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Zopár slov 
doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., generálny riaditeľ SN K v Martine 

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov stavu a postavenia kultúry na Slovensku j e  stav 
a postavenie inštitúcií a systémov, ktorých hlavnou úlohou je  získavať, zhromažďovať, 
ochraňovať a sprístupňovať dokumenty a zbierky. Máme na mysli najmä múzeá, galérie 
a knižnice, ako aj organizácie, ktoré zabezpečujú pamiatkovú starostlivosť. 

Z globálneho pohľadu ide o inštitúcie a systémy, ktorých predmetom sú dokumenty, 
pamiatky a informácie, ktoré sú na jednej strane integrálnou súčasťou európskej kultúry 
a na druhej strane tvoria základ špecificky slovenskej kultúrnej identity. 

V oblastiach kultúrneho dedičstva, najmä v oblasti knižníc, múzeí a pamiatkovej starost
livosti, sa v ostatných rokoch (najmä po roku 1998) uskutočnil rad prelomových zmien. 
Boli prijaté alebo zásadne novelizované nové zákony, ktoré sa stali základom ich stabi
lizácie, predpokladom sfunkčnenia a zvýšenia ich spoločenského dosahu, profesionálnej 
úrovne a ďalšieho rozvoja. 

V súlade so stratégiou reformy verejnej správy prebehol radikálny, ale nevyhnutný proces 
decentralizácie kultúry a presun kompetencií v o  vzťahu ku kultúrnym zariadeniam a sys
témom smerom k samospráve. 

Inštitúcie a systémy kultúrneho dedičstva prešli od roku 1989 doteraz často veľmi extrém

nymi reformami, najmä pokiaľ ide o ich riadenie, zriaďovanie a financovanie, a to bez toho, 

aby boli tieto reformy harmonizované s inými právnymi normami, ktoré by umožnili ich 

sfunkčnenie a skutočnú reformu týkajúcu sa foriem a obsahu ich činnosti (právna 

subjektivita, flexibilita hospodársko-právnych foriem, sponzoring, daňový systém a pod.). 

Žiaľ, aj po roku 1998 boli viaceré kultúrne inštitúcie a systémy zahrnuté medzi organizácie 
štátnej správy; ktoré v záujme koncepcie „vyhladovania medveďa" (rozumej: štátnej byro
kracie) často zápasili a zápasia so základnými existenčnými problémami. Pritom inštitúcie 
a systémy kultúrneho dedičstva musia byť založené na profesionálnej kontinuite a na 
rozsiahlej medzinárodnej spolupráci a na medzinárodnej výmene informácií a kultúrnych 
hodnôt, čo pri všeobecnom nedoceňovaní významu kultúry a osobitne práce knižníc na 
všetkých úrovniach zostáva len v nerozvinutej forme. 

Nazdávame sa, že v súčasnosti je  v zásade stabilizovaný systém hlavných národných 
inštitúcií a systémov, ktoré v súlade so zákonmi zodpovedajú z a  všetky rozhodujúce ob
lasti kultúry a osobitne kultúrneho dedičstva. 

Popri rozvoji knižničného systému na národnej úrovni sme čoraz intenzívnejšie kon
frontovaní s trendmi globalizácie. Pre slovenské knižnice a knihovníctvo nepredstavuje 
globalizácia osudovú dilemu. Knižničný systém Slovenskej republiky sa formuje ako 
systém otvorený smerom dovnútra, ako aj smerom navonok. Ako celok je  najednej strane 
výkladnou skriňou našej duchovnej kultúry a na druhej strane j e  oknom do sveta iných 
kultúr. Intelektuálne bohatstvo, poznatky, vedomosti a informácie zhromaždené v kniž

Bulletin SAK, ročník 9, 2001, číslo 4 3 



niciach od najstarších čias po súčasnosť na všetkých druhoch nosičov, počnúc papierom 
a končiac elektronickými nosičmi nie sú určené len pre používateľov knižnično-infor-
mačných služieb na Slovensku, ale musia byť prístupné aj pre záujemcov z iných krajín. 
Naopak, knižnice na Slovensku sú povinné zabezpečiť občanom Slovenska rýchly a 
kvalifikovaný prístup ku všetkým poznatkom a informačným zdrojom, ktoré zodpovedajú 
profilu našej kultúrnej, vzdelávacej a hospodárskej orientácie. Na to, aby sa komunikácia 
informácií a výmena kultúrnych hodnôt uchovávaných v knižniciach mohla naplno roz
vinúť, sú nevyhnutné určité predpoklady. Nie sú to vždy len peniaze, ale aj poznatky, 
inovácia, iniciatíva a sústavné sebapotvrdzovanie knižníc a knihovníkov. Pravda, väčšie 
projekty, ako je  napríklad naša stratégia informatizácie a internetizácie či ochrany doku
mentov, doplňovania zbierok knižníc, alebo tiež získavanie elektronických informačných 
zdrojov, si vyžadujú veľmi naliehavo finančné prostriedky a koncentráciu síl. 
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ČLÁNKY 

Reforma verejnej správy a knižnice - aktuálne otázky 
Mgr. Peter Klinec, Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 

Pred rokom sme sa v tomto periodiku zamýšľali nad základnými pojmami a predpokla

danými vplyvmi pripravovanej reformy verejnej správy na fungovanie najmä verejných a 

vedeckých knižníc. Vychádzali sme pritom z vtedy už známej Koncepcie decentralizácie 
a modernizácie verejnej správy, z Projektu ministerstva kultúry na odovzdávanie 
kompetencií zo štátnej správy na územnú samosprávu a zo  zámerov legislatívneho 

plánu vlády SR. Viaceré otázky boli vtedy otvorené, riešenia alternatívne a ich politická 

priechodnosť otázna. 

V čom sa situácia zmenila? Predovšetkým, i keď s oneskorením, boli prijaté niektoré zá
kladné zákony, ktoré stanovili formu a obsah reformy verejnej správy, a tak umožnili jej 
naštartovanie. Pristavíme sa pri tých zákonoch, ktoré v čase vzniku tohto príspevku boli 
už zverejnené, a zmienime sa o tých, ktorých znenie ešte nebolo k dispozícii: 

• Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch), ktorý v rozpore so schválenou koncepciou stanovuje, že 

namiesto uvažovaných 12 bude zriadených len 8 samosprávnych krajov, a to v 

územných obvodoch zhodných s krajmi súčasnými. Z hľadiska najmä regionálnych 

verejných knižníc to znamená, ž e  sa obvody ich pôsobnosti zrejme v blízkej budúcnosti 

meniť nebudú. Samosprávny kraj sa zo zákona má starať o všestranný rozvoj svojho 

územia a potreby svojich obyvateľov, pričom okrem iného zakladá, zriaďuje a kon
troluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, utvára podmienky na tvorbu, 

prezentáciu rozvoja kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a podieľa sa na riešení 

problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja. Zákon obsa

huje aj základné ustanovenia o vzťahu samosprávneho kraja k štátnym orgánom, 

obciam a iným právnickým osobám, o vydávaní všeobecne záväzných nariadení, o 

financovaní, majetku, volených orgánoch (zastupiteľstvo, poslanci, predseda, hlavný 

kontrolór) a o úrade samosprávneho kraja. 

• Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 

Občianskeho súdneho poriadku, ktorý sa knižníc priamo nedotýka. Voľby do orgánov 

samosprávnych krajov sa uskutočnia 1. decembra 2001. 

• Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej sprá
vy na obce a vyššie územné celky, ktorý sa inak nazýva aj „kompetenčný zákon". Je 

známe, že na samosprávy prenáša vyše 300 kompetencií, nepriamo novelizuje 21 

právnych noriem a medzi nimi aj tie v oblasti kultúry a knižníc. Pre knižnice je  podstatné, 

ž e  v § 2 o prechode pôsobností na obce neuvádza žiadne knižnice a v § 3 o 
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prechode pôsobností na samosprávne kraje uvádza zriaďovanie, zakladanie, 
zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc. 

Samostatný článok XVII I .  kompetenčného zákona ďalej mení, resp. dopĺňa ustanovenia 
zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v týchto intenciách: 

• na príslušných miestach textu knižničného zákona (§ 5, 7) sa slová „krajský úrad" na
hrádzajú slovami „samosprávny kraj"; 

• zákon už uvádza len dva typy verejných knižníc - obecné a regionálne (vypadli krajské 

knižnice) - § 9 ods. 1. Samosprávny kraj však môže určiť vybranú regionálnu knižnicu, 

ktorá okrem svojich úloh (ako obecná a regionálna knižnica) bude plniť aj niektoré fun

kcie bývalej krajskej knižnice - § 9 ods. 6; 

• regionálna knižnica pôsobi na území viacerých obcí (pôvodne okresov). Je právnickou 

osobou, ktorú zriaďuje samosprávny kraj a vo svojom sídle môže naďalej plniť aj funkciu 

obecnej knižnice - § 9 ods. 4; 

• zrušené bolo ustanovenie o tom, ž e  funkciu krajskej knižnice môže vykonávať aj uni

verzálna vedecká knižnica - § 9 ods. 8; 

• významné je  doplnenie § 12 o nový odsek 3, ktorý stanovuje, ž e  zriaďovateľ alebo za

kladateľ knižnice (regionálnej a štátnej vedeckej, ktoré prejdú od krajských úradov pod 

nových zriaďovateľov) j e  povinný vyžiadať si pred zrušením alebo zlúčením takejto 

knižnice, alebo pri prevode zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na 

iného zriaďovateľa alebo zakladateľa stanovisko ministerstva kultúry; prípadné rozhod

nutie o zrušení alebo zlúčení vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva j e  neplatné; 

• pôsobnosť ministerstva kultúry sa následne dopĺňa v § 22 písmenom j), ktoré hovorí o 

tom, ž e  ministerstvo vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice, 

alebo k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie...; 

• a nakoniec § 25 knižničného zákona sa dopĺňa novým odsekom 6, ktorý hovorí, ž e  

zriaďovateľská funkcia krajských úradov k regionálnym knižniciam a krajským knižni

ciam prechádza k 1. aprílu 2002 na samosprávne kraje a zriaďovateľská funkcia kraj

ských úradov k vedeckým knižniciam prechádza tiež k 1. aprílu na ministerstvo kultúry. 

Z uvedeného vyplýva, ž e  sa v kompetenčnom zákone podarilo presadiť názory minis

terstva kultúry i väčšiny zainteresovanej knihovníckej verejnosti, pokiaľ ide o presun re

gionálnych verejných knižníc pod samosprávne kraje a štátnych vedeckých knižníc pod 

ministerstvo kultúry. V podstate jedinou zmenou je zmena zriaďovateľa - funkcie a 
pôsobnosť dotknutých knižníc sa nemenia (s výnimkou krajských knižníc, ktoré však 

môžu pôsobiť pod iným názvom). Je pozitívne, že sa zachovávajú regionálne funkcie 
v sieti verejných knižníc, najmä voči obecným knižniciam, ktorých sa táto etapa 

reformy verejnej správy zatiaľ nedotkla. Tiež treba oceniť, napriek kritickým hlasom nie

ktorých politikov, že v zákone sú obmedzujúce ustanovenia v súvislosti s možným ruše

ním, resp. zlučovaním knižníc, ktoré budú mať nových zriaďovateľov. 

Okrem kompetenčného zákona je, resp. bude reforma verejnej správy vymedzená aj 

ďalšími osobitnými zákonmi. Dôležité otázky majetkového charakteru rieši zákon o ma
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jetku vyšších územných celkov (samosprávnych krajov), ktorý by mal obsahovať o. 
i. aj mechnizmy na to, aby hnuteľný a nehnuteľný majetok kultúrnych zariadení a medzi 
nimi aj knižníc, ktoré prejdú pod samosprávne kraje, bol využívaný len na pôvodné účely. 

Z hľadiska ďalšej existencie a pôsobenia regionálnych knižníc bude tiež dôležité, ako sa 
vyrieši financovanie decentralizovanej verejnej správy a či samosprávne obce a kraje 
ako zriaďovatelia budú mať dosť prostriedkov aj na zabezpečenie rozvoja knlžnično-infor-
mačných služieb vo svojej pôsobnosti. Úpravy sa majú udiať v štruktúre rozpočtov a v 
rozpočtových pravidlách, v systéme dotácií a zavedení nového systému finančného vyrov
návania na celoštátnej úrovni a na úrovni samosprávnych krajov. Otvorená ostáva v tejto 
súvislosti otázka daňovej reformy, ktorá však zrejme prebehne a ž  v budúcom volebnom 
období. Dovtedy obce a samosprávne kraje budú naďalej vo veľkej miere závisieť od toho, 
koľko financií im na výkon prenesených aj originálnych kompetencií pridelí v rámci každo
ročného rozpočtu štát. 

Na ďalšie smerovanie rozvoja obecných knižníc môže mať v budúcnosti vplyv novela 
zákona o obecnom zriadení. Okrem iného má umožniť, aby sa viaceré a najmä malé 

obce mohli dohodnúť na vytvorení spoločného obecného úradu, ktorý bude pre ich oby

vateľov zabezpečovať výkon kompetencií a úloh efektívnejšie, ako by to dokázali obce 

samostatne. Je otázne, či sa takýto trend výraznejšie presadí a či bude zahŕňať aj 

vytváranie iných foriem organizácie obecných knižníc (napr. vznik lokálnych knižničných 

systémov s centrálnymi obecnými knižnicami a ich pobočkami). Ďalšiemu nežiaducemu 

deleniu obcí na menšie neživotaschopné celky má zabrániť ustanovenie novely o tom, ž e  

po prípadnom rozčlenení musí mať každá novovzniknutá časť aspoň tritisíc obyvateľov. 

Reforma verejnej správy prakticky len začína. Čo skutočne prinesie najmä verejným 
knižniciam, bude závisieť nielen od už schválených či pripravovaných zákonov, ale predo
všetkým od jednotlivcov a orgánov, ktorí budú v praxi prijímať konkrétne rozhodnutia a 
prideľovať konkrétne financie. A zrejme trocha aj od nás knihovníkov v tom, ako dokážeme 
tieto procesy a rozhodnutia ovplyvniť. 

Vláda schválila politiku informatizácie spoločnosti v SR 

V dôvodovej správe k takto nazvanému materiálu sa okrem iného uvádza, že vláda 

Slovenskej republiky uznesením z 30. júna 1999 uložila ministrovi dopravy, pôšt a tele

komunikácií v súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy vypracovať 

ucelenú stratégiu rozvoja informačnej spoločnosti v novom miléniu. 

Rozvoj informačnej spoločnosti (informatizácia spoločnosti) je  politickým programom 
prakticky všetkých vyspelých krajín sveta. Európska únia prijala na jar roku 2000 spoločnú 
iniciatívu, ktorú potom rozpracovala do akčného plánu eEurope. Veľmi aktívne sa do 
procesu informatizácie zapája aj väčšina krajín strednej a východnej Európy. Kandidátske 
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krajiny E Ú  spolu s EÚ pripravili spoločný akčný plán „eEurope+", ktorého ciele korešpon
dujú s ciefmi iniciatívy E Ú  eEurope. 

Proces informatizácie spoločnosti v S R  naráža zatiaľ na celý rad problémov. Patrí medzi 
ne najmä: 

• absencia politiky a stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR, 

• neujasnené kompetencie a nedostatočná koordinácia rezortov zodpovedných za rôzne 
aspekty procesu informatizácie, 

• roztrieštenosť finančných zdrojov, ktorá neumožňuje rozbehnúť komplexnejšie projekty 

umožňujúce využitie potenciálu informačných a komunikačných technológií, 

• nedostatočná koordinácia aktivít a spolupráce na medzinárodnej úrovni v rámci globa-

lizácie, minimálne zapájanie sa do medzinárodnej deľby práce. 

Dokumentom Politika informatizácie spoločnosti v S R  vláda SR deklaruje rozvoj infor

matizácie spoločnosti ako jednu z hlavných priorít S R  v nasledujúcich rokoch, stanovuje 

prioritné ciele a zaväzuje sa prijať účinné opatrenia na splnenie stanovených cieľov. 

Dokument predpokladá následné vypracovanie stratégie informatizácie spoločnosti a 

akčného plánu realizácie tejto stratégie. 

Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti sa musí stať jednou z prioritných úloh vlády 

SR. Úspešná realizácia štátnej politiky informatizácie spoločnosti vyžaduje zladenie a 

synchronizáciu opatrení v oblasti telekomunikácii, legislatívy, školstva, verejnej správy a 

v ďalších sektoroch národného hospodárstva. Prierezový charakter problematiky vyžadu

je  nielen aktívnu súčinnosť viacerých rezortov, ale aj širokú participáciu mimovládnych 

organizácii a tretieho sektora, spoluprácu pri príprave a realizácii stratégie informatizácie 

nielen odborníkov z rôznych oblastí informatiky a informačných a komunikačných techno

lógií, ale nevyhnutne aj expertov z ďalších oblastí, napr. ekonómov, právnikov, prognos-

tikov, sociológov, pedagógov atď. 

Základným dokumentom materiálu je  Politika informatizácie spoločnosti v SR, ktorým 

vláda S R  deklaruje rozvoj informatizácie spoločnosti za jednu z prioritných úloh a 

prihlasuje sa k spoločnej iniciatíve kandidátskych krajín E Ú  eEurope+. Prílohami sú Návrh 

akčného plánu eEurope+ a dokument Politika informatizácie spoločnosti v S R  - rozšírená 

verzia. 

Materiál po prerokovaní v Rade vlády pre informatiku a po medzirezortnom 
pripomienkovom konaní prerokovala 13. júna 2001 aj vláda SR. V prijatom uznesení vláda 
schválila politiku informatizácie spoločnosti v SR, ako aj pripojenie sa S R  k iniciatíve 
eEurope+, pričom deklarovala, ž e  komplexné riešenie problematiky informatizácie 
spoločnosti v S R  považuje z a  jeden zo strategických zámerov vlády. Okrem iného vláda 
súčasne uložila ministrovi školstva vypracovať a predložiť na rokovanie vlády stratégiu 
informatizácie spoločnosti v SR vrátane jej inštitucionálneho, kompetenčného a 
legislatívneho zabezpečenia (do 30. októbra 2001) a akčný plán stratégie informatizácie 
spoločnosti v SR, zahŕňajúci úlohy vyplývajúce pre S R  z iniciatívy eEurope+ (do 31. 
decembra 2001). 
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Nakoľko ide o problematiku, ktorá sa veľmi významne dotýka aj súčasnosti a najmä ďal
šieho života i našich knižníc, informačných pracovísk a knihovníkov, rozhodli sme sa 
skrátenú verziu materiálu ponúknuť do pozornosti aj čitateľom Bulletinu SAK. Rozšírenú 
verziu a Návrh akčného plánu eEurope+ môžete nájsť na adrese: 

http://www. education, gov. sk. 

