800 stoličkami. 

Na druhej strane komputerizovaný systém bol implementovaný s ťažkosťami, vzni
kali početné chyby nepríjemné pre používateľov, zamestnancov a imidž knižnice. BNF od 
mája 1999 využila internet a ponúkla online 6 miliónov záznamov svojho katalógu BN 
OPALE (knihy získané po roku 1970), ako aj BD Gallica, ktorá reprodukuje texty a obrazy, 
hlavne diela z 19. storočia. 

Čo je dnes pre francúzske knižnice rozhodujúce? 

Francúzske knižnice pochopili, že ako partneri v informačnej spoločnosti nepochyb-
ne musia priebežne rozvíjať svoju tvárnosť. V mnohých prípadoch úrady, od ktorých sú 
knižnice závislé, neprikladajú veci dôležitosť, takže vlastne koncepcia Verejných infor
mačných služieb ako štandard v mnohých európskych krajinách vo Francúzsku v skutoč
nosti nebola prijatá. 

Takisto hľadajú ochranu pred tlakom predpisov o duševnom vlastníctve: zmnoho-
násobenie hladiny poplatkov, ako boli plánované v direktívach EÚ, neguje požiadavky o 
demokratickom prístupe k informáciám a vzdelaniu. Direktívu E Ú  o výpožičnom práve, 
prijatú v roku 1992, Francúzsko doteraz neimplementovalo. 

Medzitým bola znovu odštartovaná ostrá diskusia - najednej strane podpora verej
ných služieb a na druhej strane požiadavky autorov, aby knižnice v zastúpení ich použí
vateľov platili autorom honoráre, ktoré sa považujú za nerealistické (niektorí sa nerozpa
kujú pýtať 1 euro z a  výpožičku). 

Je nevyhnutné podporovať a modernizovať profesionalizáciu personálu, najmä vo 
verejných knižniciach. Súčasný štatutárny systém bol zavedený v roku 1991: zakotvuje 
zámer, aby odborní pracovníci miestnych občianskych služieb boli podrobení ešte všeo
becnej konkurznej skúške. To vedie k vážnym nedostatkom v personálnom manažmente 
miestnych knižníc. 

V súvislosti so zmenami statusu by mal byť znovu prehodnotený celý vzdelávací a 
kvalifikačný systém: bude potrebné vziať do úvahy nielen využívanie nových informácií a 
manažment technológií, ale aj rôznorodosť používateľov a ich potrieb. 

Lepšie posúdenie koncepcie verejných informačných služieb a zlepšenie perso
nálnej úrovne musí viesť k zvýšeniu zodpovednosti za rozhodnutia o nákupe dokumentov. 
Je nutné striktne zamedziť politickému zasahovaniu pri doplňovaní zbierok verejných 
knižníc a na všetkých úrovniach sa vyhnúť pribúdaniu sociálnych a spoločensko-
-kultúrnych nerovností, ktoré početné skupiny populácie držia stranou od akéhokoľvek 
prístupu k informáciám a kultúre. V tomto ohľade by krajina mala byť dobre vybavená 
modernými verejnými knižnicami. 

Záverom poznamenajme, ž e  zámery a perspektívy francúzskych knižníc sú vo 
všeobecnosti také isté ako v susedných krajinách, ale niektoré z nich sú urgentnejšie a 
rozhodujúcejšie. 

Francúzska knihovnícka komunita dôrazne požaduje reálne predpisy pre knižnice, 
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ktoré budú precízne regulovať úlohy a povinnosti miestnych úradov a zabezpečia, aby 

všetci občania poznali svoje práva na prístup k informáciám a kultúre. 

Prameň: Information Europe, č. 4/1999, s. 24 - 25. 
(Výťah pripravil a preložil Ing. Ján Kurák.) 