Politika informatizácie spoločnosti v S R  

Ekonomika SR sa nachádza v štádiu riešenia problémov strategického významu. Po 

transformačných krokoch z direktívne riadenej na novú ekonomiku nás čaká aj trans

formácia jej technologickej štruktúry. Prirodzeným motorom tejto transformácie musia byť 

progresívne, najmä informačné a komunikačné technológie (ďalej len IKT). Ich využitím 

dochádza k mnohonásobnému zveľaďovaniu informačného bohatstva, k aktivizácii inte

lektuálneho a inovačného potenciálu krajiny a k zvyšovaniu jeho účinnosti v prospech 

rozvoja spoločnosti. Vytvára sa tak nový sociálno-ekonomický fenomén, označovaný ako 

proces informatizácie spoločnosti. 

Prakticky všetky krajiny sveta sa cieľavedome usilujú využívať IKT na urýchlenie rozvoja 

ekonomiky, spoločnosti a na skvalitnenie života občanov. Formujú novú, digitálnu a 

znalostnú ekonomiku, ktorá sa stáva rozhodujúcou v globálnej súťaži o postavenie v 

celosvetovom spoločenstve národov. 

1. Východiská rozvoja informačnej spoločnosti 

Znalostná a digitálna ekonomika: V dôsledku explozívneho rastu vedeckých poznatkov 
a rýchleho vývoja IKT prechádza svetová ekonomika ďalekosiahlymi globálnymi 
zmenami, ktoré sú najvýznamnejšie od industriálnej revolúcie. Otvárajú sa nové perspek
tívy, nová ekonomika, ktorá má obrovský potenciál pre ekonomický rast, zvyšovanie pro
duktivity práce a zamestnanosti. 

IKT sú v súčasnosti nielen nástrojom, ale hlavne stimulom pre ekonomický a sociálny 

rozvoj. IKT umožňujú: 

• zefektívniť podnikateľské procesy znižovaním nákladov na obchodné transakcie, 

• otvárať nové podnikateľské možnosti na svetových trhoch aj pre malé a stredné podniky 

prostredníctvom širokého a lacného prístupu k informáciám, 

• rýchlo inovovat' typy vyrábaných výrobkov a služieb a zvyšovať podiel výroby s vysokou 

pridanou hodnotou, 

• racionalizovať výrobné procesy a šetriť suroviny a energiu, 

• posilňovať regionálny rozvoj sprístupňovaním informácií a novými formami práce a tým 

významne zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva a zamestnanosť. 

IKT sú významným fenoménom súčasnej ekonomiky, pretože odstraňujú geografické 
hranice a podporujú proces globalizácie ekonomiky a medzinárodnú spoluprácu. 
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Informačná spoločnosť: Zmeny vyvolané narastajúcim významom informácií a IKT 

nemajú len technologický charakter a neovplyvňujú iba ekonomiku. Nemenej významným 

faktorom j e  aj ich difúzia do života spoločnosti a občanov. Dôsledkom akcelerujúceho 

vplyvu IKT ja  kvalitatívna zmena charakteru spoločnosti z industriálnej na informačnú 

(hovorí sa aj o informačnej revolúcii). 

Možnosti využitia IKT v živote spoločnosti sú obrovské a ďalekosiahle. Popri uplatnení v 

ekonomických odvetviach, ktoré majú priamy vplyv na život občanov (napr. doprava, 

energetika) sa uplatňujú vo vzdelávaní, zdravotníctve, ochrane životného prostredia atď. 

Nezanedbateľný j e  význam IKT pri sprístupňovaní informácii občanom, pri zjednodušení 

ich komunikácie s verejnou správou a pri zvyšovaní podielu občanov na riadení štátu. 

Rozvoj informačnej spoločnosti sa stal politickým programom všetkých ekonomicky 

vyspelých krajín a zoskupení (USA, EÚ, OECD). Politické dokumenty sa stali východiskom 

pri stanovení dlhodobých strategických programov stimulujúcich proces rozvoja informač

nej spoločnosti (ďalej informatizácia spoločnosti). Spoločným cieľom strategických 

programov j e  podporiť ekonomický rozvoj, uľahčiť prácu a spríjemniť život, sprístupniť a 

skvalitniť vzdelávanie a efektívne využitie voľného času každému človeku. 

Programy informatizácie spoločnosti vyspelých krajín, okrem vytýčenia strategických 
zámerov a cieľov štátu, stanovujú konkrétne kroky vedúce k rozvoju informačnej spoloč
nosti. Tieto programy sa orientujú najmä na podporu budovania informačno-komunikačnej 
infraštruktúry, na vytvorenie potrebnej legislatívy, na pilotné projekty informatizácie 
verejnej správy, na rozvoj digitálnej gramotnosti a na podporu informatického výskumu. 
Popritom vytvárajú priestor na rozvoj elektronického podnikania, informatizáciu zdra
votníctva, dopravy, kultúry atď. V tomto kontexte je  nevyhnutné riešiť celý rad sociálnych 
otázok, ochranu ľudskej dôstojnosti, detí, mládeže, spotrebiteľov, ochranu informácií, prá
vo na informačné sebaurčenie atď. Význam štátnej strategickej vízie spočíva aj v tom, ž e  
vytvára priestor na investície podnikateľského sektora. 

Informatizácia spoločnosti nie je  len technologickým problémom - svojím záberom a 

dôsledkami sa stáva najmä ekonomickým, legislatívnym, regulačným, sociálnym, poli

tickým a etickým problémom. 

A k  sa proces informatizácie spoločnosti realizuje nedôsledne, povrchne alebo onesko

rene, môže mať aj politické, ekonomické, sociálne a etické dôsledky v polarizácii 

spoločnosti (t. j. vznik dvoch kategórií občanov, digitálne gramotných a digitálne negra

motných) a polarizácii krajín (krajiny OECD, ktoré majú 17 % svetového obyvateľstva, 

pokrývajú 93 % trhu s IKT, zatiaľ čo zvyšok sveta s 83 % obyvateľstva sa na ňom podieľa 

iba 7 %). 

Na základe lisabonskej iniciatívy eEurope (marec 2000) sa realizuje akčný plán, ktorého 

cieľom j e  koordinovať národné aktivity a výrazne urýchliť proces informatizácie krajín EÚ. 

Vychádzajúc zo záverov ministerskej konferencie krajín strednej a východnej Európy vo 

Varšave (jún 2000) sa pripravuje spoločný akčný plán eEurope+ kandidátskych krajín EÚ. 
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2. Štátna politika informatizácie spoločnosti 

Najvyspelejšie krajiny sa cieľavedome usilujú využívať prednosti IKT na urýchlenie rozvoja 
ekonomiky, spoločnosti a na skvalitnenie života občanov. Formuje sa nový sektor 
svetového hospodárstva - informačno-komunikačný a znalostný priemysel, ktorý' sa vo 
vyspelých krajinách stáva rozhodujúcim odvetvím stimulujúcim politické a ekonomické 
rozhodovanie vlád s cieľom obstáť v globálnej súťaži o postavenie v celosvetovom spolo
čenstve národov. 

V znalostnej a digitálnej ekonomike je  hlavným konkurenčným faktorom úžitková hodnota. 

Tú nemožno dosiahnuť, tobôž zvyšovať, bez moderných materiálov, technológií a moder

nej organizácie a riadenia výrobných a spoločenských procesov. Nevyhnutným pred

pokladom zapojenia sa do tejto novej ekonomiky je  vzdelaná pracovná sila. IKT globalizujú 

európsky trh práce, na ktorom sa uplatnia iba vysokokvalifikovaní, digitálne gramotní 

pracovníci. V tejto súvislosti pred nami stojí úloha minimalizovať emigráciu vysoko

kvalifikovaných pracovníkov, predovšetkým informatikov, pretože s emigráciou pracov

níkov odchádzajú nielen ľudia, na ktorých stojí náš ďalší ekonomický a sociálny rozvoj, 

ale aj investície do vzdelania. 

Úlohou vlády je  vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj znalostnej a digitálnej ekonomiky 
a informačnej spoločnosti a vytvoriť právne a technické predpoklady jej realizácie. Zároveň 
treba budovať dôveru občanov k tomuto novému fenoménu a nezabúdať na ich právo na 
informácie, na kvalitné, včasné, transparentné poskytovanie informačných služieb pri 
zabezpečovaní ochrany osobných údajov. Nevyhnutné je  tiež zvýšiť vzdelanostnú úroveň 
obyvateľstva a tým umožniť jeho aktívnu účasť na zapojení sa do novej ekonomiky, ako 
aj na využívaní prínosov IKT. 

Vzhľadom na predchádzajúce skutočnosti si vláda SR rovnako ako vlády krajín E Ú  a 
kandidátskych krajín uvedomuje potrebu formulovať svoju politiku rozvoja informačnej 
spoločnosti v SR a vidí v tejto súvislosti tieto prioritné ciele: 

• participovať na formujúcej sa znalostnej a digitálnej ekonomike, 

• zabezpečiť, aby občania SR boli schopní obstáť v konkurencii na pracovné miesta v 
globálnej znalostnej a digitálnej ekonomike, 

• využiť inovačný potenciál IKT v miere, ktorá nám zaručí konkurencieschopnosť v 

globálnej ekonomike (odstránením bariér pre elektronický obchod), 

• uľahčiť účasť občanov na správe vecí verejných a styk s orgánmi štátnej správy 

dôslednou informatizáciou služieb verejnej správy (e-vláda, e-vládnutie), 

• vytvárať potrebné podmienky na rozvoj všetkých foriem vzdelávania vrátane celoživot

ného vzdelávania, ktoré umožní začlenenie S R  a jej občanov do globálnej informačnej 

spoločnosti, 

• dosiahnuť, aby potenciál IKT slúžil na skvalitnenie života občanov SR, 

• harmonizovať aktivity súvisiace s rozvojom informačnej spoločnosti s aktivitami EÚ, 

hlavne zabezpečiť podporu akčného plánu eEurope+. 

Bulletin SAK, ročník 9, 2001, číslo 4 11 



Na dosiahnutie uvedených cieľov je  viáda SR  pripravená prijať účinné opatrenia na 
podporu procesu informatizácie spoločnosti, ktoré sa sústredia najmä na: 

• vytvorenie inštitucionálnej podpory na odbornej i administratívno-legislativnej úrovni, v 
rámci ktorej zabezpečí optimálne rozdelenie kompetencií, a dôsledná koordinácia do
mácich a medzinárodných aktivít, 

• zabezpečovanie zdrojov a financovanie procesu informatizácie spoločnosti s tým, ž e  
cieľom je  koncentrácia prostriedkov na vybrané strategické projekty informatizácie a 
projektovo orientované plánovanie rozpočtových prostriedkov, 

• vytvorenie regulačného prostredia (legislatíva, štandardy, normy), ktoré zabezpečí 

rovnosť šancí pre podnikateľské a verejnoprávne subjekty a rovnosť prístupu k 

výhodám informačnej spoločnosti pre všetkých občanov, 

• vytváranie podnikateľskej klímy a stimulov pre podnikateľské investície a rozvoj 

informačno-komunikačného a znalostného priemyslu v S R  (najmä v oblasti malého a 

stredného podnikania) a prenikanie jeho výsledkov do všetkých sfér národného hospo

dárstva a života spoločnosti, 

• vytváranie pracovných príležitostí pre digitálne vzdelanú pracovnú silu s cieľom zame

dziť masívny odchod tvorivého potenciálu do zahraničia, 

• vypracovanie a presadzovanie Stratégie informatizácie spoločnosti v S R  a na jej 

realizáciu prostredníctvom krátkodobých akčných plánov a strednodobých programov, 

• systematickú a razantnú podporu oblastí, ktoré vytvárajú systémové predpoklady 

rozvoja informačnej spoločnosti, t. j. digitálne vzdelávanie všetkých občanov, informač-

no-komunikačná infraštruktúra, legislatíva a štandardizácia, e-služby verejnej správy 

občanom, resp. výskum a vývoj v oblasti informatiky a IKT. 

Vychádzajúc z ambícií S R  začleniť sa do európskych štruktúr bude cieľom zladiť najbližšie 

kroky v oblasti informatizácie a využívania IKT s vývojom v Európe, najmä s iniciatívou 

eEurope+. Prioritnú pozornosť a dôraz treba upriamiť predovšetkým na tie oblasti procesu 

informatizácie spoločnosti, v ktorých dnes významne zaostávame. 

Dôležitým predpokladom úspechu informatizácie spoločnosti v S R  je  konsenzus štátnych 

orgánov a odbornej komunity pri príprave a schvaľovaní dlhodobej stratégie rozvoja 

informačnej spoločnosti (program informatizácie), ktorý by zároveň zabezpečil aj podporu 

jeho realizácie. 

Vláda S R  vyzýva na spoluprácu pri príprave a realizácii programu informatizácie 

odborníkov z rôznych oblastí informatiky a IKT, ale nevyhnutne aj expertov z ďalších 

oblastí, napr. ekonómov, právnikov, prognostikov, sociológov, pedagógov atď. 

Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti j e  kľúčovou úlohou vlády. Realizácia štátnej 

politiky informatizácie spoločnosti má prierezový charakter, pretože vyžaduje aktívnu 

súčinnosť viacerých rezortov a širokú participáciu mimovládnych organizácií a tretieho 

sektora. Z tohto dôvodu by zodpovednosť z a  realizáciu štátnej politiky informatizácie 

spoločnosti mala prislúchať podpredsedovi vlády SR. 
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Úspešná realizácia štátnej politiky informatizácie spoločnosti vyžaduje zladenie a syn
chronizáciu opatrení v oblasti telekomunikácií, legislatívy, školstva, verejnej správy a v 
ďalších sektoroch národného hospodárstva. Vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť 
aktivít, ktoré je  potrebné iniciovať a skoordinovať, je  nevyhnutné rovnako ako v iných 
krajinách zabezpečiť túto koordináciu výkonnou podpornou organizačnou jednotkou 
(Národná agentúra pre informatizáciu spoločnosti) nadrezortného charakteru, ktorá bude 
výkonným odborným orgánom podpredsedu vlády. 

Politika informatizácie spoločnosti a na ňu nadväzujúca Stratégia informatizácie spoloč

nosti sú dokumenty, ktoré majú celospoločenský charakter. S cieľom dosiahnuť konsen

zus zákonodarnej a výkonnej moci pri strategickom smerovaní SR považuje vláda S R  za 

potrebné predložiť oba dokumenty na schválenie NR SR. 

Z materiálov uverejnených na URL adrese: www.education.gov.sk vybral a upravil 
Ing. Ján Kurák. 

Linux v knižnici - veľká neznáma? 
Ing. Danica Zenduiková, CVTI SR, Bratislava 

Keď sa rozhliadneme po slovenských knižniciach z hľadiska používanej výpočtovej tech
niky a urobíme analýzu používaného operačného systému, prevažovať bude operačný 
systém Windows (niekde možno ešte MS DOS). Operačný systém UNIX j e  vo väčšine 
knižníc úplne neznámy, prípadne je považovaný z a  čisto technokratickú záležitosť. 
Výnimku tvoria azda len niektoré akademické a väčšie verejné knižnice, ktoré si kúpili 
niektorý z väčších knižničných systémov, ktorý pracuje pod UNIX-om. Ide však určite o 
niektorú „značkovú", finančne a hardvérovo náročnú verziu UNIX-u. A j  v takýchto kniž
niciach však pod UNIX-om pracuje len server, zatiaľ čo všetky pracovné stanice sú 
windowsovské. Väčšina knihovníkov potom ani nevie, čo UNIX je, a už vôbec nie to, že 
je  UNIX v množstve funkcii s operačným systémom Windows rovnocenný. 

Operačný systém Linux, ľudová verzia UNIX-u, ktorá je širená bezplatne a ku ktorej je (na 

základe GNU licencie) k dispozícii aj zdrojový kód, je pre naše knižnice čimsi ešte 

neznámejším než UNIX ako taký. Dôvodom je  zrejme aj skutočnosť, že sa mu venuje 

oveľa menej pozornosti (a tým jeho „poľudšteniu") ako systému Wndows.  Preto UNIX 

väčšinou odkazujeme do „softvérhausov" a veľkých firiem, plných (dobre platených) 

špičkových programátorov a systémových administrátorov. 

Operačný systém Linux však nemusia zavrhovať ani knižnice. Nie, nemyslím si, že by 
sme mali úplne zabudnúť na počítače s nainštalovaným operačným systémom Windows, 
a nahradiť ich linuxovskými strojmi. Napokon, aj analytici vo svete sa zhodujú v tom, ž e  
popularita Linuxu bude rásť hlavne v oblasti počítačových serverov. Treba však vedieť, 
že Linux a Windows nie sú vôbec v protiklade, môžu fungovať aj na jednom a tom istom 
stroji, kde si používateľ po zapnutí počítača zvolí, pod ktorým systémom chce pracovať. 
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Linux už pracuje v grafickom prostredí, podobne ako Windows. Sú k nemu bezplatne 

distribuované aj analogické programy, ako j e  Microsoft Office pre Windows, čiže obsahuje 

aj textový editor, funguje pod ním Netscape Navigator a iné internetové prehliadače 

(okrem prehliadača Internet Explorer, ktorý pracuje len pod Windows), e-mail i viaceré 

knižničné systémy, CDS/ISIS nevynímajúc. Obsahuje aj možnosť práce so slovenskou 

diakritikou, i keď v inom kódovaní, ako má Windows. 

Bežná inštalácia Linuxu zahŕňa v sebe aj W W W  server. T o  znamená, ž e  netreba nakupo
vať žiadny ďalší softvér na to, aby na počítači s nainštalovaným Linuxom a pripojeným na 
internet mohli byť vystavené internetové stránky či webový katalóg. K uvedeným 
vlastnostiam pridajme väčšiu stabilitu, ako je  u Windows, a vyššiu bezpečnosť tak pred 
hackermi, ako aj pred počítačovými vírusmi. A hlavne - všetko to môže fungovať na 
štandardnom počítači IBM PC. Domáca stránka knižnice ani internetový katalóg umiest
nený priamo v knižnici nie sú za týchto podmienok ničím neuskutočniteľným. Stačí vyčleniť 
jeden počítač pripojený na internet a nainštalovať naň operačný systém Linux a bázu dát 
s potrebnými programami, slúžiacimi na zabezpečenie vzájomnej komunikácie interne-
tovej stránky a databázy - prenesenie cez internet zadaného dotazu do bázy, vykonanie 
dotazu a spätné vrátenie vyrešeršovaných záznamov. 

Aby sme len nechválili, nevýhodou Linuxu (a UNIX-u vôbec) je  množstvo navzájom sa 

líšiacich verzií a relatívny nedostatok dobrej slovenskej dokumentácie a školení k jednot

livým verziám. Obsluha a správa systému je vzhľadom na túto skutočnosť zrejme o niečo 

zložitejšia ako správa Windows. K tomuto počiatočnému dojmu však možno prispieva aj 

nezvyk na prostredie Linuxu. 

Prejdime ku skúsenostiam, ktoré sme s týmto systémom získali v CVTI  SR. Hlavný prob

lém v CVTI  SR, ktorý sme pod Linuxom chceli vyriešiť, bola prevádzka nášho webového 

katalógu. Používatelia internetu z oblasti slovenského knihovníctva a technickej verejnosti 

vedia, ž e  v CVTI  S R  nejde o prvé sprístupnenie katalógu dokumentov na internete, ktorý 

už funguje tretí rok, ale ide len o jeho modernizáciu. 

Na rozdiel od viacerých väčších knižníc, ktoré prevádzkujú webový katalóg ako súčasť 

knižničného systému, v CVTI  S R  sa za posledné roky stalo dobrou tradíciou, ž e  si webový 

katalóg udržiavame sami a žiaden softvér si na tento účel nekupujeme. Kombinujeme 

použitie bezplatne distribuovaného softvéru s vlastnou prácou. 

Dôvodom modernizácie bolo zastaranie databázového W W W  servera, ktorým a ž  do jese

ne 2001 bude počítač s procesorom 486 a diskovou kapacitou menej ako 1 GB. T o  je  na 

prevádzkovanie webového sídla a katalógu s vyše 100 000 záznamami vo viacerých data

bázach málo. Problémy robilo väčšie zaťaženie servera používateľmi aj aktualizácia dát. 

Pri modernizácii webového katalógu CVTI  S R  išlo teda v prvom rade o nutnosť výmeny 

hardvéru. Pri tejto príležitosti sa však prehodnocoval aj všetok použitý softvér. Zacho

vávajúc tradíciu orientácie na operačný systém UNIX, padlo rozhodnutie nepokračovať v 

používaní verzie UNIX - FreeBSD, ale na novom serveri ju  nahradiť inou finančne 

nenáročnou verziou UNIX-u - Linuxom (Linux SuSE 7.0). 
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O zmene základného databázového systému, ktorým j e  pre všetky bázy C V T I  SR stále 

databázový a rešeršný systém CDS/ISIS, sa neuvažovalo vôbec. Podobne ako pred 

niekoľkými rokmi, aj teraz bolo v prvom rade potrebné nainštalovať na počítač pracujúci 

pod operačným systémom Linux verziu CDS/ISIS určenú pre operačný systém UNIX. S 

inštaláciou tohto systému sme už skúsenosti mali, hoci obe verzie UNIX-u sa dosť od 

seba líšia, takže sme preberali len filozofiu. 

Nasledovala konverzia báz CDS/ISIS z prostredia MS DOS pod UNIX. Okrem štan

dardného postupu konverzie bolo treba odstrániť z dát diakritiku. Problematika slovenskej 

diakritiky na internete je  pomerne zložitá a existujú aj určité možnosti riešenia. Načrtnime 

si len stručne základné problémy vznikajúce pri práci s databázou obsahujúcou diakritiku. 

Dôvodom odstránenia diakritiky z dát je  predovšetkým existencia rôznych kódov diakritiky 

a tým aj možnosť, ž e  sa používateľovi záznamy z databázy zobrazia nesprávne. 

Problém by vznikol aj pri vyhľadávaní - nekorektné zadávanie dotazov by bolo spôsobené 

tým, ž e  používateľ by ich zadával v inej diakritike, než v akej sú záznamy uvedené v báze. 

Nerovnakosť kódovania diakritiky sa prejavuje nesprávnym zobrazením písmen obsa

hujúcich dfžne a mäkčene. Skutočnosť, ž e  používaná diakritika nemusí byť vždy rovnaká, 

si používateľ pri práci neuvedomuje. Rôzny druh kódovania sa totiž prejaví až vtedy, keď 

sa vyskytne nerovnaké nastavenie zobrazenia na počítači so skutočným kódovaním 

diakritiky, použitom v konkrétnom dokumente. Takáto situácia môže nastať aj na lokálnom 

počítači, či pri práci na počítačovej sieti. Vtedy je  potrebný zásah programátora. Na 

internete alebo pri čítaní e-mailov sa však správne zobrazenie diakritiky programátorským 

zásahom opraviť nedá. Dôvodom nesprávneho zobrazenia je  skutočnosť, ž e  stránka 

alebo elektronická správa bola napísaná v inom kóde, ako má k dispozícii príjemca. Ak 

by sme aj preinštalovali počítač tak, aby sa konkrétna správa či stránka zobrazila správne, 

v budúcnosti môže opäť nastať podobný problém. Keďže na používateľských pracovných 

staniciach sa najčastejšie používa kódovanie Windows (Win 1250), najmä používatelia 

UNIX-u by pri písaní elektronickej pošty diakritiku (ISO 8859) používať nemali. Pre 

kódovanie internetových stránok v UNIX-ovej diakritike to platí rovnako. 

Efekt výmeny hardvéru za výkonnejší, ako aj zmena operačného systému sa výrazne pre
javili už počas inštalácie. Na ilustráciu uvedieme rozdiel v dĺžke trvania aktualizácie 
slovníka vyhľadávacích termínov pod CDS/ISIS. Na starom serveri sme ju pre bázu kníh 
(90 000 záznamov) z kapacitných dôvodov nedokázali urobiť v jednom kroku a kompletná 
trvala niekoľko dní, kým na novom serveri (testovací W W W  server - PC Pentium 600 Mhz 
a 96 MB RAM) sa táto činnosť uskutočnila v jednom kroku za 9 minút! 

V ďalšej etape bolo treba pristúpiť k výberu vhodného aplikačného programového vyba

venia, ktoré by umožnilo vystavenie isisovských báz. Vzhľadom na predchádzajúce 

skúsenosti a jednoduchšiu parametrizáciu, ako aj krátkosť času na vývoj novej aplikácie 

sme sa rozhodli použiť program Websis. Pôvodne použitú verziu 3.2 sme upgradovali na 

najnovšiu verziu 4.2, ktorá je  bezplatne prístupná cez internet na stránke ftp://library. 

whosea.org/websis/. 
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A j  pri testovaní vyhľadávania sa prejavil pozitívny účinok modernizácie. Softvér inšta

lovaný na výkonnejšej technike znesie podstatne väčší nápor používateľov a nieje možné 

ho bežnou používateľskou aktivitou znestabilniť. 

Pozrime sa, ako vyzerá internetový katalóg CVTI S R  po modernizácii. Prístup k 
vyhľadávaniu je  z domácej stránky zabezpečený voľbou Katalógy. Pod touto voľbou je 
najskôr ukrytá možnosť výberu konkrétnej databázy podľa toho, o ktoré dokumenty má 
čitateľ záujem. Možno si vybrať jednoduché vyhľadávanie (podľa jedného kritéria), alebo 
vyhľadávanie podľa 3 kritérií. Pri vyhľadávaní používame booleovské operátory (AND, 
OR, NOT) a možno zadať aj vyhľadávanie v niekoľkých najvýznamnejších poliach 
záznamu. Vyhľadávame zásadne len jednotlivé slová (slovné spojenia musia byť spojené 
booleovskými operátormi), pokiaľ zadáme len slovný základ termínu, používame isisovský 
operátor rozšírenia $ (dolár). Výraz s booleovskými operátormi môžeme zapisovať aj do 
jedného riadka. Keď zadávame vyhľadávanie podľa autora, musíme zadať pravostranné 
rozšírenie za priezviskom. 

Aktuálnosť údajov v databázach je  podmienené intervalom ich aktualizácie, ktorá sa v 

súčasnej etape uskutočňuje raz týždenne. Relatívnou novinkou je  možnosť elektronickej 

rezervácie kníh cez e-mail, zatiaľ bez zobrazenia stavu dokumentov (vypožičaný - k 

dispozícii). V báze dát Periodiká a EDIS sa pristúpilo k evidencii URL periodík, resp. plných 

textov niektorých dokumentov EDIS, ktoré sú zaraďované do W W W  aplikácie Elektronická 

knižnica. Tieto URL sú aktivizovateľné kliknutím priamo zo zobrazovacieho formulára 

záznamov v báze. Ukážka katalógu je na nasledujúcom obrázku: 

m.iďixi 
шшш --- .BEI 

http://komsBns.sttk.stuba.sk/cgi-bin/lSIS/websis7show001674&from-pen jJř̂ lKams 

Dozadu. •' u~'vrz?.C- Zastavit;" Obnovit " Domov-£ « l  " " а  ;:v
:

Hľadef Obľúbená Hištůria-;-ГВгГ Pošta ' Щ ' Ľ?:* • " " Tlačiť 
~ 3  

C6554 

026 6(05), 01(05), 02(051, 002(05) 
knihovníctvo, informatika, kružnice, informatizacia. internet, automaüzacia kružnic 

URL : http Y/www cvssr.slobulSefan.htm^neg' 

Znznnm c. : 
0 0 1 6 7 4  

SIGNATURA: 

MDT: 
KLÜCOVE 

SLOVA: 

NAZOV:  

PODNÁZOV: 

PERIODICITA: 

VYDAVATEL: 

JAZYK: 

KRAJINA: 

ISSN: 

mib 
Informačne technologie a knižnice 

Stvrtrocnik 

Bratislava: Centrum VTI SR 

SLA 

SK 
1335-793X 1335-2164 

ROK ZÍSKANIA: • 1997 
KNIHOPISNA Zmena nazvu. Do r. 1996 Spravodajca Slovenskej technickej knižnice. Do r. 2000 Bulletin C V I I S  
POZN. : Ma samostatpnL Z Centra VTI SR, Do r. 2000 Priemyselne a obchodne informácie. 

UCHOVAVANE C70514 Roc. 1,1997C 1 -4. 

Internetový katalóg CVTI SR - períodiká 

16 Bulletin SAK, ročník 9, 2001, číslo 4 

http://komsBns.sttk.stuba.sk/cgi-bin/lSIS/websis7show001674&from-pen


Transformácia webového katalógu CVTI  S R  na výkonný server a pod Linux otvára ďalšie 
možnosti rozvoja systému. Okrem aktuálneho stavu dokumentov - kníh určených na 
absenčné výpožičky - sa uvažuje o zobrazovaní dennej evidencie došlých čísel periodík. 

Operačný systém Linux spolu s ďalším bezplatne distribuovaným softvérom umožňuje 
vytvoriť plnohodnotný webový katalóg aj väčšej knižnice, akou je  aj CVTI  SR. Nevyžaduje 
si to žiadne finančné náklady, len jedno štandardné PC Pentium primeraných parametrov. 
Napokon, použitie Linuxu pre knižnice nieje ničím novým ani v Českej republike. Webový 
katalóg pod Linuxom (bez použitia CDS/ISIS) je  tam dostupný ako (minimálne jedna) 
domáca komerčná aplikácia. 

Všetky menšie a menej solventné knižnice používajúce systém CDS/ISIS určite rady 

opísanú možnosť sprevádzkovania webového katalógu zaregistrujú, pretože im umožní 

výrazne šetriť financie a pritom zostať v oblasti technického rozvoja „in". Vlastnými silami 

zvládne túto prácu webmaster (správca W W W  servera a domácej stránky) a systémový 

administrátor CDS/ISIS. Záujem o uvedené riešenie by mohli mať aj rôzne štátne inštitúcie 

disponujúce dátami zaujímavými pre verejnosť. 

50 rokov v službách medicíny 
PhDr. Marta Žilová, riaditeľka SILK, Bratislava 

л 
> 

^ E D I C A V ^  

A.  Komenského (roku 1919). 

V septembri 2001 uplynulo 50 rokov odo dňa, keď bývalé 

Povereníctvo školstva, vied a umení svojím výnosom 

zriadilo Ústrednú lekársku knižnicu. Už  od prvých dní plnila 

ušľachtilý cieľ, ktorý jej bol daný štatútom: spracúvať a 

sprístupňovať knihy a časopisy, ako aj iné publikácie v 

odbore lekárstva a zdravotníctva a takto uľahčovať 

vedeckú a odbornú prácu, túto prácu rozvíjať a šíriť jej 

výsledky v prospech ľudu". Korene Slovenskej lekárskej 

knižnice však siahajú až do 20. rokov minulého storočia a 

sú späté so vznikom Československej štátnej univerzity J. 

najmä jej lekárskej fakulty. 

Po ich založení nastal výrazný rozvoj vydávania vedeckej a odbornej literatúry z medicíny 

i zdravotníctva a silneli snahy o jej zhromažďovanie a sprístupňovanie. V tomto období 

začali vychádzať nové tituly časopisov: Česká dermatologie, Biologické listy, Bratislavské 

lekárske listy, Praktický lékař, Věstník českých lékařů, Rozhledy chirurgie a iné. 

Významné osobnosti a predstavitelia lekárskej obce si čoraz nástojčivejšie uvedomovali 
význam a potrebu vytvorenia centrálnej knižnice, ktorá by zhromažďovala rozdrobené 
zbierky a poskytovala ich širokej odbornej verejnosti. 
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Z iniciatívy prvého rektora UK a prednostu internej kliniky univ. prof. MUDr. Kristiána 

Hynka vznikla roku 1921 knižnica na pôde I. internej kliniky, ktorá plnila funkciu fakultnej 

knižnice a ž  do založenia Ústrednej lekárskej knižnice 1. septembra 1951. O j e j  vytvorenie 

sa zaslúžili také významné osobnosti slovenskej medicíny, ako napr. akademik Ladislav 

Dérer, profesor Gejza Bárdoš, profesor Eugen Hegyi a ďalší. 

Prvé roky činnosti knižnice boli predovšetkým obdobím intenzívneho budovania knižnič
ného fondu a prvoradou úlohou sa stalo jeho doplnenie slovenskou a zahraničnou 
literatúrou. 

Knižnica začala centrálne spracovávať literatúru pre 37 ústavov a kliník Lekárskej fakulty 

UK a od roku 1953 aj budovať súborný katalóg knižničného fondu ústavov a kliník LF UK, 

ktorý k 31. decembru 1953 obsahoval 42 914 zväzkov. 

Aktívne sa podieľala i na informačnej výchove lekárov, zdravotníckych pracovníkov, 

študentov L F  UK a stredných zdravotníckych škôl. Jej prudký rozvoj nastal najmä po roku 

1954, keď sa na základe štatútu pre vedecké knižnice stala centrálnou vedeckou knižnicou 

i strediskom pre spracovávanie bibliografií a rešerší z oblasti lekárskych vied a zdravot

níctva. 

Nový štatút zo  dňa 1. januára 1961 definuje knižnicu ako „ústrednú knižnicu pre štúdium 

lekárskych vied a zdravotníctva, stredisko pre metodické riadenie jednotnej siete 

zdravotníckych knižníc, ústav pre rešeršnú službu z domácej i svetovej lekárskej a zdra

votníckej literatúry, ústav pre vypracúvanie aktuálnych zdravotníckych odporúčajúcich 

bibliografií, ako aj pre bibliografické spracúvanie maďarskej lekársko-zdravotníckej lite

ratúry, koordinačné stredisko pre bibliografické práce v odboroch lekárske vedy, zdra

votníctvo a telesná výchova na Slovensku". 

Knižnica využila legislatívny rámec na progresívny rozvoj vo všetkých oblastiach svojej 

činnosti. Roku 1964 bol zmenený pôvodný názov Ústredná lekárska knižnica na Slo

venská lekárska knižnica a súčasne získala právo povinného výtlačku knižnej a časo

piseckej produkcie z oblasti lekárskych vied, čo umožnilo intenzívnejšie a sústavnejšie 

zhromažďovanie a spracúvanie vedeckej a odbornej literatúry. Na základe nového štatútu 

sa Slovenská lekárska knižnica roku 1967 stáva súčasťou vedeckovýskumnej a vývojovej 

základne rezortu zdravotníctva a je  poverená funkciou odvetvového informačného stre

diska na komplexné zabezpečovanie vedeckých, odborných, technických a ekonomic

kých informácií v odbore lekárskych vied a zdravotníctva. 

Knižnica začala budovať od roku 1970 výskumné a metodické oddelenie, ktoré zohralo 

významnú úlohu najmä pri budovaní, prestavbe a pri profesionalizácii zdravotníckych 

knižníc. 

Stala sa koordinátorom bibliografických prác v oblasti lekárskych vied, zdravotníctva, telo

výchovy a športu, svoje služby rozšírila o prekladateľský a reprografický úsek a začala v 

spolupráci s ďalšími vedeckými knižnicami vydávať prírastky zahraničných kníh (PZK) 

séria F, ktoré poskytovali informácie o prírastkoch zahraničnej monografickej literatúry v 

knižniciach zdravotníckych zariadení na Slovensku. 
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Roku 1977 bola knižnica premenovaná na Ústav vedeckých zdravotníckych informácii 
(ÚVZI) a poverená funkciou odvetvového informačného strediska pre informačnú gesciu 
zdravotníctvo v oblastiach: sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva, hygiena a 
epidemiológia, zdravotnícka výchova obyvateľstva a zdravotnícka civilná obrana a vedec
ké zdravotnické informácie s pôsobnosťou na celom území ČSSR. 

Ústav sa stal národným orgánom medzinárodného systému vedeckých lekárskych infor

mácií členských štátov R V H P  MEDINFORM, v rámci ktorého sa stal bázovým orgánom 

pre automatizovaný systém zdravotnícko-právnych informácií. 

V rokoch 1982 - 1990 sa v knižnici riešila rezortná výskumná úloha Optimalizácia vedec

kých informácii, v rámci ktorej sa riešilo 5 čiastkových úloh: 

1. Využívanie online prístupu k databázam z biomedicínskych a príbuzných vedných od
borov; 

2. Optimalizácia knižničných a informačných služieb v zdravotníctve na území Bratislavy; 

3. Budovanie a využívanie fondu špeciálnych informačných prameňov v rezorte MZ SSR; 

4. Pokusná prevádzka a zdokonaľovanie automatizovaného systému zdravotnícko-práv
nych informácií v štátoch RVHP; 

5. Projekt automatizovaného knižnično-informačného systému A K I S  ÚVZI. 

Ústav sa podieľal na vydávaní celoštátneho bibliografického periodika Bibliographia Medi-

ca Čechoslovaca, vydával bibliografický súpis zdravotnícko-právnych dokumentov Index 

Medico-luridicus a výberovú bibliografiu Bibliografický súpis. Sociálne lekárstvo. Organi

zácia zdravotníctva. Príbuzné vedné odbory. 