Poľské verejné knižnice na prelome storočí 

T. E. Szymorowska 

Poľský knižničný zákon z júla 1997 všeobecne definuje úlohu každej fungujúcej kniž
nice, avšak vnútorné i vonkajšie prostredie verejných knižníc v Poľsku sa mení tak rýchlo, 
že ak majú knižnice fungovať náležíte, musia vziať do úvahy požiadavky, ktoré na ne 
kladie prostredie. Problém spočíva v tom, že na rozdiel od akademických knižníc verejné 
knižnice poskytujú rôzne služby pre veľmi rozmanité skupiny používateľov vládnej a samo
správnej administratívy, podnikateľov, žiakov, študentov, vedeckých pracovníkov atď 

Rôzne sú tiež očakávania čo do kvality poskytovaných služieb, ako aj rozpočty 
verejných knižníc, ktoré sú oveľa závislejšie od štedrosti zriaďovateľských orgánov ako 
rozpočty školských knižníc. 

V dôsledku administratívnej reformy krajiny iba národná knižnica j e  financovaná z 
centrálnych prostriedkov, naproti tomu celá sieť verejných knižníc získava dotácie na 
činnosť z rozpočtov miestnych samospráv. Toho časuje v Poľsku 18 vojvodských knižníc, 
ostatné sú knižnice mestské, mestsko-okresné, okresné a obecné. 

Situácia sa značne komplikuje, keď kultúrna inštitúcia, v tomto prípade knižnica, mu
sí byť financovaná z dvoch samosprávnych rozpočtov, napríklad zo samosprávy územnej 
i obecnej. 

Miestna samospráva, ktorá j e  povinná podľa zákona o knižniciach spolufinancovat' 

knižnice v oblasti jej činnosti, to veľmi často robiť nechce a prenecháva ceié bremeno 

vydržiavania zriad'ovateľskému orgánu. Napríklad mestská samospráva nedofinancúva 

knižnicu, ktorej zriaďovateľom je  maršálek vojvodstva, ale ktorá piní zároveň funkciu kniž

nice vojvodskej i mestskej. 

Ešte horšie vyzerá situácia v bývalých vojvodských knižniciach, ktoré sa stali od 1. 

januára 1999 mestskými knižnicami a začali súčasne pôsobiť ako knižnice okresné. 

Zvyčajne sa ich pôsobnosť ako okresných knižníc prejavuje v tom, ž e  je  vytvorené jedno 

systemizované miesto okresného inštruktora, avšak bez náležíte fungujúcich okresných 

knižníc vojvodská knižnica nie j e  schopná vykonávať vecný dohľad nad knižnicami niž

šieho stupňa, ktoré potrebujú pomoc. 

Panujúci organizačný chaos dopĺňajú navyše regionálne knižnice, ktoré vo všeo
becnosti v záväznom knižničnom zákone ako subjekty neexistujú. A k  je  to tak ustanovené, 
malo by to sledovať nejaký cieľ, ale aký, to sa nepodarilo zistiť. Pravdepodobne v zakla
dacej listine stojí, ž e  ako knižnice nadregionálne by mali byť vedúcimi inštitúciami a mali 
by dokumentovať spoločensko-kultúrny a hospodársky život regiónu, avšak to nerobia. 
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Teda čo robia a prečo existujú? Otázka je  čisto rečnícka. Takže organizačne a 
finančne verejné knihovníctvo v Poľsku končí 20. storočie totálnym kolapsom. A nemožno 
to brať na ľahkú váhu, pretože je  to sieť s vyše 9000 strediskami pokrývajúcimi celú krajinu. 
Vlastne sú to verejné knižnice rôznych stupňov, ktoré umožňujú formovať budúceho 
používateľa veľkej literatúry, modernej technológie, obyvateľa členského štátu EÚ. 

Výzva Spolku poľských knihovníkov určená ministrom a sejmu nepriniesla a ne
prinesie žiadne výsledky, kedže fungovanie verejných knižníc nie j e  témou natoľko 
spektakulárnou, aby bola hodna angažovania sa veľkej politiky. 

Finančný a organizačný kolaps vplýva priamo na kvalitu technickej infraštruktúry, 
ktorou disponujú knižnice, ako aj na množstvo a kvalitu kupovaných publikácií, kvalitu in
formačných služieb atď. 

Žiaľ, verejné knižnice nemôžu počítať s dodatočnými finančnými prostriedkami od 
sponzorov a zriedka využívajú možnosti grantov, kedže o nich nemajú dostatok informácií 
a azda aj znalostí na tvorbu aplikácií. Taktiež bez finančnej pomoci zvonka si nemôžu 
dovoliť nákup moderného počítačového zariadenia, programov, vybavenia knižničných 
miest. Berúc do úvahy, že ide tu asi o 9 000 stredísk, odhaduje sa, ž e  90 % z nich, t. j. 
vyše 8 000, nemá plný prístup k informáciám. Vychádza, bohužiaľ, najavo, ž e  dokonca 
nie každá vojvodská knižnica umožňuje čitateľom prístup k internetu. Pre niektoré dedin
ské knižnice skutočným problémom v poslednom roku 20. storočia nie je  chýbajúci po
čítač, ale neexistujúce telefonické spojenie. 

Dôsledkom tohto stavu vecí je  nízka úroveň poskytovaných služieb a nízka úroveň 
vedomia knihovníkov, prejavujúca sa neochotou rozširovať ponuky informačných služieb, 
dokumentovania života miestnej spoločnosti, tvorenia bibliografie atď. 

Je možné, že príčina marazmu sa skrýva v politike uplynulých rokov, keď nebolo 
potrebné dokazovať vlastnú užitočnosť a finančné prostriedky, hoci skromné, ale dosta
točné na existenciu, boli prideľované podľa akéhosi paragrafu, najlepšie rovnako, čiže 
spravodlivo. A zásada rovnosti vždy demoralizovala. 

Okrem organizačnej neduživosti, nedostatku finančných prostriedkov a technických 
možností posledným, ale nemenej vážnym dôvodom slabosti celej siete verejných knižníc 
je  úroveň profesionálnych vedomostí a samotnej motivácie knihovníkov. Nízke platy a 
práca bez perspektívy finančného postupu, drasticky nízka prestíž povolania, to všetko 
spôsobilo, že z verejných knižníc odchádzajú mladí, schopní a ambiciózni ľudia. Kto bude 
riadiť knižnice v 21. storočí? 

Vedúcou profesijnou skupinou by mali byť diplomovaní knihovníci, ale vo verejnom 

knihovníctve ich môže byť desať, možno dvanásť. A k  sa mýlim, rada priznám, ž e  sa mýlim. 

Je to skupina taká malá a neviditeľná, ž e  dokonca ministerstvo kultúry a umenia neuznalo 

za nutné právne definovať ich status. Napokon sú to predovšetkým riaditelia knižníc, ktorí 

s profesiou už nemajú veľa spoločného, pretože skúšky robili už  veľmi dávno a teraz ich 

hlavnou starosťou je  ťažký boj o prostriedky potrebné na uspokojovanie hlavných potrieb 

inštitúcií, ktoré riadia. 

Je možné, že i nedostatok profesionality a ekonomického hľadiska na činnosť 

inštitúcie je  príčinou neochoty verejných knižníc vytvárať spoločné iniciatívy. Ako príklad 
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možno uviesť iniciatívu na spoločné zakúpenie prístupu do bázy dát poskytovanej 

EBSCO. Bez toho, aby sa urobil nejaký prieskum, na vedúcich miestach sa rozhodlo, ž e  

nebudú používatelia. O profesionálnej úrovni knihovníkov v malých územných knižniciach 

je  lepšie ani nehovoriť. 

Som toho názoru, ž e  zmena obrazu knihovníka je  najakútnejší problém, ktorý treba 

vyriešiť ešte v tomto storočí. Také sú fakty a tieto trpké úvahy sú výsledkom osobných 

skúseností z 2,5-ročného obdobia riadenia verejnej knižnice, obdobia, ktoré hodnotím ako 

najstresujúcejšie v celej mojej profesionálnej kariére. A čo možno očakávať v budúcnosti? 