Metodická činnosť ÚVZI  sa rozvíjala v súlade so smernicami ministerstva kultúry o meto

dickej činnosti v knižniciach jednotnej sústavy formou metodických návštev, inštruktáži a 

stáží, odbornými špecializovanými školeniami pre pracovníkov lekárskych knižníc, koor

dinačnými poradami, seminármi a vydávaním metodických materiálov. 

Pôsobenie ústavu bolo v 80. rokoch výrazne ovplyvnené aktívnou medzinárodnou spolu

prácou v rámci bývalých krajin RVHP. Dohody o spolupráci boli uzavreté s partnerskými 

inštitúciami v Sofii, Budapešti, Berlíne, Varšave a Moskve. 

Prvé kontakty s automatizáciou siahajú do roku 1973, keď sa začala budovať báza PZK. 

V rámci projektu Integrovaný knižnično-informačný systém (IKIS) sa v rokoch 1986-1990 

riešila čiastková výskumná úloha AKIS - ÚVZI  a bola ukončená na úrovni technických 

projektov všetkých modulov systému. 

Koniec 80. rokov bol poznačený využívaním výpočtovej techniky na riešenie parciálnych 

úloh činnosti ústavu. 

Roku 1990 získal ústav automatizovaný systém knižničných služieb (ASKS), ktorého 

producentom bol vtedajší Ústav aplikovanej kybernetiky (ÚAK). Automatizovaný katalóg 

budovaný v rámci A S K S  obsahoval 5 000 záznamov. 

Významným medzníkom v činnosti ÚVZI bolo začatie prác na slovenských prekladoch 
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selekčných jazykov, úplných tabuliek MDT trieda 61 a tezaura Medical Subject Headings 
(MeSH), ktorého producentom je  National Library of Medicine, Bethesda, USA. 

Začiatok 90. rokov bol charakteristický politickými, ekonomickými a spoločenskými zme
nami, ktoré umožnili konfrontovať činnosť knižnice, jej predstavy a plány s vyspelými kra
jinami. 

Celospoločenské zmeny sa odrazili aj v činnosti ÚVZI. Dochádza k formulovaniu nového 
poslania ústavu, snahe o jeho prebudovanie na národnú lekársku knižnicu, vytvárajú sa 
nové kooperačné vzťahy. 

V roku 1991 bol zmenený názov ÚVZI  na Slovenská lekárska knižnica a nadobudol 
účinnosť nový štatút, ktorý definuje knižnicu ako ústredné knižnično-informačné zaria
denie pre lekárske vedy a zdravotníctvo v rezorte MZ SR. Svoju činnosť opäť sústreďuje 
na používateľa a knižnično-informačné služby. Jej doterajšia informačná gescia sa roz
šírila na celú oblasť klinickej medicíny a príbuzné odbory. 

V rokoch 1991 - 1994 musela knižnica presťahovať celý svoj knižničný fond a takmer 

všetky pracoviská do iných, opäť prenajatých priestorov. 

Snahy knižnice v oblasti medzinárodnej spolupráce vyústili do získania štatútu Depozitnej 

knižnice Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) v roku 1991, ktorý bol v roku 1994 roz

šírený o funkciu Dokumentačného strediska SZO. 

Jednou z významných aktivít knižnice je  tvorba a aktualizácia selekčných jazykov 

používaných na klasifikáciu a indexáciu biomedicínskej literatúry. SILK vydala prvé slo

venské úplné vydanie tabuliek MDT triedy 61 a podieľala sa na preklade anglicko-slo-

venskej verzie stredného vydania tabuliek MDT, ktoré vydala Slovenská národná knižnica 

v Martine na CD-ROM. Vytvorila a priebežne aktualizuje slovenskú verziu tezaura MeSH. 

Nové služby RIOS a karentová služba nahrádzajú nedostatok primárnych dokumentov a 
zabezpečujú dostupnosť zahraničných časopisov pre používateľov knižnice. 

Slovenská lekárska knižnica začala ako jedna z prvých knižníc v S R  vyhotovovať rešerše 

z bázy MEDLINE na CD-ROM. 

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky začala budovať v spolupráci so Slovenskou 

národnou knižnicou v Martine národnú lekársku bibliografiu Bibliographia Medica Slovaca 

(BMS), ktorej súčasná podoba - elektronická špecializovaná databáza - tvorí súčasť 

Článkovej bázy dát Slovenskej národnej bibliografie (ČBD SNB). 

Od roku 1994 knižnica buduje s retrospektívou od roku 1985 Citačnú bázu SILK (CiBa), 
ktorú tvoria bibliografické záznamy citovanosti slovenských autorov v slovenskej a českej 
monografickej i periodickej literatúre v počte vyše 71 000 záznamov. 

Ďalší rozvoj knižnice a siete lekárskych knižníc rezortu MZ S R  bol vytýčený v koncepčných 
materiáloch: Modelový projekt rozvoja SILK a siete lekárskych knižníc rezortu zdra
votníctva v S R  (1992) a Návrh koncepcie rozvoja informačného systému lekárskych 
knižníc (1998). Cieľom oboch projektov bolo navrhnúť vytvorenie integrovaného knižnič-
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no-informačného systému zdravotníctva v SR, ktorý by mal byť súčasťou národného 

knižničného systému. 

V ostatných rokoch smerujú snahy knižnice najmä k vytvoreniu primeraného technického 

a priestorového zázemia, ktoré by umožnilo sprístupňovať jej používateľom v čo naj

kratšom čase široké spektrum informácií v klasickej i elektronickej podobe. 

V súlade so zákonom č. 183/2000 je  Slovenská lekárska knižnica štátnou vedeckou špe

cializovanou knižnicou. 

Slovenská lekárska knižnica počas svojej päťdesiatročnej histórie vždy stála v službách 

lekárov, pedagógov i študentov a má nesporný podiel na výchove a vzdelávaní  novej ge

nerácie medikov a zdravotníckych pracovníkov. 

Doteraz však nikdy nemala vytvorené podmienky, ktoré by zodpovedali jej významu a 

poslaniu. I napriek tomu získala významné miesto nielen v dejinách slovenského knihov

níctva, ale i slovenskej medicíny. 

Knižnica sa chce naďalej rozvíjať ako moderná knižnično-informačná inštitúcia v závislosti 

od aktuálnych trendov v oblasti informačných technológií a zároveň chce pokračovať v 

päťdesiatročnej histórii získavania, ochrany, uchovávania i sprístupňovania národného 

dedičstva z odboru medicíny s cieľom poskytovať komplexné knižnično-informačné služby 

všetkým svojim používateľom. 

V článku Knižnica Jána Kollára v Kremnici (Bulletin SAK 3/01, s. 33 - 36) došlo pri 

prepisovaní k dvom chybám v číselných údajoch, za čo sa autorke Mgr. K. Kislingerovej 

aj touto cestou ospravedlňujeme, a uvádzame správne znenie dvoch viet na s. 36: 

1. Služby knižnice využíva 2 025 používateľov, z čoho je 35 % deti do 15 rokov (nesprávne 
bolo uvedené 350 deti). 

2. V rámci nadobecnej funkcie metodicky usmerňujeme 4 mestské knižnice a 55 obecných 
knižníc... (nesprávne bolo uvedené 35 obecných knižnic). 

r, Oprava Л 

v 
Redakcia B SAK 

У 
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INFORMÁCIE 

Zo zasadania správnej rady SAK 

V priestoroch Krajskej štátnej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa stretli členovia správ
nej rady SAK na zasadaní dňa 2. októbra 2001. 

Okrem pravidelnej kontroly úloh bola na programe príprava prezentácie knižníc na 9. 

medzinárodnom veľtrhu Bibliotéka 2001, ktorá sa uskutoční v dňoch 8 . - 1 1 .  novembra 

2001 v Bratislave vrátane sprievodných podujatí. Ďalej odznela obšírna informácia zo 

stretnutia zainteresovaných k problematike uplatňovania autorského zákona na pôde 

Ministerstva kultúry S R  a posúdil sa stav čerpania rozpočtu na rok 2001. 

Správna rada SAK: 

1. schválila 

a) príspevok na sprievodné podujatie Bibliotéky pre Knižnicu Ružinov v sume 1 000,- Sk; 

b) zvýšenie príspevku na plánované podujatie SAK (sekcia pre verejné knižnice) vo 
Zvolene na pôvodnú výšku 5 000,- Sk; 

c) príspevok na podujatie pri príležitosti 50. výročia SILK vo výške 1 000,- Sk; 

2. ukladá 

a) zabezpečiť právny výklad autorského zákona, pokiaľ cena z a  túto akciu bude pre SAK 
prijateľná; 

b) ukladá pripraviť analýzu nákladov SAK na jednu členskú knižnicu/rok; 

c) predložiť námety na ústredné motto a obsahové zameranie podujatia na TSK 2002; 

d) informovať ŠÚZ v Banskej Bystrici o stanovisku SR SAK k výške členských príspevkov 
pre tzv. malé knižnice. 

PhDr. Ľ. Čelková 

Verejné internetové pracoviská v Centre vedecko-technických 
informácií SR 

Postupné zriaďovanie internetových študovní v knižniciach S R  vyplýva zo základných 

úloh knižnice definovaných zákonom č. 183/2000 Z. z., ktorý hovorí: 

„Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch 
nosičov, napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a 
vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj." 
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„Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných kniž
ničných zdrojov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov." 

Charakteristika verejných internetových pracovísk (VIP) 

V súlade s definíciami uvedenými v zákone č. 183/2000 Z. z. o knižniciach V i P  slúžia na 

zabezpečenie kontrolovaného/riadeného prístupu odbornej verejnosti do internetu. 

V rámci verejných internetových pracovísk v C V T l  S R  sa sprístupňujú: 

• katalógy a databázy C V T l  SR, 

• sieťové zdroje informácií voľne prístupné na internete. 

Činnosť V I P  sa riadi prevádzkovým poriadkom a pravidlami pre využívanie služby kopíro

vania súborov stiahnutých z internetu na floppy diskety. 

V priestore V I P  je stála konzultačná a poradenská služba, ktorá súčasne vedie evidenciu 
využívania pracovných staníc. 

Umiestnenie VIP je v CVTl SR  na Námestí slobody 19 nasledujúce: 

• všeobecná študovňa - 8 pracovných miest (prízemie) 

• študovňa periodík-4 pracovné miesta (1. poschodie) 

Doba prevádzky: pondelok - piatok od 8,00 do 19,00 hod. 

Používatelia 

VIP  sa sprístupňujú len registrovaným používateľom, ktorí sa pred prístupom k V I P  preu
kážu platným preukazom a zaevidujú sa u konzultačnej služby. 

Ceník služieb VIP 

Využívanie V IP  je zdarma. 

Poplatok z a  disketu získanú od konzultačnej služby na prekopírovanie súborov je  20,- Sk. 

Informácie o V I P  sú na adrese: http://www.cvtisr.sk/vip.htm 

PhDr. Viera Achbergerová, CVTl SR v Bratislave 

50 rokov štúdia knihovníctva na Slovensku 

V akademickom roku 1951/52 bolo na Filozofickej fakulte UK prvýkrát otvorené štúdium 

knihovníctva. Na Slovensku sa tak v porovnaní s viacerými inými krajinami začalo 

univerzitné štúdium tohto odboru s oneskorením niekoľkých desiatok rokov (ako prvé sa 

knihovníctvo ako plnohodnotné štúdium dostalo na univerzitu v USA - už v r. 1887). 
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Štúdium bolo otvorené vďaka silnému tlaku zo strany knižničnej praxe - a tento tlak 
rôznym spôsobom vplýval na formovanie odboru aj v nasledujúcich rokoch. 

Prvými pedagógmi na začiatku päťdesiatych rokov boli najvýznamnejšie osobnosti 
vtedajšieho knihovníctva a knihovedy: Dr. Ján Čaplovič, prof. Alexander Húščava, Dr. Má
ria Štefanovičová, Dr. Boris Bálent, Dr. Ján Mišianik, Dr. Michal Potemra, odb. asist. 
Dagmar Kukučová (spočiatku jediná interná pracovníčka) a českí knihovníci, ktorí celý 
svoj život zasvätili rozvoju slovenského knihovníctva - Dr. Ján Emier, Dr. Marie L. Černá, 
Dr. Marie Hušková. Štúdium knihovníctva bolo v tom čase organizačne pričlenené ku 
Katedre slovenského jazyka. O rok neskôr sa objavil študijný odbor novinárstva a vznikla 
spoločná Katedra knihovníctva a novinárstva. 

Ako pravdepodobne ktorýkoľvek iný odbor, ani slovenské knihovníctvo v čase svojho 

vzniku ešte nemalo vytvorený systematický súbor vedeckých poznatkov a čiaskových 

disciplín. V prvom období sa štúdium knihovníctva úzko prelínalo s knihovedou v zmysle 

dejín písma, tlače a knižníc. Prednášali ich síce naslovovzatí odborníci (aj z iných odborov 

fakulty), ale obsah predmetov nezodpovedal potrebám aktuálnej knižničnej praxe. 

Pod názvom Katedra knihovníctva sa v akademickom roku 1960/61 katedra osamo
statnila. Na jej čele stál prof. Štefan Pasiar(aždor.  1980). Tento krok možno nepochybne 
považovať za rozhodujúci bod vo vývoji štúdia a odboru. 

Šesťdesiate roky boli obdobím profilovania takého študijného odboru, ktorý by slúžil praxi. 
Na istý čas sa napríklad dostali do osnov aj také predmety, ako sú základy poľno
hospodárstva či základy techniky, o ktorých sa predpokladalo, ž e  pomôžu poslucháčom 
pri práci s odbornými informáciami a bibliografiami. V roku 1959/60 bol v spolupráci s 
Vysokou školou ekonomickou otvorený tzv. technický smer, v roku 1962/63 sa expe
rimentálne začalo štúdium „s prírodovedným zameraním". 

Oveľa radikálnejším krokom bola „informatizácia" knihovníctva, ktorá sa odrazila v roku 

1966/67 aj na zmene názvu katedry: Katedra knihovedy a vedeckých informácii. Na 

katedre si teda pomerne skoro uvedomili systémové zmeny v knihovníctve, ktoré sa 

prejavovali prenikaním nových technológií a automatizáciou knižnično-informačných 

procesov. Dá sa povedať, ž e  katedra - predovšetkým na úrovni koncepčnej a teoretickej 

- vtedy značne predbehla stav rozvoja slovenských knižníc. Od začiatku bolo cieľom 

vychovávať odborníkov na aplikácie výpočtovej techniky, a nie programátorov. Pracovníci 

a študenti katedry si založili vedecký krúžok „KYBERNET", prostredníctvom ktorého 

prenikali do vtedy fascinujúcej oblasti strojového spracovávania informácií. 

Objem poznakov, ktoré mal poslucháč zvládnuť, neustále rástol. Zároveň sa však 
špecializovali aj pracoviská knižnično-informačnej sféry (Jednotnej sústavy knižníc a 
Sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií), takže absolventi boli zara
ďovaní do veľmi rôznorodých pozícii. Celkom logicky sa začala diskusia o vnútornej 
diferenciácii odboru. 

Od akademického roku 1973/74 sa štúdium začalo v 3. ročníku rozdeľovať na špe

cializácie: informatickú techniku, historické knižné fondy, bibliografiu a knižničnú prácu s 
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deťmi a mládežou. Avšak nie vždy sa otvorili všetky tieto špecializácie, pretože sa v 
zásade rešpektovala dobrovoľnosť výberu. O šesť rokov neskôr sa ustálili dve „širšie" 
zamerania - knižnično-informačné a vedecko-informačné. Študenti sa pre ne rozhodovali 
od 3. ročníka. 

V 70. a 80. rokoch minulého storočia sa štúdium knihovníctva a vedeckých informácií 
otváralo spravidla ako dvojodborové a kombinovalo sa s jazykmi alebo spoločensko
vednými disciplínami, ktoré sa vyučovali na fakulte. Z praxe sa však ozývali kritické hlasy, 
ž e  mnoho absolventov si vyberá zamestnanie v druhom odbore, hoci pôvodným zámerom 
bolo vychovávať knižnično-informačných špecialistov s dobrými jazykovými znalosťami. 

Katedra nikdy nemala cvičnú knižnicu slúžiacu študentom na praxovanie. Odborná prax, 
ktorá j e  samozrejmou súčasťou štúdia nielen u nás, ale aj v zahraničí, sa realizovala v 
„externých" knižniciach a informačných strediskách. Hoci sa neustále hľadal model jej čo 
najlepšieho fungovania, často prinášala do vzťahov katedry a odborných pracovísk znač
né rozčarovanie. Raz knižnice kritizovali študentov, že vedia príliš málo, inokedy sa 
študenti sťažovali, ž e  týždne zakladania kníh do regálov či lístkov do katalógov nemajú 
žiaden zmysel pre ich odborný rast. Hľadanie optimálnej náplne odbornej praxe je  dodnes 
otvoreným problémom študijných plánov. 

Za päťdesiat rokov sa na katedre vystriedali najrôznejšie formy štúdia: denné, diaľkové 

(popri zamestnaní), jednoodborové, dvojodborové, štvorročné, päťročné. Celkový počet 

absolventov v o  všetkých formách štúdia z a  uplynulé polstoročie už prekročil 1 340. 

A ž  v akademickom roku 1999/2000 sa názov Katedra knižničnej a informačnej vedy stal 
analogický s označovaním odboru vo svete - library and information science. 

V súčasnosti katedra ponúka štúdium magisterské (postupne prechádza na kreditovú 

formu) a doktorandské. Študenti magisterského (kreditového) štúdia si môžu vybrať nie

ktorú z troch orientácii. Sú im k dispozícii Verejné knižnice a manažment, Informačné 
systémy a informačná analýza a Historické knižničné fondy. 

Právo na vykonávanie doktorandského štúdia a udeľovanie vedeckého titulu PhD. vo 

vednom odbore 72-10-9 knižničná a informačná veda katedre udelila Akreditačná komisia 

v roku 1994. Odvtedy štúdium ukončilo 5 doktorandov. 

PhDr. Daniela Gondová, ÚK FiF UK v Bratislave 

Jubilejná desiata slovenská bibliografická konferencia 

Čas rýchlo beží a znova sa priblížilo obdobie a čas bilancovania. Po piatich rokoch sa 

uskutočnila jubilejná 10. slovenská bibliografická konferencia, ktorá má vždy z a  cieľ 

bilancovať činnosť predošlých piatich rokov a vytýčiť úlohy pre nasledujúce obdobie. 