V tejto chvíli počítam s tým, ž e  ministerstvo kultúry a umenia, ktoré v minulom roku 

odporučilo pripraviť správu z dvadsaťročnej činnosti verejných knižníc všetkých stupňov, 

sa pokúsi vypracovať analýzu a správu o faktickom stave verejného knihovníctva v Poľsku 

a uverejní tento nevyhnutný, ale už  oneskorený dokument. Je to nevyhnutné preto, aby 

bolo možné urobiť bilanciu začatia a zostavenia plánu činnosti s celoúzemným dosahom. 

Zatiaľ je  vízia knižníc pôsobiacich v Poľsku v 21. storočí, teda o rok, podľa mňa fan-
tazmagóriou zo zlého sna, v ktorom používatelia, vzdelaní a nároční, ubližujú z a  pecou a 
v papučiach sediacej knihovníčke. 

Rozhliadajúc sa vôkol seba, bohužiaľ, nielen knihovníci sú málo profesionálni. Ne

profesionálne j e  taktiež vonkajšie okolie knižníc. 

Poslaním verejného knihovníctva na konci 20. storočia j e  vytvoriť možnosť inte
lektuálneho rozvoja detí a mládeže z chudobných i konfliktných rodín a taktiež vytvoriť 
možnosť na vzdelávanie mládeže z malých centier, kde nie sú vyššie školy a kde je len 
dedinská knižnica bez telefónu. A k  niekto z tejto možnosti vyťaží viac, tak naše úsilie 
nebude márne. 

Ako teda definovať poslanie verejnej knižnice vo význame organizačnej jednotky? 
Predovšetkým knižnica 21. storočia nemôže byť len požičovnou kníh, ale musí sa 
premeniť na centrum spoločenského a kultúrneho života miestnej spoločnosti. Tak je  to 
v krajinách Európskej únie a tak to musí byť aj u nás, a čím skôr, tým lepšie. 

Verejná knižnica, bez ohľadu na jej stupeň, je  viac alebo menej rozšírený orga

nizmus, ktorý slúži všetkým spoločenským skupinám, ako aj miestnej administratíve. 

Verím, ž e  o knižnicu sa budú starať miestne samosprávy, pretože záujmy budú spoločné. 

Je možné, ž e  už onedlho bude zrejmé, ž e  iba v knižnici možno získať informácie o každej 

téme, ako aj požičať si knihu alebo prečítať bežnú tlač. 

Navyše knižnica musí byť miestom stretnutí a výmeny názorov, čo je  nevyhnutný 
prvok upevňovania spoločenských stykov. Ale bude možné ttí uskutočniť? Na druhú 
rečnícku otázku, ktorú som položila, budeme poznať odpoveď už 2. januára roku 2001. 

Prameň: Polskie biblioteki publiczne na przelomie wieków. EBIB, elektroniczny Biuletyn 
Informacyjny Bibliotekarzy, 1/2000, n. 9, 4 s. 

(Výťah pripravila a preložila PhDr. Ľ. Fordinálová.) 
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EBLIDA INFORMUJE 

INFORMÁCIE 

• Rada Európy: Odporúčanie o verejných prístupových bodoch do internetu 

Rada Európy prijala 9. septembra 1999 odporúčanie, ktoré podnecuje členské štáty k 
tvorbe nových komunikačných a informačných služieb, oveľa dostupnejších pre obyva
teľov, predovšetkým poskytovaním verejných prístupových bodov do internetu. Je to v sú
lade s politikou „univerzálnej spoločenskej služby" a členské štáty boli vyzvané, aby ve
rejné autority a príslušné priemyselné odvetvia podporovali prístup povzbudzovaním 
individuálnych používateľov, aby získali pripojenie. 

Zásada č. 3 Odporúčania stanovuje: „Členské štáty by mali podnecovať kultúrne inštitú
cie, ako sú knižnice, múzeá a divadlá, aby poskytovali služby všeobecnej verejnosti pro
stredníctvom nových komunikačných a informačných služieb." 

Zásada č. 4 hovorí: „Členské štáty by mali preskúmať vhodné spôsoby financovania im
plementácie zásady univerzálnej spoločenskej služby prostredníctvom grantov, zain
teresovanosti v oblasti poplatkov (dane, clo), financovania z verejných a súkromných fon
dov alebo súkromných nadácií vrátane sponzoringu. 

Úplný text odporúčania je  prístupný na: 

http://www.сое.fr/cm/ta/rec/1999/99rl4 . htm 

• Informačná spoločnosť: eEuropa - Informačná spoločnosť pre všetkých 

Dňa 8. decembra 1999 Európska komisia odštartovala svoju politickú iniciatívu „eEuropa 
- Informačná spoločnosť pre všetkých", ktorá navrhuje ambiciózne plány, ktoré prinesú 
osoh z informačnej spoločnosti všetkým Európanom. 

Iniciatíva sa sústreďuje na desať prioritných oblastí, medziiným aj na tieto: 

• Európska mládež v digitálnom veku (napr. ku koncu roka 2001 všetky školy s prístupom 
do internetu); 

• Lacnejší prístup do internetu; 

• Urýchlenie e-obchodu (napr. ku koncu roka 2000 by mali byť hotové všetky predpisy 
súvisiace s e-obchodom); 

• Rýchly internet pre výskumných pracovníkov a študentov (napr. ku koncu roka 2000 
má byť zabezpečená zmodernizovaná internetová infraštruktúra pre európskych 
výskumníkov a študentov); 

. e-participácia telesne znevýhodnených (napr. ku koncu roka 2000 preveriť relevantnú 
legislatívu a štandardné programy súvisiace s informačnou spoločnosťou); 

. Vláda online (napr. ku koncu roka 2000 jednoduchý prístup k právnym a admini
stratívnym, kultúrnym a environmentálnym informáciám). 
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Iniciatíva eEuropa bude implementovaná počas predsedníctva Portugalska z a  spolupráce 

komisie a členských štátov. Zámer je, aby bola prijatá počas Európskej rady o zamest

nanosti, ekonomickej reforme a sociálnej súdržnosti v Lisabone v dňoch 23. - 24. marca 

2000 a ďalej rozvíjaná počas mimoriadnej ministerskej konferencie o Informačnej spo

ločnosti v Lisabone o mesiac neskôr. 

Európska rada uvítala iniciatívu a vyzvala komisiu spolu s radou, aby pripravili akčný plán 
eEuropa, aby predložili v marci 2000 mimoriadnej európskej rade do Lisabonu správu o 
činnosti a aby v júni 2000 prijala akčný plán. 

Ďalšie podrobnosti nájdete na URL adrese: 

http://europa.ей.int/comm/dgl3/index.htm 

• Úloha vzdelávania a výcviku v novom miléniu 

Rada ministrov školstva E Ú  uskutočnila 26. novembra 1999 otvorenú diskusiu o „úlohe 
vzdelávania a výcviku v novom miléniu", ktorú prenášala T V  do zainteresovaných médií. 
Členské štáty zdôraznili nasledujúce body: 

• Vzdelávanie by malo poskytnúť čo najširšie vedomosti, rozvoj osobnosti a tzv. „soft 
skills", ako je  kreativita a flexibilita. 

. Vzdelávanie by malo byť otvorené vonkajšiemu vývoju, predovšetkým pokiaľ ide o 
príslušné zmeny nových technológií. 

• Vzdelávanie by malo podporovať celoživotné štúdium v rýchlo sa meniacom svete. 

• Vzdelávanie by malo byť rovnako prístupné všetkým obyvateľom a špeciálna sta
rostlivosť by mala byť venovaná znevýhodneným skupinám spoločnosti. 

. Vzdelávanie by malo podporovať mobilitu - toto bolo označené z a  jednoznačný cieľ 
činnosti na európskej úrovni, najmä pokiaľ ide o odstránenie prekážok. 

• Ťažisko by malo spočívať na kvalite vzdelávania a na rozvoji spoločných ukazovateľov 
a kritérií. 