Konala sa v Martine v dňoch 23.-25.  októbra 2001 v budove Slovenskej národnej knižnice 
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na Hostihore. Hlavnými usporiadateľmi bolo Ministerstvo kultúry SR, Národný bibliogra
fický ústav SNK a bibliografická sekcia Spolku slovenských knihovníkov. Zúčastnilo sa jej 
120 - 150 účastníkov z celého Slovenska zo všetkých typov knižníc, hostia z Čiech a 
Moravy, z Poľska a Maďarska. Ďalšími účastníkmi boli vystavovateľské firmy a sponzori 
tohto podujatia, ktorým tiež touto cestou ďakujeme za ich príspevky k úspešnému 
uskutočneniu tohto najvýznamnejšieho bibliografického podujatia. 

Jubilejná bibliografická konferencia mala na programe tieto nosné témy: 

• slovenská bibliografia na prahu milénia, 

• bibliografické formáty a štandardy (UNIMARC, MARC 21, ISBD, AACR2, MDT, Súbory 
autorít), 

• národná bibliografická registrácia, 

• retrokonverzia a konverzie generálnej bázy slovacikálnych údajov, 

• knižničná a bibliografická legislatíva, 

• národný bibliografický systém a súborný katalóg, 

• medzinárodná bibliografická spolupráca. 

Rokovanie v pléne otvoril, privítal prítomných a viedol Dr. Miloš Kovačka, CSc. V úvodnom 

referáte vystúpila Mgr. Andrea Doktorová, ktorá sa venovala aktuálnym otázkam a prob

lémom budovania knižničného systému Slovenskej republiky. V jej referáte zaznel 

komentára pripomienky k predpoludňajšiemu rokovaniu Ústrednej knižničnej rady. Čo sa 

týka legislatívy, platí nový knižničný zákon, ale stále nám chýbajú vyhlášky k nemu, ktoré 

sú už pripravené, ale ešte stále nemajú za sebou všetky procedúry, aby mohli byť 

schválené. 

V hlavnom hodnotiacom referáte Dr. Miloš Kovačka bilancoval predošlé obdobie, a to 

nielen posledných piatich rokov, ale aj komplexnejší vývoj, predovšetkým automatizácie 

bibliografie. Pristavil sa aj pri perspektívach formátov a štandardov v súčasnosti a bu

dúcnosti. 

Ing. Igor Prokop predstavil plány SNK pri tvorbe Súborného katalógu monografických 

typov dokumentov, ktoré sú zakomponované v projekte na Súborný katalóg, ktorý bol 

zadaný ako žiadosť o grant na OSF. 

Doc. Dr. Dušan Katuščák, PhD., sa vo svojom referáte venoval téme, ktorá bola nosnou 

témou Ústrednej knižničnej rady, a to uplatneniu formátu MARC 21 vo vývoji knižničného 

systému SR. Na základe rokovania IFLA, ktoré sa konalo v auguste v Bostone, vyplynuli 

určité požiadavky na zmenu medzinárodného výmenného formátu. Centrála IFLA UBCIM 

už nebude pracovať vo Frankfurte, presúva sa do Portugalska, ale bude naďalej 

podporovať vývoj formátu UNIMARC. Doc. Katuščák nastolil požiadavku prechodu nášho 

knižničného systému na nový formát MARC 21. 

Stratégiou voľby bibliografického formátu sa zaoberal prof. Ing. Štefan Kimlička, PhD. V o  

svojom referáte uviedol aj porovnania pre a proti pri výbere nového formátu. Je potrebná 

26 Bulletin SAK, ročník 9, 2001, číslo 4 



dôkladná analýza a prepočet finančných nákladov, čo bude stáť prechod na nový formát, 

čo nám to prinesie, v akom časovom obdobi a v akej kvalite sme to schopní realizovať. 

Z Bibliotéky narodowej navštívil naše rokovanie jej riaditeľ Michal Jagiello. Pozdravil prí
tomných, zaželal veľa úspechov nášmu rokovaniu a informoval o veľkej výstave venovanej 
Slovensku, ktorá bude inštalovaná v Biblioteke narodowej, pričom jej otvorenia by sa mal 
zúčastniť riaditeľ SNK. 

Druhý deň rokovania pléna bol venovaný viacerým závažným problémom a otázkam. 

Úvod pléna patril českým hosťom. O bibliografickej činnosti v Českej republike informovala 

Dr. Jiřina Bínová z Kladna, predsedníčka bibliografickej sekcie. Dr. Marie Nádvorníková 

z Olomouca prezentovala vo svojom príspevku personálnu bibliografiu a možnosti vyhľa

dávania personálií v elektronických databázach knižníc a na internete. Posledným prí

spevkom bol príspevok doc. Dr. Jaromíra Kubíčka, CSc., z Brna, predsedu SDRUK-u, o 

bibliografii periodík v Čechách. 

Ing. Daniela Slížová informovala o novom oddelení SNK-oddelení  pre knižničný systém, 

ktoré sa bude venovať problematike metodiky, štatistiky a doškoľovania. 

O súčasnom stave jednotlivých typov štandardov informovala Dr. Anna Kucianová. V 

príspevku stručne informovala o stave formátu UNIMARC, ISBD, MDT, ale predovšetkým 

o novom projekte na AACR2, ktorý je  súčasťou žiadosti o grant na súborný kataióg. 

Informácie o súboroch menných autorít poskytla Mgr. Mária Okálová. V o  svojom 
príspevku uviedla problémy, ale aj porovnanie formátu UNIMARC/AUTORITY a formátu 
MARC 21 pre autority. 

O problematike súborov predmetových autorít informovala Mgr. Anna Peťová. 

S novým vydaním SNK oboznámil prítomných Dr. Pavol Parenička, CSc., ktorý informoval 

o vydaní Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia. 

Prečítaný bol aj príspevok Dr. Lýdie Sedláčkovej o vzťahu národnej bibliografie a súborné

ho katalógu v meniacom sa informačnom prostredí. 

Zaujímavej téme bol venovaný príspevok Ing. Naděždy Andrejčíkovej, pretože protokol 

Z39.50 a Bath profil sú významnou požiadavkou pri práci informačných systémov a pri 

výmene informácii jednotlivých systémov. 

Ďalší príspevok Mgr. Pavla Baťalíka bol venovaný licenčným podmienkam zahraničných 

vydavateľstiev, predovšetkým tvorbe konzorcií pri získavaní výhodnejších podmienok na 

zakúpenie jednotlivých zahraničných produktov a databáz. 

Rokovanie konferencie pokračovalo po pléne v jednotlivých sekciách: 

• sekcii retrospektívnej bibliografie (moderovala Mgr. Klára Komorová), 

• sekcii akademických a vedeckých knižníc (moderovala Dr. Marta Šakalová), 

• sekcii regionálnych bibliografie (moderovala Dr. Jana Amrichová). 
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V jednotlivých sekciách odznelo množstvo podnetných referátov na témy, ktoré trápia 
bibliografov, či už je  to kooperácia, automatizácia, ale aj nepochopenie a finančné problé
my. Všetky referáty budú zverejnené v Bibliografickom zborníku. 

Tretí deň konferencie bol venovaný dvom workshopom: 

• Dejiny knižnej kultúry strednej Európy (moderovala Mgr. Klára Komorová), 

• Štandardy (moderoval Dr. Miloš Kovačka). 

Prvého sa okrem iných zúčastnil aj ďalší hosť, kolegyňa z Maďarska - z národnej knižnice 
z oddelenia starých tlačí - p. Ilona Pavercsik, ktorá sa zaoberá problematikou dejín knižnej 
kultúry. 

Druhý workshop bol venovaný problematike štandardov, zaoberal sa predovšetkým 

problematikou AACR2. Škoda, ž e  na ostatné zaujímavé témy - MDT atď. - neostal čas. 

V rámci konferencie odznelo množstvo zaujímavých a podnetných príspevkov, ktoré budú 

predmetom ďalších diskusií a rokovaní. Sú to problémy, ktoré čakajú na svoje riešenie a 

svojich riešiteľov. Pracujeme v oblasti, ktorá sa rýchlo rozvíja. Denne vznikajú nové typy 

dokumentov, nové informácie, o ktoré majú ľudia záujem a potrebujú sa k nim rýchlo 

dostať, a to sa im snažia poskytnúť práve naše knižnice. 

Konferencia bilancovala, ale predovšetkým definovala nové úlohy pre budúce obdobie. 

Svedčia o tom na jej konci uvedené závery. 

PhDr. Anna Kucianová, SNK, Martin 

Dodatok 

Účastníci 10. slovenskej bibliografickej konferencie prijali na záver svojho rokovania dek
laráciu, ktorú adresovali Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Slovenskej národnej 
knižnici a jej Národnému bibliografickému ústavu, vedeniam všetkých typov knižníc, 
bibliografickým pracoviskám, vedeniu Slovenskej akadémie vied, Slovenskej rektorskej 
konferencii, ako aj verejnosti v Slovenskej republike. 

Plné znenie tejto deklarácie bude zverejnené v časopise Knižnica (č. 11 - 1 2 ,  2001), ktorý 
vydáva SNK v Martine, a následne aj na webovej stránke SNK (www.snk.sk). 

Bibliotéka 2001 

Výstavný areál Incheba v Bratislave otvoril v dňoch 8 . - 1 1 .  novembra 2001 deviatykrát 
svoje brány pre medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, šiestykrát doplnený aj o výstavu 
vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika. Odborným garantom Bibliotéky bolo už 
tradične Združenie vydavateľov a kníhkupcov S R  pod záštitou Ministerstva kultúry SR, 
ktorého štátny tajomník Milan Gacík výstavu otvoril. 

28 Bulletin SAK, ročník 9, 2001, číslo 4 

http://www.snk.sk


Na oboch výstavných podujatiach sa zúčastnilo 136 vystavovateľov vrátane spoluvysta-
vovateľov. Zo zahraničných možno spomenúť najmä účasť Českej republiky, Maďarska, 
Poľska, Španielska, Turecka a tiež Delegácie Európskej komisie v SR. 

Návštevníkom ponúkala nielen beletriu, poéziu a knihy pre deti, ale aj populámo-náučné 
knihy z rôznych odborov, slovníky, učebnice jazykov, atlasy, encyklopédie a odbornú lite
ratúru. Okrem komerčných titulov sa prezentovala produkcia niekoľkých univerzitných 
vydavateľstiev. 

V rámci expozície Pedagogika predstavili firmy, školy, vydavateľstvá, vzdelávacie a so

ciálne inštitúcie širokú ponuku učebných pomôcok, vzdelávacích programov a služieb pre 

učiteľov, rodičov, študentov a žiakov, možnosti štúdia na vysokých školách v tuzemsku i 

v zahraničí a spôsoby naplnenia voľného času. Spestrením bola expozícia triedy osem

ročnej strednej školy z 50. rokov 20. storočia, pripravená Múzeom školstva a pedagogiky. 

Sprievodný program bol podobne ako v predošlých rokoch zameraný na stretnutia 
autorov, predstavujúcich svoje najnovšie tituly, s návštevníkmi, na besedy so známymi 
spisovateľmi, podpisovanie knižných noviniek, zábavné a vzdelávacie podujatia pre deti. 

V tomto ročníku Bibliotéky bol však pripravený aj mimoriadne rozsiahly odborný program 

venovaný novým technológiám vo vydavateľskej činnosti - digitálnej tlači, elektronickým 

knihám a časopisom, CD-ROM-om, audiohrám a autorskému právu. 

Už  v prvý deň Bibliotéky sa stretli za „okrúhlym stolom" aj zástupcovia všetkých typov 

knižníc Slovenska, aby si rámci bloku nazvaného Progresívne trendy v knihovníctve, 
pripravenom Slovenskou asociáciou knižníc, vypočuli najnovšie informácie k najho

rúcejšej otázke slovenského knihovníctva: „Ako ďalej po prijatí zákona o kompetenciách 

- s právnou subjektivitou, majetkom a pracovníkmi knižníc?" Viac-menej všetky 

predložené otázky sa podujala zodpovedať v rámci súčasného stavu rozpracovanosti 

odborná pracovníčka MK S R  Mgr. Andrea Doktorová. Odporúčala dobre sa oboznámiť 

so základnými zákonmi o samospráve a vyšších územných celkoch. Načrtla základné 

zastrešenie knižníc: štátne vedecké knižnice od 1. apríla 2002 opätovne prejdú pod 

zriaďovateľskú funkciu MK SR, ostanú v nej aj niektoré veľké štátne knižnice, napr. SNK 

v Martine, UK v Bratislave, Knižnica pre nevidiacich v Levoči... Regionálne a krajské 

knižnice k tomu istému termínu prejdú pod samosprávu. De jure prestanú jestvovať 

krajské knižnice, ale zákon o V Ú C  umožňuje vybrať jednu knižnicu v kraji, ktorá by túto 

úlohu mohla plniť. MK S R  vypracovalo projekt odovzdávania funkcií zo štátu na samo

správu. MK SR do zákona o samospráve a V Ú C  sa snažilo zapracovať poistky, ktoré by 

bránili rušeniu knižníc bez predošlého súhlasu MK SR, zabezpečilo účelové zachovanie 

majetku knižníc, ako aj to, aby sa nevyužíval na obchodné účely. Zaujímavou bola i 

zmienka o nových medzinárodných odporúčaniach IFLA a UNESCO pre verejné knižnice 

(z roku 2001), ktoré šesťnásobne zvyšujú štandard na hlavu jedného čitateľa v prepočte 

zo 6,- Sk na 36,- Sk. Mgr. Doktorová ubezpečila, že do začiatku decembra MK S R  

vypracuje spoločný metodický pokyn pre knižnice, usmerňujúci budúci prechod funkcií. 

Odporúčala sledovať W W W  stránku MK S R  (www.culture-gov.sk) aj W W W  stránky MV 

SR a MPSVR SR. 
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Mgr. Doktorová upozornila na povinnosť knižnic, ktoré zmenia zriaďovateľa, vykonať do 

31. decembra 2001 inventarizáciu majetku a revíziu knižničného fondu. Potrebné bude 

neskôr aj potvrdenie doterajších štatutárnych zástupcov formou konkurzov a do úvahy 

prichádzajú aj zmeny názvov knižníc. 

Potešujúca bola informácia, že aj po prípadnom zrušení Š F  Pro Slovakia bude na podporu 
financovania knižníc vyčlenených 6,3 milióna Sk. 

Po informáciách z MK SR si sadli za okrúhly stôl knihovníci zo  sekcie verejných knižníc 
SAK, ktorých sa pripravované zmeny bytostne týkajú. 

Veľtržné priestory medzitým zdobili výstavy kníh ocenených za minulý rok, ilustrácie 
ocenené na BIB 2001 a výstava karikatúr z medzinárodnej súťaže „Piatok 13". Už po 
tretíkrát sa konala anketa „O najpopulárnejšiu knihu Bibliotéky", ktorá na knižnom veľtrhu 
najviac zaujala. (Tohto roku to bola kniha autora J. R. R. Tolkiena Pán prsteňov, ktorú 
vydalo vydavateľstvo Slovart.) Desať vyžrebovaných účastníkov ankety dostalo knihy od 
slovenských vydavateľstiev. 

Prínosom bolo aj súbežné konanie 7. ročníka Intermedie (mnohé programy boli zamerané 
na 70. výročie Slovenského rozhlasu) a 6. ročníka SIGN Slovakia - Špecializované výsta
vy výroby písmen a znakov pre reklamu. 

PhDr. Ľubica Segešová, CVTI SR, Bratislava 

55 rokov knihovníckej spolkovej činnosti 

V tomto roku si knihovnícka verejnosť na Slovensku pripomína 55. výročie spolkového 

života na Slovensku. Prvý národný Zväz slovenských knihovníkov vznikol 12. februára 

1946 ako prvý slovenský profesionálny spolok. Toto významné výročie si Spolok sloven

ských knihovníkov pripomenie dňa 10. decembra 2001 slávnostným stretnutím predsta

venstva a výboru SSK s bývalými funkcionármi zväzu a spolku. Slávnostné podujatie, 

ktoré sa bude konať v priestoroch divadla Astorka, bude príležitosťou aj na odovzdanie 

ocenení dlhoročným funkcionárom zväzových a spolkových orgánov. 

Na podujatie, ktoré sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry SR, sú pozvaní bývalí 

dlhoroční funkcionári zväzu a spolku zo všetkých regiónov Slovenska, zástupcovia Slo

venskej asociácie knižníc, odbornej knihovníckej tlače a partnerskej spolkovej organizácie 

Svazu knihovníckych a informačních pracovníků v Čechách. 

Pri tejto príležitosti Spolok slovenských knihovníkov vydá bulletin 55  rokov knihovníckej 
spolkovej činnosti, ktorý bude obsahovať príspevky o činnosti zväzu a spolku, jeho komisií 
a sekcií formou retrospektívnych pohľadov bývalých funkcionárov zväzu a spolku. 

Marta Weissová, SILK, Bratislava 
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PREČÍTALI SME ZA VÁS 

Budovanie elektronickej knižnice v Číne 
Čao-Bo-Sing 

S rozvojom globálnej siete internet, aktívnym procesom digitalizácie tlačených materiálov 

sa v čínskych knižniciach naplno pracuje na zavádzaní automatizovaných knižných sys

témov (ABC), vytváraní elektronickej knižnice, využívaní svetových informačných zdrojov. 

Súčasne s termínom „virtuálna knižnica" sa začali používať aj také definície, ako napr. 

„elektronická knižnica", „digitálna knižnica" a „sieťová knižnica". 

Termín „elektronická knižnica" (EK) sa používa v dvoch významoch. Prvý má dynamický 

zmysel a znamená virtualizáciu knižnice. Procesy modernizácie a informatizácie knižníc, 

širokého využitia počítačových, sieťových a digitálnych technológií nakoniec privedú kniž

nice k strate ich tradičnej typickej podoby, premene na centrá elektronických zdrojov 

informácií. Druhý význam termínu E K  má statický zmysel: knižnica ako tradičný sociálny 

inštitút sa zachováva, sústreďuje vo svojich fondoch digitalizované materiály. Základná 

úloha EK je  v tom, aby získavala informačné pramene prostredníctvom lokálnych i globál

nych informačných sietí a poskytovala ich používateľom. Preto EK nemožno prirovnávať 

k medzinárodnej informačnej počítačovej sieti, hoci v súčasnom období používatelia kniž

níc získavajú aj širokú možnosť prístupu k rôznym elektronickým informačným prameňom 

internetu. Súčasné využívanie internetu má neusporiadaný a nekontrolovaný charakter. 

V EK sú sústredené informačné pramene špeciálne vybrané, spracované a usporiadané. 

Internet je  v podstate základňa vytvorenia virtuálnej knižnice. Táto je  súčasne dôležitou 

súčasťou sieťových informačných zdrojov, rozvinutou sieťou informačných komunikácií. 

Je zrejmé, že vytvorenie EK nie je samoúčelom, ale prostriedkom umožňujúcim rýchlo a 

efektívne získavať a využívať informačné pramene internetu. 

Mnohoročné vedecké výskumy a prax informatizácie dokázali, ž e  stupeň osvojenia a 

využitia informačných zdrojov môže vplývať na kvalitu prijímaných rozhodnuti v rozličných 

oblastiach politiky, ekonomiky, vzdelania, kultúry a kontroly iných spoločenských zdrojov. 

Informačné pramene sú kľúčovými, strategickými prameňmi pre rozvoj všetkých sfér 

života jednotlivých krajín a celého sveta. Digitalizovanie materiálov, ktoré sa nachádzajú 

v knižniciach, a ich prenos cez sieť umožňuje „skracovať' vzdialenosti medzi rozvíjajúcimi 

sa a rozvinutými krajinami. 

Osvojenie si a využitie elektronických informačných prameňov - to je  hlavný smer rozvoja 

knižníc a informačných inštitúcii, zvýšenia ich spoločenskej roly a významu. Elektronické 

informačné pramene ako hlavná forma súčasných prameňov spoločnosti sú nevyhnutnou 

podmienkou informatizácie celej krajiny a základňou rozvoja jej národného hospodárstva. 
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Informácie sa stali najdôležitejšou výrobnou silou spoločnosti. Elektronické informačné 
pramene a počítačové siete predstavujú tiež základňu informatizácie ekonomiky, spolu
pôsobia pri organizácii práce obyvateľstva, premene celkového životného štýlu. A zasa 
to, ako sa osvojujú a využívajú elektronické informačné pramene, rozvíja sa celý infor
mačný priemysel, možno považovať za ukazovateľ rozvoja spoločenských výrobných síl, 
ekonomickej efektívnosti rozvoja vedy, výroby, kultúry. 

Procesy osvojenia a využívania elektronických informačných prameňov a rozvoja počí

tačových sietí sú navzájom závislé. Bez nevyhnutných elektronických informačných pra

meňov a zodpovedajúcej infraštruktúry sa nemôže v plnom rozsahu rozvíjať funkcia 

knižníc; opačne, ak informačná sieť disponuje bohatými elektronickými prameňmi a prí

stup k informáciám je otvorený, potom sa sieť aktívne využíva, čo stimuluje jej ďalší rozvoj. 

Dôležitý pojem - „informatizácia spoločnosti" - zahŕňa informačnú infraštruktúru, infor

mačné pramene a technológie ich využívania, informačný priemysel, efektívne využívanie 

informačných prameňov, prípravu špecialistov informačnej sféry. Kľúčom k informatizáci 

spoločnosti j e  vybudovanie počítačových sietí, osvojenie si a využívanie informačných 

prameňov. Poskytovanie nevyhnutných informácií používateľom je cieľom budovania 

elektronických knižníc a organizácie ich činnosti. Vďaka EK používatelia nachádzajúci sa 

aj v značnej vzdialenosti od knižnice pri rozvinutých sieťových technológiách musia mať 

možnosť za krátky čas dostať nevyhnutnú kvalitnú informáciu. 

Rozpracovanie projektov digitálnej knižnice 

V posledných rokoch bola v Číne venovaná veľká pozornosť budovaniu informačnej 

infraštruktúry. Bolo otvorených 114 informačných centier, v polovici ktorých sú lokálne 

počítačové siete, 17 % informačných centier je pripojených na internet alebo k celočín-

skym sieťam. Informačné centrá sú už vytvorené aj v mnohých provinciách a veľkých 

štátnych podnikoch. V krajine sú už štyri celočínske počítačové informačné siete: Čínska 

vedecko-technická sieť (CSTNET), Čínska verejná počítačová sieť (CHINANET), Čínska 

vzdelávacia a vedeckovýskumná sieť (CERNET) a Čínska sieť zlatého mosta (CHINA-

GBN). Počet používateľov týchto sietí rýchle rastie. Aktívne sa využívajú i špeciálne 

počítačové siete, ako napr. Čínska ekonomická informačná sieť (CEINET), Čínska medi

ci nsko-informačná sieť a. i. 

V posledných rokoch sa prudko rozvíja budovanie databáz. Zvýšený záujem je  o plno-

textovú bázu dát čínskych akademických časopisov (CAJCD). 

Po 62. zasadnutí Generálnej konferencie IFLA v Číne mnohé univerzitné i verejné knižnice 

krajiny rozpracovali svoje projekty budovania elektronických knižníc. V roku 1997 Minister

stvo kultúry Číny podalo návrh na prípravu vedecko-technického projektu Vybudovanie 
čínskej experimentálnej digitálnej knižnice. Po schválení tohto dôležitého projektu bola 

zorganizovaná vedeckovýskumná skupina, ktorá sa začala zaoberať rozpracovaním 

stratégie rozvoja digitálnej knižnice ČĽR. Okrem tohto ústredného projektu sa uskutočňujú 

aj iné. Medzi nimi: 

32 Bulletin SAK, ročník 9, 2001, číslo 4 



• Projekt vybudovania Štátnej EK ČĽR. Cieľom je  sprístupniť dokumentačné pramene 

zo štátnej knižnice a iných knižníc prostredníctvom rýchlo pracujúcich počítačových 

sietí používatefom v krajine i v zahraničí. Aby  sa previedli tlačené fondy na elektronické, 

v štátnej knižnici sa každodenne skenuje 200 000 strán dokumentov; 

• Projekt vybudovania EK Akadémie spoločenských vied ČĽR; 
• Projekt vybudovania digitálnej knižnice Ťing-chua; 
• Projekt vybudovania EK pri Šanghajskej mestskej knižnici; 
• Projekt vybudovania digitálnej knižnice Šanghajskej dopravnej univerzity; 
• Projekt vybudovania EK v provincii Kwan-Tung. 

Špecialisti na otázky E K  sú jednotní v tom, ž e  budovanie EK spravidla prebieha v štyroch 

fázach: 

1. automatizácia doplňovania fondu, katalogizácia dokumentov a riadenie fondu; 

2. automatizácia informačnej obsluhy používateľov; 

3. automatizácia informačnej obsluhy na základe rozvoja počítačovej siete; 

4. vyššia fáza knižničnej automatizácie - vytvorenie EK. 

Knižnice rozvinutých krajín sa v súčasnosti nachádzajú medzi treťou a štvrtou fázou. V 

Číne sa väčšina mestských a provinčných knižníc nachádza v prvej fáze - automatizácii 

vnútroknižničných procesov. Úroveň knižničnej automatizácie na vysokých školách a v 

Akadémii vied je  o niečo vyššia než vo verejných knižniciach. Vcelku sa knižničná 

automatizácia v Číne ešte stále nachádza v počiatočnej fáze. Ešte vždy väčšia časť 

knižníc vkladá prostriedky do budovania svojej informačnej infraštruktúry (ABC, lokálne 

informačné siete). Zatiaľ iba neveľký počet popredných knižníc môže ponúkať svoje 

elektronické bibliografické katalógy a elektronické bázy dát. Na vytvorenie E K  zatiaľ niet 

všade reálnych ekonomických, technologických, profesionálnych, právnych a spoločen

ských podmienok, avšak z a  predpokladu rozvoja najnovších technológií, nepretržitého 

zvyšovania informačnej efektívnosti pri vynaložení veľkého úsilia je  možný prechod z 

počiatočnej fázy automatizácie do jej tretej fázy (automatizácia sieťovej informačnej obslu

hy). Čínske knižnice dnes uskutočňujú regionálnu online katalogizáciu. Robia všetko pre 

to, aby urýchlili vstup do fázy automatizácie sieťovej informačnej obsluhy. 

Knižničná automatizácia 

Ide o komplex zavádzania programových i technických prostriedkov zameraných na 

zvýšenie úrovne obsluhy používateľov. S rozvojom technických prostriedkov a zavá

dzaním nových informačných technológií sa knižničná obsluha kvalitatívne mení, rovnako 

sa mení aj charakter vzájomného využívania fondov knižníc krajiny a ich informačno-

-vyhľadávacieho aparátu. Elektronická knižnica - to je najvyššia fáza rozvoja knižničnej 

automatizácie, keď sa budú používať najprogresívnejšie informačné technológie. EK sa 

zmení z fyzického objektu na multimediálny riaditeľný informačný systém. Preto sa pod 

elektronickou knižnicou rozumie predovšetkým programové zabezpečenie a efektívne 

vzájomné využívanie sieťových informačných prameňov. Digitálna knižnica- to je  globál
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na informačná databáza, umožňujúca uskutočňovať súčasný prístup k mnohým iným 
databázam. 

Vybudovanie EK - to je  trvalá, systematická práca. Týka sa nielen technickej oblasti vrá
tane programového zabezpečenia a využívania informačnej siete, ale aj otázok ekono
miky, riadenia, práva, informačnej bezpečnosti, efektívnosti využívania databáz. Okrem 
toho elektronická knižnica nemôže existovať v spoločnosti izolovane - nevyhnutné sú 
väzby so všetkými inými knižnicami, informačnými ustanovizňami a používateľmi. Prítom
nosť iba databáz, elektronických zdrojov informácií ešte neumožňuje vytvoriť elektronickú 
knižnicu. 

Teda j e  jasné, že idea digitálnej knižnice ako najvyššej fázy uskutočnenia knižničnej 

automatizácie môže byť realizovaná v dvoch smeroch. V procese automatizácie knižnice 

je  nevyhnutné: 

1. založiť nevyhnutný základ: t. j. automatizácia riadenia knižničných procesov a služieb 
čitateľom, sieťový prístup k informačným zdrojom (technická základňa vytvorenia 
elektronickej knižnice); 

2. budovať mnohopočetné a obsiahle dokumentačné databázy, bibliografické i plno-
textové databázy, v knižniciach prítomné materiály, zaoberať sa zhromažďovaním 
sieťových elektronických informácií (informačné pramene elektronickej knižnice). 

Napriek tomu je  elektronická knižnica len základňou vzájomného využívania dokumentov 

a informačných prameňov, zvýšenia jeho efektívnosti. Preto sa v priebehu knižničnej auto

matizácie vyžaduje viac pozornosti venovať zavádzaniu popredných technológií a 

maximálne možnému vzájomnému využívaniu informačných zdrojov. Je tiež nevyhnutné 

sústavné vykonávanie konkurzov vedeckej tvorivosti, vedeckých výskumov, sú nevyhnut

né premeny v spoločenskom prostredí vrátane zmeny návykov čitateľov a pod. 

V súčasnosti existujú v Číne priaznivé podmienky na rozvoj knižničnej automatizácie. V 

porovnaní s poprednými krajinami v budovaní informačnej infraštruktúry však Čína ešte 

za týmito krajinami zaostáva. 

Výťah z ruského originálu Sozdartije elektronnoj biblioteki v Kitaje (Bibliotekovedenije, č. 
1, 2001, s. 44 - 49) spracoval Ing. Ján Kurák. 

Ohrozenia a šance poľských knižníc po vstupe Poľska 
do Európskej únie - terra incognita a mýty 
Anna Ogonowska 

Nie je na tom nič čudné, ž e  knihovníci a knižniční odborníci chcú vedieť, či vstup krajiny 
do Európskej únie (ďalej EÚ) bude pre knižnice užitočný alebo nie. V prípade knižníc by 
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si uskutočnenie takejto analýzy vyžadovalo početnú skupinu špecialistov. Vzhľadom na 

široký záber ich činnosti by to bola ťažká úloha. Záležitosť navyše komplikuje jeden zásad

ný fakt: E Ú  vplýva na poľské knižnice vo väčšine prípadov iba sprostredkovane, pretože 

je, na rozdiel od IFLA, organizáciou politicko-hospodárskou, v ktorej správa knižníc sa 

predovšetkým z kompetenčných hľadísk objavuje na okraji jej činnosti. Spojitosť napr. v 

otázkach zavádzania euro alebo využívania štrukturálnych fondov únie s finančnou situá

ciou knižníc v Poľsku - to sú bezpochyby otázky veľmi zaujímavé. Ale ruku na srdce -

nájdeme v Poľsku ekonómov-knihovníckych odborníkov, ktorí by dokázali tieto záležitosti 

zhodnotiť? Celý proces veľmi zjednodušene možno zhrnúť v otázke, či medzi peniazmi, 

ktoré nám E Ú  odčerpá, budú aj tie, ktoré mali byť určené pre knižnice, a či peniaze, ktoré 

budú k nám prichádzať z únie, budú určené aj pre knižnice. 

Záujem knihovníckeho prostredia o európsku integráciu je  obrovský. Počet konferencií, 

seminárov, publikácií viažucich E Ú  so záležitosťami knižníc je  impozantný. Prevládajú té

my o samotnej EÚ, jej histórii, inštitúciách, práve, sieťach informačných stredísk, infor

mačnej politike, vedeckovýskumných programoch určených pre knižnice, o informačnom 

spoločenstve vytváranom EÚ. 

Roku 1997 Výbor pre európsku integráciu uverejnil dokument Národná stratégia integrácie 

(NSI), v ktorom sú zámery na podniknutie podporných informačných činností. Nič sa však 

nehovorí o knižniciach a o ich prípadných úlohách v príprave na členstvo. NSI je  dokument 

veľmi všeobecný, ktorý ťažko možno hodnotiť na základe predpokladov. Viac svetla do 

efektívnosti podniknutých činností vnáša skutočnosť, že poklesla spoločenská podpora 

vstupu Poľska do únie zo 72 % z roku 1997 na 55 % v roku 2001. 

V roku 1999 vzhľadom na túto skutočnosť Úrad výboru pre európsku integráciu predstavil 
zásady Programu informovania spoločnosti (PIS), ktorý podrobne definuje informačno-vý-
chovné činnosti pre obdobie od roku 1999 až po dosiahnutie plného členstva Poľska v 
EÚ. Tvorcovia programu vyjadrili názor, ž e  informačno-edukačné činnosti po získaní tohto 
členstva v EÚ'budú mať iný cieľ i charakter. 

V PIS sa po prvýkrát spomínajú aj knižnice a informačné strediská ako partneri, ktorí sa 
budú podieľať na realizácii programu. Je to nesporný pokrok v porovnáni s NSI. Vyme
núvajú sa tam strediská európskej dokumentácie a depozitné knižnice či centrá euro-info. 
Okrem toho sa spomínajú mimovládne informačné strediská, kluby, strediská a centrá 
vytvorené pri školách rôznych stupňov a pôsobiacich v oblasti šírenia poznatkov a infor
mácií o E Ú  a o integrácii Poľska do nej, regionálne vládne strediská zaoberajúce sa 
výchovou a európskymi informáciami. To všetko vzniká pri poľských inštitúciách (ústred
ných úradoch, vysokých školách, agentúrach)... Ich privilegované postavenie spočíva v 
tom, že získavajú materiály z inštitúcií spoločenstva bezplatne alebo z a  výhodné ceny. 
Keby neboli dotácie, tieto strediská by sa ničím nelíšili od iných poľských knižníc a 
informačných stredísk, ktoré túžia uspokojovať informačné potreby v tejto oblasti. 

Roku 1997 vzniklo Centrum európskych informácii (CEI). Podlieha Úradu výboru 
európskej integrácie, ktoré o. i. zodpovedá za uplatňovanie PIS. Centrum vykonáva 
informačné činnosti v oblasti európskej integrácie nasmerované do celého spoločenstva. 
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Nachádza sa vo Varšave, a nakoľko by bolo obtiažne, aby jedna inštitúcia uspokojovala 

informačné potreby o E Ú  celej spoločnosti, roku 1999 Úrad výboru pre európsku integráciu 

sa rozhodol vytvoriť regionálne CEI. 

Úlohy i funkcie regionálnych CEI pripominajú úlohy a funkcie verejných knižníc. Vytvorenie 

novej informačnej štruktúry zároveň popri existujúcej je myšlienka veľmi odvážna, pre 

ktorú majú jej tvorcovia ešte silné argumenty. Pochybnosti vzbudzuje predovšetkým 

dlhodobý aspekt prijatých rozhodnutí, ako aj to, či vybrané regionálne CEI budú plniť úlohy 

aj po vstupe Poľska do EÚ, či budú informačné činnosti vykonávané po vyčerpaní dotácie 

na tento cieľ alebo s prerušením medzi jednou stratégiou informovania a druhou 

(predčlenská a členská)? Úmysel umiestniť regionálne CEI mimo knižníc pravdepodobne 

našiel zdôvodnenie v poskytovaní informácií tým spoločenským skupinám, ktoré nie sú 

hlavnými používateľmi verejných knižníc, napr. podnikateľov, roľníkov... A k  budeme brať 

PIS ako pokračovanie podporných činností, taký postup môže mať opodstatnenie, hoci 

na druhej strane nie je  veľmi jasné, akým spôsobom regionálne CEI  majú prilákať tých, 

ktorí nemajú návyk využívať verejné knižnice. 

Nezapojenie verejných knižníc do procesu informovania spoločnosti o európskej integrácii 

si vyžaduje prinajmenšom krátke zamyslenie. Bezpochyby máme do činenia s vedomým 

rozhodnutím. Svedčí o tom publikácia, vypracovaná CEI, o stratégii informovania spoloč

nosti vo Švédsku, Fínsku a Rakúsku pred ich podpisom vstupu do E Ú  roku 1995, v ktorej 

verejné knižnice týchto krajín zohrávajú veľkú úlohu. Bezpochyby sa táto publikácia stala 

zdrojovým materiálom pri spracúvaní poľského PIS, no je  priam zarážajúce, že v Poľsku 

úloha verejných knižníc bola v tejto stratégii opomenutá. 

CEI realizuje akty PIS troma spôsobmi: v médiách, cez internet, ako aj vydávaním brožúr 
o E Ú  v náklade siahajúcom do milióna exemplárov. 

Roku 2000 zastupiteľstvo Európskej komisie v Poľsku rozhodlo o uskutočnení prieskumu 
rezerv i potrieb poľskej informačnej infraštruktúry spojenej s EÚ. Podľa nášho názoru by 
bolo užitočné urobiť aj prieskum čitateľských potrieb a ich uspokojovanie v oblasti infor
mácií o európskej integrácii. Výsledok tohto prieskumu by bol zaiste argumentom priho
várajúcim sa za zapojenie poľských knižníc do programu informovania spoločnosti. 

V decembri roku 2000 sa uskutočnila v Nice vrcholná schôdzka Rady Európy zakončená 

medzinárodnou konferenciou, ktorej cieľom boli reformy EÚ v súvislosti s jej rozširovaním 

v blízkej budúcnosti smerom na východ. Do nasledujúcej medzinárodnej konferencie v 

roku 2004 sa má široko diskutovať o budúcnosti EÚ. 