Diskusia ukázala, ž e  pri vzdelávaní sa musí brať do úvahy rozvoj celkovej osobnosti a 

sociálnych schopností mladých ľudí. Bolo identifikovaných mnoho spoločných problémov, 

na ktorých by mohli členské štáty pracovať spoločne. 

• Štrukturálne fondy: Požaduje sa viac verejných informácií o projektoch 

Európska komisia schválila 24. novembra 1999 nariadenie o informáciách a publicite 
opatrení, ktoré budú prijaté členskými štátmi v 2000 - 2006. Dôvodom ustanovenia všeo
becných pravidiel o informáciách a publicite je  poskytnúť jasnejšie informácie príjemcom 
štrukturálnych fondov a zvýšiť verejné uvedomenie si úlohy, ktorú zohráva Európska únia 
v regionálnom rozvoji. Nariadenie kladie do popredia spoločnú metodiku a prístup 
zodpovedných za realizáciu informačných a propagačných opatrení, ktoré berú do úvahy 
špecifické postavenie každého štátu. Jedným z kľúčových prvkov tohto nariadenia je  
predstavenie „komunikačného plánu". Informačné a publikačné opatrenia vypracované 
členskými štátmi budú v štruktúrovanej forme prezentované pre každý spoločenstvom 
podporovaný rámec alebo samostatný programový dokument. 
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EK požaduje od členských štátov, aby vymenovali osobu zodpovednú za monitoring a 
koordináciu komunikačných opatrení na národnej úrovni a na úrovni všetkých hlavných 
politických rámcov v schválených oblastiach. Boli to autenticita a ochrana, dôvera spotre
biteľa, komerčná komunikácia, informačná infraštruktúra, práva duševného vlastníctva, 
jurisdikcia, zodpovednosť, ochrana osobných údajov, dane a clá. Hoci je za samoregu
láciu, rada sa zhodla, že samoregulácia nemôže byť náhradou za reguláciu, ktorá je ešte 
stále potrebná, predovšetkým v špecifických oblastiach, na posilnenie dôvery a bezpeč
nosti, ako aj na ochranu záujmov spotrebiteľov. 

Bližšie informácie na URL adrese: 

• http://ue.eu.int/ 

• http://www.gbd.org/ 

AKCIE 

* Informácie pre spoluprácu: kreovanie globálnej knižnice budúcnosti 

66. generálna konferencia IFLA 

Jeruzalem, Izrael, 13.-18. augusta 2000 

Konferencia sa sústredí na medzinárodnú, multilingválnu a multikultúrnu kooperáciu 
medzi knižnicou a informačnou spoločnosťou. 

Viac informácií na sekretariáte konferencie: 

Fax: 972 2 648 1305 

e-mail: teumconq@netmedia.net.il 

http//www. teumcong.со.íl 

* 4. európska konferencia o výskume a progresívnej technológii pre digitálne kniž
nice 

Lisabon, Portugalsko, 18. -20. septembra 2000 

Najdôležitejším cieľom série konferencií ECDL je predložiť pracovníkom výskumu, 
priemyslu, odborníkom, používateľskej komunite a zodpovedným činiteľom na diskusiu 
nové otázky, ktoré sa objavili, požiadavky, návrhy, politiku a riešenia. Spoluorganizátormi 
ECDL 2000 sú Národná knižnica Portugalska, INESC (Instituto de Enhenharia de 
Sistemas e Computadores) a IST (Instituto Superior Técnico-Universidade Técnica de 
Lisboa). Konferenciu podporuje aj ERCIM (Európske výskumné konzorcium pre 
informatiku a matematiku) a DELOS Network of Excellency (podporovaná Európskou 
komisiou). 

Ďalšie podrobnosti na URL adrese: 

http://www.bn.pt/org/agenda/ecd!2000/call. htm 
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* Medzinárodná konferencia o copyrighte a odvetví kultúry. Ekonomika, právo a 
manažment 

Rotterdam, Holandsko, 1 1 . - 1 2 .  septembra 2000 

Zmyslom tejto konferencie je  sústrediť sa na otázky súvisiace s copyrightom a príbuznými 

právami v kultúrnom sektore - umenie, historické dedičstvo a odvetvie kultúry. 