Aby však mohla spoločnosť diskutovať o vízii rozvoja EÚ, potrebné sú zdroje informácií 

o EÚ. Bez premyslenej informačnej politiky v tejto oblasti by sa takáto diskusia mohla viesť 

len v obmedzenej miere. 

A k  by sme mali hodnotiť doterajší podiel knižníc na príprave spoločnosti na členstvo v EÚ, 

možno povedať, ž e  zatiaľ ostali knižnice mimo diania. T o  však neznamená, ž e  všetko je  

definitívne rozhodnuté a že knižnice sa nemôžu do tohto procesu zapojiť. Potrebné je  

obrátiť pozornosť vlády na nevyhnutnosť uskutočňovať informačnú politiku, ako aj na 
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skutočnosť, ž e  verejné knižnice plnia nielen funkciu edukačno-kultúrnu, ale sú  aj význam
ným nástrojom demokratickej komunikácie štátnej moci s obyvateľmi. 

Problém informovania spoločnosti o integrácii Poľska do E Ú  nie je  jediným príkladom 
nevyužívania existujúcej knižničnej infraštruktúry. Druhým „svetlým" príkladom toho sú 
návrhy zákonov o prístupe obyvateľov k verejným informáciám. 

Medzi poľskými knihovníkmi koluje mnoho mýtov o EÚ. Najčastejšiou príčinou je nezna

losť alebo veľmi povrchná znalosť problematiky. Otázky európskej integrácie sú veľmi 

zložité otázky týkajúce sa medzinárodných vzťahov, ekonómie, práva, sociológie či antro

pológie. 

K najčastejšie sa vyskytujúcim omylom patrí harmonizácia poľského práva a práva 

spoločenstva so zmenami v právnej situácii poľských knižníc. Činnosť E Ú  v oblasti kultúry, 

výchovy a vedy nijakým spôsobom nevplýva na bezpodmienečné zmeny poľského 

zákona o knižniciach. Nie je  pravda, že v členských štátoch E Ú  boli knižnice zorga

nizované podľa rovnakého či podobného (zharmonizovaného) knižničného zákona. Mož

no svet by bol krajší a oveľa zrozumiteľnejší, keby všetky knižnice v Európe boli orga

nizované podľa tých istých zásad, ale cena takého zjednotenia či spodobnenia rozhod

ným spôsobom prerastá zámer takýchto snáh. 

Príbuzným, aj keď iným problémom sú zákony, ktoré nie sú knižničným zákonom, ale sa 

v knižniciach využívajú, a to zákon o autorskom práve i právach príbuzných. Otázky 

autorského práva i práv príbuzných sú predmetom harmonizačných činností EÚ. Avšak 

EÚ nezharmonizovala tieto otázky ako celok, ale iba tie aspekty, ktoré sú nevyhnutné na 

fungovanie jednotného trhu (t. j. trhu, na ktorom platia zásady voľného pohybu osôb, 

tovarov, služieb i kapitálu). Pre knižnice sú z toho podstatné tieto otázky: okruh diel, ktoré 

patria pod ochranu, dĺžka doby ochrany, ako aj zoznam osobitných výsad i povinností 

uložených knižniciam v tejto oblasti. V tej miere ako predmetná oblasť autorského práva 

i práv príbuzných, ako aj dĺžka ochrany nevyvoláva medzi knihovníkmi a knižničnými 

znalcami veľké emócie, tak sú špeciálne výsady a povinnosti knižnic predmetom 

nepochopenia. 

Najviac starostí spôsobuje direktíva 92/100/EEC o nájme a výpožičkách v súvislosti s 

duševným vlastníctvom. Výpožičkou v ponímaní tejto direktívy je  periodické využívanie 

diela podliehajúceho autorskoprávnej ochrane s tým, ž e  sa nevyužíva s komerčným 

cieľom. S výpožičkami majú do činenia napr. všetky knižnice, ktoré požičiavajú bezplatne 

čitateľom svoje zbierky. Direktíva 92/100/EEC priznáva autorom v tejto situácii 

prinajmenšom právo na úhradu. Z tohto faktu mnohí usúdili, ž e  poľské knižnice po vstupe 

Poľska do E Ú  budú musieť zaviesť poplatky z a  výpožičky. 

Začneme tým, ž e  direktíva j e  právny akt, ktorý ukladá členským štátom E Ú  povinnosť 
implementovať do domácej legislatívy ustanovenia zakotvené v direktíve. V Poľsku dote
raz táto záležitosť nie je  vysporiadaná. Rovnako j e  potrebné upozorniť, ž e  doteraz nebolo 
u nás zvykom platiť autorom za takto chápanú výpožičku. V niektorých európskych 
krajinách toto právo, v anglickom jazyku nazývané  public lending rights, existuje mnoho 
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rokov. Jeho cieľom je  kompenzovať ušlý zisk vyplývajúci zo  skutočnosti, ž e  jeden exem
plár diela využívajú viacerí odberatelia. 

Celý problém má dva kľúčové prvky: nevyhnutnosť dosiahnuť súhlas autora na výpožičku, 
ako aj nevyhnutnosť náhrady. Článok 5 ods.1 direktívy 92/100/EEC dáva súhlas, aby 
členské štáty určili výnimky z výlučného práva autora udeľovať (či neudeľovať) súhlas na 
verejné použitie. Značí to, že domáci zákonodarca môže vymedziť situácie alebo 
inštitúcie, ktoré sú oslobodené od povinnosti získavať súhlas autora na použitie diela. 
Avšak nemení to skutočnosť, ž e  autorovi prislúcha právo na náhradu. Článok 5 ods. 3 
direktívy 92/100/EEC dáva súhlas členským štátom na oslobodenie určitých kategórií 
inštitúcií od povinnosti vyplácať autorovi honorár. Všetko závisí od Sejmu. 

Myšlienka vypožičiavania knižničných materiálov z väčšiny poľských knižníc za poplatky 

by narušila úlohu, ktorú plnia predovšetkým verejné a školské knižnice. Okrem toho by 

každá knižnica musela vlastniť prepočítavací mechanizmus na zistenie, koľkokrát knihy 

podliehajúce autorskému právu boli vypožičané, a musela by zisťovať aj miesto pobytu 

autora s cieľom doručiť mu honorár. 

My však dúfame, ž e  takéto vízie sa stanú len zlým snom knihovníka a ž e  Sejm v tejto veci 

rozhodne až po dôkladnom oboznámení sa s problematikou a spôsobom, akým sa to 

vyriešilo v iných krajinách, a využije možné výnimky a oslobodenia. 

Hlavná otázka, ktorej sa treba dotknúť, je  zneužívanie názvu E Ú  vtedy, keď j e  reč len o 

vnútorných záležitostiach jej členských štátov. To, čo sa deje v členských štátoch EÚ, 

nemusí súvisieť s činnosťou EÚ. Napríklad, ak hovoríme o knižničnom zákone vo Francúz

sku, Portugalsku a írsku, tak možno povedať, že ide o knižničný zákon vybraných člen

ských štátov E Ú  a nie o knižničný zákon celej EÚ. E Ú  je  všeobecne módnou témou, veľa 

autorov používa tento názov bez výraznej potreby, uvádzajúc takto čitateľa do omylu. 

A nakoniec ešte jedna úvaha o názvoch inštitúcií spoločenstva a európskych organizácií 

- mnohí nesprávne používajú názvy európskych inštitúcií a mýlia si napr. Radu Európskej 

únie s Radou Európy, a to už svedčí o veľmi biednej znalosti problematiky. Odlíšenie 

týchto inštitúcií a organizácií je  abecedou osoby, ktorá sa zaujíma o EÚ. Chybné po

užívanie týchto názvov vytvára podozrenie, že aj celý zvyšok poskytovaných informácií 

nie je vierohodný, a opakovanie tých istých chýb ich upevňuje aj u čitateľov. S ľútosťou 

pozorujem, ako významní ľudia, citujúc skoršie práce, opakujú tie isté chyby. 

Takže na záver: Aké možnosti a ohrozenia prinesie poľským knižniciam členstvo Poľska 

v EÚ? Všetko závisí od nás. Podmienky knižníc po získaní členstva budú podobné pod

mienkam celej krajiny. Pre knižnice je výnimočnou príležitosťou chopiť sa informačnej 

činnosti v prospech európskej integrácie. Podľa mňa je  to tá najvhodnejšia chvíľa, aby sa 

otázka knižníc natrvalo spojila s informačnou politikou v prospech európskej integrácie, 

čím by knižnice len získali. Úspech tejto operácie by mohol tiež podnietiť väčší záujem 

štátnej administratívy (na každom jej stupni) o knižnice ako nástroj komunikácie štátnej 

moci s obyvateľmi. 
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Už teraz j e  17 knižníc, ktoré sú priamymi beneficientmi Európskej únie. Sú to strediská 

európskej dokumentácie alebo depozitná knižnica, ktoré bezplatne získavajú zdrojové 

materiály inštitúcii spoločenstva. Ročná hodnota získaných materiálov j e  pre každé stre

disko okolo 16 000 eur. K tomu treba pridať hodnotu získaných prístupov do databáz 

Európskej únie (napr. bázy CELEX).  

Najväčšou hrozbou je  nepochopenie, čím E Ú  je  a aký vplyv bude mať na poľské členstvo 

v tejto organizácii. Nedostatočná informovanosť vyvoláva vytváranie mýtov, ktoré na 

jednej strane vzbudzujú zbytočný strach pred integráciou, a na druhej strane zasa vzbu

dzujú neodôvodnené nádeje, ktoré sa členstvom v tejto organizácii môžu rozplynúť a 

vyvolať rozčarovanie. 

Výťah z poľského originálu Zagroženia i szanse biblioték polskich po wejšciu Polski do 
Unii Europejskiej - terra incognita i mity (EBIB, 7/2001, s. 1-6, http://ebib.oss.wroc. 
pl/2001/25/ogonowska.htmJ spracovala PhDr. Ľ. Fordinálová. 

Zaostrené na Belgicko 
Wim De Vos - Miguel Lambotte - Marc Storoms - Pascale Van Dinter 

Federálna štruktúra Belgicka 

Belgicko je  bohato diverzifikované svojou históriou, jazykom a kultúrou. Bolo založené 

roku 1830 ako vysoko centralizovaný štát, federálne štruktúry boli postupne vytvorené od 

polovice roku 1970. V rámci Belgicka boli vytvorené tri komunity a tri regióny. 

Federálny štát má niektoré také inštitúcie, ako Kráľovská knižnica, štátne archívy a, 

samozrejme, niektoré federálne ministerstvá, napríklad justície a vedeckej politiky. Každá 

komunita má svoj vlastný zákon o verejných knižniciach, t. j. flámsky hovoriaca (60 % 

populácie), francúzsky (40 %) a nemecky hovoriaca (asi 60 000 obyvateľov). Prenos 

európskych direktív do belgického práva je  federálna záležitosť, ale komunity musia vo 

vyhradených otázkach konzultovať (verejné výpožičné právo, autorské právo a súvisiace 

práva; copyrightový spor sa viedol hlavne na regionálnej úrovni). 

Verejné kompetencie na poli výskumu a vývoja patria federálnemu štátu a federálnym 

inštitúciám. Každá autorita (federácia, región a komunita) j e  zodpovedná z a  výskum pa

triaci do jej hlavnej kompetencie. V dôsledku toho sa regióny starajú hlavne o podporu 

priemyselného a technologického výskumu a komunity, o podporu základného a univer

zitného výskumu. Federálne autority sú zodpovedné z a  federálne vedecké a kultúrne 

inštitúcie, výskum vesmíru, nukleárny výskum, výmenu dát sietí medzi vedeckými inštitú

ciami na národnej a medzinárodnej úrovni a za belgickú participáciu subjektov v aktivitách 

medzinárodného výskumu. Dobrým príkladom tejto interakcie je  otázka cien kníh. Prí-
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slušný návrh federálneho ministerstva hospodárstva bol prijatý a ceny kníh budú 
regulované od roku 2003. 

Kráľovská knižnica 

Kráľovská knižnica Belgicka (www.kbr.be) patri pod federálne ministerstvo pre vedecký 
výskum okrem deviatich iných inštitúcií vrátane Hlavného štátneho archívu, Kráľovského 
múzea krásnych umení a Kráľovského múzea umenia a histórie. 

Hlavnou úlohou Kráľovskej knižnice je  spravovať povinný výtlačok v Belgicku. Od roku 

1966 musí byť jedna kópia každej publikácie od belgického autora alebo vydavateľa so 

zahraničným nakladateľom deponovaná v Kráľovskej knižnici. Kráľovská knižnica mana-

žuje aj najstaršie dedičstvo krajiny: rukopisy, antické tlačené materiály, publikácie 19. 

storočia, mapy, hudobniny, drevoryty, rytiny, mince a medaily. Je tiež dôležitou vedeckou 

knižnicou. 

Nedávne štúdie ukázali, ž e  čitatelia Kráľovskej knižnice sú orientovaní hlavne na huma

nitné vedy, a to rozhodlo na konci roku 2000 vynakladať rozsiahlejšiu časť akvizičného 

rozpočtu na takúto literatúru. Napriek tomu bude pokračovať budovanie dôležitej zbierky 

obsiahlych vedeckých referenčných prác. 

Kráľovská knižnica v súlade so špecifickou povahou jej zbierok venuje veľa pozornosti 

konzervácii a reštaurovaniu, politike ochrany vrátane mikrofilmovania a v menšom rozsa

hu digitalizačným projektom. 

Kráľovská knižnica veľmi dlho vyvíjala automatizovaný katalóg. Teraz bol odštartovaný 

program pre retrokonverziu. Katalóg belgických kníh publikovaných od roku 1875 možno 

vyhľadať na internete; od polovice roku 2002 bude databáza zahŕňať aj zahraničné tituly 

publikované od roku 1930. Tento program sa bude v nadchádzajúcich rokoch rozširovať. 

Automatizovaný katalóg j e  základňou extenzívneho systému elektronických služieb, kde 

kráľovská knižnica dodáva svojim používateľom, v rámci limitov daných legislatívou o 

copyrighte, online plnotextové dokumenty. Početné projekty odštartované na tomto poli 

oprávňujú Kráľovskú knižnicu zaujať najdôležitejšie referenčné miesto pre belgické 

informácie v elektronickej ére. 

FLÁMSKO 

Verejné knižnice 

V roku 1998 bola publikovaná kniha Výstavba knižníc vo Flámsku: 20 rokov budovania 

verejných knižníc (1978 - 1997). Míľnikom pre sektor verejných knižníc vo Flámsku bol 

Dekrét o verejnej knižnici z roku 1978. Temer všetky z 308 flámskych obcí majú dobre 

vybavenú knižnicu s profesionálnym personálom a základným fondom kníh, časopisov a 

magazínov. A s i  v stovke knižníc je  prístupný aj audiovizuálny materiál. Vyššie úrady ako 

provinčná vláda a Flámske spoločenstvo pozorne zvažujú príspevky na financovanie 
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týchto knižníc. Flámske spoločenstvo subvencovalo výstavbu a zariadenie verejných 

knižníc a ž  do polovice roka 1994 a teraz hradí 43 mil. eur mzdových nákladov pre viac 

ako 2 500 pracovníkov. Provinčná vláda subvencuje časť prevádzkových nákladov. 

Príspevok miestnych orgánov predstavuje približne 60,4 % celkových nákladov. Vypo

žičiavanie kníh j e  bezplatné. V mnohých mestách/obciach deti do 14 rokov neplatia člen

ské poplatky. Vypožičiavatelia obyčajne platia poplatok za CD; platí sa za fotokópie a 

oneskorene vrátené knižničné jednotky. 

Od roku 1997 boli všetky verejné knižnice pripojené na internet virtuálnou súkromnou 

sieťou (www.bib.vlaanderen.be). BIBNET poskytuje webguide službu sprievodca webom: 

prístup k početným webovým stránkam v nemeckom jazyku, adresy a otváracie hodiny 

knižníc a prístup do Flámskeho súborného katalógu verejných knižníc. Samozrejme, 

BIBNET zabezpečuje tiež priamy prístup do globálneho internetu. V o  väčšine miest/obci 
je  používanie internetu bezplatné. Knižnice majú úžitok zo zmluvy s národným telekomu
nikačným providerom Belgacom, ktorý poskytuje ISDN pripojenie jedného miesta z a  stály 
ročný poplatok 250 eur. 

Flámska populácia sa zdá byť so svojimi verejnými knižnicami neobyčajne spokojná. 

Nový dekrét o verejnej knižnici sa pripravuje na rok 2002. S príchodom informačnej spo

ločnosti, zvyšovaním voľného času, rozvojom celoživotného vzdelávania, kultúrnej výcho

vy a zmysluplnej rekreácie zostáva naďalej dôležitý. Jednotlivé knižnice sa musia prispô

sobiť požiadavke zabezpečenia všetkých informačných potrieb svojich používateľov. 

Dôležitá je  preto spolupráca medzi verejnými knižnicami a sieťová súčinnosť s ostatnými 

knižnicami a dokumentačnými centrami. 

Nový zákon bude zaväzovať obce/mestá, aby zriaďovali so svojimi susedmi „spoločné 
podniky" knižničných služieb. Bude sa to robiť v kooperácii s nedávno vytvoreným 
Národným centrom pre verejné knižnice (VCOB, www.vcob.be). Bude zvýraznená aj 
kooperácia medzi verejnými knižnicami a inými miestnymi kultúrnymi aktérmi. Ministerstvo 
oznámilo, že bude pre verejné knižnice, kultúrne strediská a miestne dedičstvo publikovať 
osobitný predpis. 

Vedecké a školské knižnice 

V o  Flámsku je  mnoho rozmanitých vedeckých a školských knižníc, od rozsiahlych 

ústredných knižníc na univerzitách po knižnice na nových polytechnikách a vysokých 

školách a one-person obsluhy v malých inštitúciách a organizáciách. Špecifické predpisy 

alebo subvencie pre tieto typy knižníc neexistujú. Všetky chvatné prechádzajú k elek

tronickým informáciám. Mnoho rokov zostanú hybridnými knižnicami s konvenčnou 

literatúrou a informáciami na papieri (knihy, časopisy, magazíny) a elektronickými infor

máciami (hlavne bibliografie a informačné práce, ale tiež elektronické časopisy, magazíny 

a knihy). Jedna z veľkých výziev nadchádzajúcich rokov je  výzva na sprístupnenie 

elektronických vedeckých a všeobecných informácií priamo používateľovi na stôl. V snahe 

dosiahnuť tento cieľ Flámske spoločenstvo financovalo centrálnu akvizíciu a prístup do 
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vedeckých databáz (do sumy 2 mil. eur) a vývoj služby elektronického dodávania doku

mentov. Flámska rada vedeckých knižníc manažuje projekt Elektron, ktorý podporuje 

univerzitné a vysokoškolské knižnice a niektoré výskumné inštitúcie financované Flám

skym spoločenstvom. 