Bližšie informácie na adrese: 

Ruth Towse, KCW,  Erasmus University Rotterdam 

Teresa Oostvogels na: Oostvogels@fhk.eur.nl 

(Výťah článkov do rubriky Eblida z Hot News 10/12, 1999 a Information Europe, č. 4/1999, 
s. 14, pripravil Ing. Ján Kurák.) 
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К životnému jubileu PhDr. Marcely Horváthovej 

Pribúdanie rokov je  vraj tým najspravodlivejším procesom v ľuskom živote - neobíde 

nikoho. Avšak stopy, ktoré roky zanechávajú na fyzickom a psychickom stave ľudského 

organizmu, sú individáine. Príkladom pozitívneho vplyvu času na rozvoj osobnosti j e  naša 

jubilantka. Životné jubileá - najmä tie okrúhle - sú príležitosťou na krátke zastavenie neú

prosne bežiaceho času, na pripomenutie si prežitých rokov, vykonanej práce, na reka

pituláciu úspechov, aj na pripomenutie omylov a neúspechov. Jubileá sú určitým medz

níkom medzi prežitým a očakávaným, medzi minulosťou a budúcnosťou. Preto každý 

pohľad do minulosti evokuje predstavu budúcnosti, cieľov, plánov a vízií, ktoré ešte treba 

- možno do ďalšieho jubilea - stihnúť. 

To, ž e  svoje okrúhle životné výročie oslávila (23. decembra 1999) riaditeľka Ústred

nej knižnice Slovenskej akadémie vied v Bratislave (ÚK S A V )  PhDr. Marcela Horváthová, 

nám napovedá, ž e  prehľad vykonanej práce i zámery do budúcnosti nemôžu byť vyčer

pávajúce, nemôžu sa vtesnať do týchto riadkov. Veď PhDr. Marcela Horváthová patrí v 

výrazným osobnostiam slovenského knihovníctva, ktorému zasvätila celú svoju doterajšiu 

pracovnú kariéru a veľa času i osobného voľna. 

V knižnici začala pracovať už  po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v No

vom Meste nad Váhom (maturovala v r. 1957). A bola to práve Slovenská technická 

knižnica v Bratislave (terajšie Centrum V T I  SR), ktorá sa stala jej prvým pôsobiskom. Za

čala pracovať ako pomocná knihovníčka a popri zamestnaní študovala na Katedre 

knihovníctva FiF U K  v Bratislave. Štúdium ukončila v r. 1965. V tom čase u ž  pracovala v 

tej istej knižnici ako vedúca úseku patentovej literatúry. V r. 1971 nastúpila do novo

vytvoreného Inštitútu riadenia ako pracovníčka V T E I  a redaktorka časopisu Vedecké 

riadenie. V rokoch 1973 -1975 absolvovala dvojročné postgraduálne štúdium anglického 
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jazyka na vtedajšej Univerzite 17. novembra. V r. 1977 zložila rigorózne skúšky potrebné 
na získanie titulu PhDr. 

V Ú K  S A V  pracuje od r. 1981: najskôr ako vedúca oddelenia správy a sprístupňova
nia fondov a od r. 1992, keď vyhrala konkurz, ako riaditeľka tejto významnej vedeckej 
knižnice. 

Počas svojej viac ako štyridsaťročnej pôsobnosti na rôznych postoch v knižniciach 

(prevažne na vedúcich miestach) prispela naša jubilantka v nemalej miere k rozvoju 

slovenského knihovníctva, a to najmä v posledných rokoch ako riaditeľka Ú K  SAV. 

Erudovanou angažovanosťou v občianskom združení Pro Scientia, viacročnou 

prácou v správnej rade Slovenskej asociácie knižníc, aktívnou účasťou na knihovníckych 

a informatických podujatiach, ako aj silou svojej osobnosti pri rôznych rokovaniach 

podporovala a pomáhala presadzovať progresívne trendy v slovenskom knihovníctve. 

Z jej pera vyšlo množstvo odborných príspevkov, odborných bibliografií, informač

ných a propagačných materiálov. Odborné znalosti, perfektné ovládanie angličtiny a 

osobné čaro jej  pomáhajú nadväzovať rozsiahle kontakty so zahraničnými odborníkmi, 

nadáciami, vydavateľstvami a ďalšími inštitúciami. Tieto aktivity nielenže majú finančný 

efekt pre Ú K  S A V ,  ale prispievajú k šíreniu dobrého mena slovenského knihovnícta v 

zahraničí. 

Ústredná knižnica S A V  má to šťastie, že na jej čele už  niekoľko rokov stojí taká 

osobnosť, akou j e  Dr. Marcela Horváthová. Napriek nepriaznivým finančným i priestoro

vým podmienkam sa usiluje, a vcelku úspešne, vytvoriť na pôde S A V  modernú vedeckú 

knižnicu (ústrednú aj ústavné), ktorá by poskytovala knižnično-informačné služby multi-

disciplinárnej sfére vedeckých pracovísk S A V  na takej úrovni, akú si táto popredná vedec

ká inštitúcia vyžaduje. Vlastné pohodlie i prospech ustupujú do úzadia. 

Často však namiesto realizácie smelých projektov automatizácie Ú K  S A V  a 

ústavných knižníc j e  nútená zaoberať sa riešením triviálnych problémov - najmä v knihov

níctve všeobecne známemu fenoménu „sťahovanie knižničných fondov". 

; M i l á  n a š a  j u b i l a n t k a !  

J e  t o h o  v e l a ,  c o  b y  b o l o  v h o d n é  p r i  pr í ležitost i  X v o j h o  ž i v o ť n é h o  j u b i l e a  n a p í s a ť .  . M y s l í m  

si/ ž e  všetci/  č o  T a  p o z n á m e ,  t o  v i e m e .  j A  p o z n á  Ť a  a v á ž i  si  X a  c e l á  s l o v e n s k á  k n i h o v n í c k a  

pospolitosť.  A J i e t  v š a k  m i e s t o  n a  p o d r o b n é  h o d n o t e n i e  a a n i  s m e  t o  n e m a l i  v ú m y s l e .  

( C k c e m e  X i  l e n  p r i p o m e n ú ť /  ž e  T a  m á m e  r a d i /  v á ž i m e  si  X v o j u  p r á c u /  X v o j e  p o v a h o v é  

v lastností  a s k u t o č n e  ľ u d s k ý  p r í s t u p  k u  k o l e g o m  a z n á m y m .  V o s o b n o m  ž i v o t e  X i  praj^trte  v e ľ a  

z d r a v i a /  š ť a s t i a  a p o h o d y /  v p r o f e s i j n o m  ž i v o t e  z a s  t o ,  a b y  s a  X i  p o d a r i l o  n a p l n i ť X v o j e  „ v í z i e '  

a u t o m a t i z á c i e  LAK S . A V ,  p e r s o n á l n e h o /  m a t e r i á l n o - t e c h n i c k é h o  i p r i e s t o r o v é h o  v y b a v e n i a  

k n i ž n i č n e j  s iete S ^ A V ,  P V a j e m e  X i /  a b y  s a  X i  o k r e m  i n é h o  s p l n i l i  X v o j e  p r e d s t a v y  o p r e s t í ž i  

k n i h o v n í c k e h o  p o v o l a n i a .  X y  d o k á ž e š  veľa/  v e ď  r o k y  X a  p o z n a m e n a l i  l e n  p o z i t í v n e  - d o d a l i  

X i  v i a c e j  r o z v á ž n o s t i /  v y z b r o j i l i  X a  t r p e z l i v o s ť o u /  z n á s o b i l i  X v o j e  o d b o r n é  z n a l o s t i  a s k ú s e n o s t i  

v r i a d i a c e j  p r á c i .  

PhDr. Dagmar Vrablicová 
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