Flámskym vedeckým knižniciam sa dostalo uznanie v medzinárodnom svete knižníc. 
Katolícka univerzita v Leuven vytvorila automatizovaný systém DOBIS-LIBIS (teraz 
nasledovaný AMICUS-om); Univerzita v Bruseli, ako prvá vo svete, zaviedla knižničný 
systém (VUBIS) na minipočítači. Univerzitná knižnica v Gente vykonala priekopnícku 
prácu na zdomácnění rozhrania medzi databázami a katalógovými informáciami (Silver-
Platter a SFX). Univerzita z Antverpách a Limburgské univerzitné centrum sústredili sily 
na projekt Anet, ktorý patrí do 3. rámcového programu Európskej komisie. 

Výskumná spolupráca cez belgické a čiastočne aj cez flámske kanály vyústila do: 

• Belgického súborného katalógu monografií (www.libis.kuieuven.ac.be/libis/ccb), 

• Belgického katalógu periodík ANTILOPE (www.ua.ac.be/man/antilope), 

• elektronickej služby dodávania dokumentov VIRLIB (www.ua.ac.be/virlib/index.html). 

Novým trendom je  vytváranie sietí medzi knižnicami a dokumentačnými centrami, ktoré 

pracujú v rovnakom predmetnom poli, napr. životné prostredie (Feinet), doprava (Sado-

ver), relácia s e v e r - j u h  (Cocos-net) atď. 

VALÓNSKO 

Kooperácia medzi knižnicami sa v posledných niekoľkých rokoch upevnila. Centrum pre 
verejné čítanie (CLPCF) je verejná organizácia francúzskej komunity, zameraná na otázky 
koordinácie, podporu, vydavateľskú činnosť, bibliografiu, katalogizáciu, profesionálny 
výcvik atď. V posledných piatich rokoch CLPCF organizovala Dni nových technológií; v 
roku 2001 bola akcia zameraná na „knižnice v poznatkovej spoločnosti" (viac informácií 
na e-mail: clpcf@cfwb.be). 

V Bruseli-hlavnom regióne-bola založená Ústredná agentúra pre koordináciu verejného 

čítania. 

Špeciálne koordinačné subjekty pre univerzitné knižnice boli zriadené v každom spolo

čenstve. V o  francúzskom spoločenstve bol zriadený okrem Francúzskej medziuniverzitnej 

rady stály výbor pre knižnice CIUF. Jednou z jeho iniciatív je  vytvorenie združenia SASUF 

na zastupovanie vedeckých autorov pri Reprobel - jedinom belgickom subjekte pre otázky 

autorského práva. 

Konferencia knihovníkov univerzít, vrátane knihovníkov Kráľovskej knižnice, slúži ako 
Národné knižničné fórum. „Pracovná skupina knižníc" Belnetu (Belgická vedecká sieť) 
reprezentuje knižnice a dokumentačné centrá (vrátane Kráľovskej knižnice a univer
zitných knižníc), ktoré poskytujú elektronické informačné služby prostredníctvom siete. 
Všetky podporujú mnoho kooperačných projektov, napr. súborné katalógy, ILL systémy 
atď. a iné partnerstvá. 
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Niektoré knižnice zahrnuli do implementácie kooperatívnych telematických projektov v 
rámci verejne financovaných programov na federálnej i komunitnej úrovni, napr. ULB 
(Brusel) v projekte VIRLIB (pozri vyššie) a UCL (Louvain-la-Neuve) do projektu EDLE 
(http://leon.muse.ucl.ac.be/Eole). U L G  (Liege) má multidisciplinárne vedecké laborató
rium LENTIC (www.egss.ulg.ac.be/lentic/e8ac.htm). Zameriava sa na ekonomické, orga
nizačné a strategické aspekty inovačných procesov so špeciálnym dôrazom na informač
né a komunikačné technológie. Často je  prizývaný k riešeniu externých požiadaviek na 
tomto poli. Jeho tím pozostáva zo 14 výskumníkov z rôznych disciplín, ako ekonómia, 
sociológia, psychológia a manažment. Zdôrazňuje sa tiež úloha profesijných knižničných 
asociácií v stimulovaní kooperácie medzi všetkými knižničnými sektormi. 

Pre dokumentaristov existuje na štyroch univerzitách a 12 školách polytechnickej úrovne 
špeciálne doplnkové vzdelávanie v dennom alebo večernom štúdiu, končiace diplomami 
z knihovníctva. 

Profesijné knižničné asociácie 

Knihovníci majú mnoho profesijných organizácií na federálnej úrovni i na úrovni spolo

čenstiev. 

Národná asociácia, Belgická asociácia pre dokumentáciu (ABD/BVD, www.synec-doc. 

be/abd-bvd) zjednocuje špecialistov aktívnych v knižniciach a dokumentačných centrách. 

Výročné zhromaždenie Inforum, na ktorom sa diskutuje o záležitostiach spoločných záuj

mov, priťahuje viac ako 200 účastníkov. 

Vo Flámsku existuje Flámska asociácia knižníc, archívov a dokumentačných centier 
( W B A D ,  www.vvbad.be), ktorá je miestom stretávania sa knižničných a archívnych 
odborníkov. Flámska rada vedeckých knižníc (VOWB, www.libis.kuleuven.ac.be/vowb/ 
index_engels.html) koordinuje prácu vedeckých knižníc vo Flámsku prostredníctvom 
štúdií a projektov. 

V o  Valónsku sa APBD (www.apbd.citeweb.net) zameriava na okruh francúzsky 

hovoriacich verejných knižníc. V o  Valónsku existuje tiež FIBBC (Federácia interdiecéz-

nych knihovníkov katolíckych knižníc). 

Pozri tiež: 

• Belgium Online Library Directory - http://bold.belnet.be 
• National Focal Point for the European Libraries Programme - http://belspo.be/euro/ 

nfp.htm 

Belgickí informační špecialisti .sú veľmi rôznorodí (história, jazyk, kultúra, zdroje 

inšpirácie). Ich skúsenosti a pôsobenie sa presadzujú cez prítomnosť európskych inštitúcii 

v Bruseli. Vždy sa snažia rešpektovať motto: „V jednote je  sila." 

Výťah z anglického originálu Country focus: Belgium (Information Europe, 2/2001, s. 17 
- 20) spracoval Ing. Ján Kurák. 
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Nové prístupy k hodnoteniu efektívnosti práce knižníc 
C. Cook - F. Chet - B. Thompson 

Texaská univerzita a Asociácia vedeckých knižníc USA (ARL) sa v rámci iniciatívy „Nové 
prístupy" zúčastnili projektu, ktorého cieľom je zhodnotiť kvalitu obsluhy vo vedeckých 
knižniciach. Táto práca sa uskutočňuje na základe modernizovanej metodiky hodnotenia 
efektívnosti SERVQUAL,  ktorá je vytvorená pre komerčné organizácie a vybudovaná na 
zohľadňovaní názorov (analýze) spotrebiteľov, a predovšetkým na rozdiele (rozpore) me
dzi tým, čo spotrebiteľ očakáva, ž e  dostane, a tým, čo sa mu poskytuje, t. j. realitou. 

Na jeseň r. 2000 vytvorilo 13 knižníc - členov A R L  (metódou náhodného výberu) skupinu 
študentov a vedeckých spolupracovníkov a urobili s nimi anketu prostredníctvom interne
tu. Pilotný prieskum bol venovaný štúdiu efektívnosti uskutočňovania ankety s využitím 
internetových technológií. 

Členovia Asociácie vedeckých knižníc (je ich 122 vrátane knižníc 111 najvýznamnejších 

severoamerických univerzít) predstavujú azda jeden z najautoritatívnejších zdrojov po

znania vo vedeckom spoločenstve. Tieto knižnice sú prakticky „vrcholom pyramídy", v 

ktorej je  asi 3 000 knižníc a obsluhujúcich osôb so stredným alebo vysokoškolským vzde

laním. 

S cieľom zvýšiť efektívnosť obsluhy rôznorodého množstva študentov a vedcov v A R L  
bol vypracovaný trojročný program vytvorenia a testovania nových prostriedkov hodno
tenia fungovania knižníc. Je celkom možné, ž e  jeho výsledky sa budú aplikovať nielen na 
vedecké knižnice, ale aj všetky ostatné, obsluhujúce vysokovzdelaných čitateľov. 

V čom teda spočíva kvalita práce? Ako môžeme presvedčiť používateľov - čitateľov o 

tom, ž e  zabezpečujeme výbornú obsluhu a nevyhadzujeme zbytočne veľké peniaze? Na 

vzájomné porovnanie knižníc sa využíva plne mechanický (formálny) prístup, založený 

na nasledujúcich objektívnych ukazovateľoch: 

• celkové náklady; 

• celkový počet personálu (odborného i pomocného); 

• celkové množstvo kníh získaných za rok; 

• celkový počet kníh vo fonde. 

Spojitosť medzi vysokými nákladmi a vysokou kvalitou je  všeobecne uznávaná, no nikdy 
sa nedokazovala, preto dôraz na náklady sotva bude základom rozumných progresívnych 
schém vedenia výkazov. A rozhodne ani veľkosť fondov nemôže byť ukazovateľom kvality 
práce knižnice. 

V novom projekte sa robí smelý pokus ustúpiť od existujúcej praxe a sústrediť sa tak na 
vnímanie používateľov, ako aj na starostlivý vzťah k určitým materiálnym zdrojom. Uži
točnou sa môže ukázať metóda samohodnotenia knižnicami tých ukazovateľov kvality, 
na ktoré treba, podľa ich názoru, sústrediť prvoradú pozornosť. 
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Súhrn pokrokových metód obsluhy rôznych kategórií používateľov vytvorí materiál pre 
korekcie technickej politiky a celej práce knižnice. 

Vzájomný vzťah medzi nákladmi a efektívnosťou činnosti bude daný za základ programu 
hodnotenia knižníc, pričom určovanie efektívnosti sa bude zakladať na vedeckom prístupe 
k analýze názorov používateľov. Vedecká analýza je  založená na teórii rozporu v kvalite 
obsluhy (t. j. rozdiele medzi očakávaným a skutočnosťou), vypracovanej pre komerčný 
sektor ekonomiky ešte v r. 1980. 

Už spomínaná metóda S E R V Q U A L  sa zakladá na 5 ukazovateľoch: spoľahlivosti, 
presvedčivosti, pružnosti, empatie, odozvy. 

Výskum, ktorý A R L  naplánovala na tri roky, musí dosiahnuť 3 ciele: 

• urobiť metodiku riadenia kvality obsluhy zrozumiteľnou a priehľadnou; 

• rozpracovať normatívy na zlepšenie ukazovateľov práce; 

• určiť tendencie na národnej úrovni a zároveň preanalyzovať lokálnu situáciu. 

V skúmanom projekte sa po prvýkrát uskutočňuje pokus sústrediť údaje na základe ankety 
s používateľmi z a  pomoci internetových technológií. 

Projekt má cieľ vniesť 4 radikálne zmeny do hodnotenia efektívnosti knižničnej obsluhy: 

1. prejsť od zjednodušených, formálnych mechanických hodnotení, založených na para
metroch nákladov, k parametrom kvality založeným na záujme a pozícii používateľa; 

2. zdokonaliť protokol metodiky S E R V O Q U A L  a adaptovať ho na prax vo vedeckých kniž
niciach; 

3. preskúmať, do akej miery údaje, výsledky a závery získané v určitej inštitúcii (na miest
nej úrovni) možno rozšíriť na širší okruh spotrebiteľov informácií vrátane záujmu nájsť 
pokrokové riešenia, najlepšie praktické skúsenosti; 

4. demonštrovať efektívnosť riadenia programu hodnotení prác v širokom rozsahu na zá
klade vnímania používateľa cez uplatňovanie sieťových technológií a takto zabezpečiť 
maximálnu priehľadnosť výsledkov na lokálnej úrovni. 

Asociácia vedeckých knižníc zverila realizáciu projektu Texaskej univerzite. Nie je  to 

zvláštne, pretože Texaská univerzita pracuje už 6 rokov s metodikou SERVQUAL,  pokú

šajúc sa prispôsobiť ju  potrebám knižnice. Na základe vlastnej skúseností a publikovaných 

odporúčaní sme dokázali vyčleniť iba 3 parametre obsluhy z tých, ktoré brala do úvahy 

metodika SERVQUAL:  

• hmatateľnosť, t. j. viditeľnosť, evidovateľnosť technologických a komunálnych služieb 
knižnice, zariadenia, komunikačných a oznamovacích prostriedkov čitateľom; 

• spoľahlivosť- schopnosť knižnice splniť všetky sľubované druhy služieb včas a presne; 

• pôsobenie (efekt) knižničnej obsluhy - kategória, do ktorej sú zahrnuté dostatočne sub
jektívne aspekty obsluhy: odozva, zjavnosť, dôveryhodnosť atď. 

V priebehu početných interview a besied s 8 ašpirantmi, študentmi - diplomantmi, 
spolupracovníkmi fakúlt sme odhalili ešte dva doplňujúce dôležité parametre: 

• dostupnosť knižničných fondov a informačných zdrojov; 
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• vytvorenie príjemného prostredia na štúdium, atmosféry spolupráce a pomoci, 
pochopenia (pripravenosti vypočuť si čitateľa a pochopiť jeho požiadavku). 

Najpodstatnejšími momentmi protokolu S E R V Q U A L  sú: vhodnosť pre porovnávaciu ana

lýzu práce rôznych knižníc i pre dlhodobé sledovanie efektívnosti práce jednotlivej 

knižnice, hodnota ako nástroj na diagnostikovanie a uskutočňovanie operatívnych a 

strategických rozhodnutí. Okrem univerzity v štáte Texas ešte 12 univerzitných knižníc 

USA testuje vhodnosť SERVQUAL,  spoločne pracujú na vzorke šablóny pre zber 

štatistických informácií cez internet. 

Sme toho názoru, ž e  hodnota danej práce závisí od 3 faktorov: 

1. výskum sa uskutočňuje cez internet a chod práce na projekte možno kontrolovať z uni
verzitných prístupových miest; 

2. prístrojovo-programový komplex univerzity štátu Texas možno využiť i pre širší okruh 
prác spolu s úplne novými protokolmi skúmania efektívnosti práce vedeckých (univer
zitných) knižníc; 

3. dané rozpracovania možno využiť nielen vo vedeckých knižniciach, ale aj pri analýze 
fungovania knižníc iných typov. 

A v čom spočíva význam projektu? Ide o hlboko pragmatický projekt aplikačného charak

teru, ktorý súčasne využíva najnovšiu technológiu - predtým nič podobné neexistovalo. 

Anketa zahŕňa 40 otázok zo 6 oblastí činnosti knižnice. Každá odpoveď predpokladá hod

notenie (dojem, názor na prácu danej knižnice), vychádzajúc z nasledujúcej škály úrovní: 

1. minimálna úroveň obsluhy (názor respondentov na to, čo sa môže nazývať zlou prácou); 

2. dostatočná (dobrá) úroveň (názor na to, ako to má byť); 

3. reálny stav obsluhy v danej knižnici. 

Podľa odpovedí na každú otázku sa určuje rozdiel medzi predstavami čitateľov o zlej práci 
a skutočnosťou, a taktiež medzi predstavami o dobrej práci a skutočnosťou. 

„Zóna prípustnosti"sa určuje ako rozdiel medzi predstavami čitateľa o dobrej a zlej práci. 

Spravidla hodnotenia získané danou knižnicou na konkrétnu otázku sa musia vmestiť do 

tejto zóny. Hodnotenia, ktoré prekračujú hranice zóny, a tiež hodnotenia, ktoré ich časom 

môžu prekročiť, musia vyvolať nepokoj a stať sa predmetom osobitne pozorného pre

skúmania zo strany vedenia knižnice. 

Výber účastníkov a spresnenie programu 

V priebehu stretnutí na konferenciách Americkej knižničnej asociácie 12 knižnic - účast

níčok pilotného výskumu - kolektívne rozpracovalo otázky pre analýzu, urobilo 80 ankiet 

a interview so študentmi, ašpirantmi a vedeckými spolupracovníkmi univerzít. Tak bola 

spresnená konečná formulácia otázok, neskôr umiestnených na webovom serveri univer

zity York v Kanade. 
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Dodávka zariadenia a rozpracovanie programového zabezpečenia 

V projekte sa využívajú dva servery 2 400 (zber údajov v priemere od 20 000 potenciálnych 

respondentov v 12 univerzitách) a jeden 4 300 so systémom riadenia databázy, spraco

vania výsledkov a analýzy. Progamové zabezpečenie sa dopracúvalo v univerzitnom la

boratóriu. 

Analýza údajov a preskúšanie teoretických predpokladov 

Na záver každá z účastníckych knižníc dostane údaje s priemernými hodnoteniami urče

nými pre každý parameter (tak podľa konkrétnej knižnice, ako aj v priemere podľa pro

jektu). Potom je  načrtnuté štúdium psychometrickej kompaktnosti (zlučiteľnosti) výsled

kov, porovnanie štatistických parametrov, faktorová analýza. 

Rozpracované sú plány na rozšírenie projektu vo všetkých vedeckých knižniciach, ktoré 

patria do asociácie. Ráta sa s tým, ž e  výsledky projektového výskumu budú zverejnené 

v špeciálnej monografii. 

Výťah z ruského originálu Novyje podchody k ocenke effektivnosti raboty biblioték 
(Naučnyje i techničeskije biblioteki, 2001,   1, s. 115 - 122) spracovala PhDr. Ľ. 
Fordinálová. 
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EBLIDA INFORMUJE 

Nové publikácie 

• 1ST 2000 - Realising an Information Society for All [Realizácie informačnej spoločnosti 
pre všetkých]. ISBN 92-894-0042-0 

Kniha sa zaoberá využívaním technológií informačnej spoločnosti v troch kľúčových sme

roch: jednotlivec a domácnosť (rozumné žitie), podniky a pracovné miesta (nové orga

nizácie a trhy), verejné služby a spoločnosť vo všeobecnosti (digitálna spoločnosť). Štvrtá 

časť sa venuje osvojeniu si technológií, ktoré podopierajú budúce služby a aplikácie. 

Publikácia predstavuje 1ST program v súčasnosti. Sumarizuje aj niektoré z počiatočných 

IST-projektov a opisuje niektoré výsledky projektov odštartovaných vo štvrtom rámcovom 

programe EK. Obsahuje aj zoznam národných kontaktných bodov v európskych i neeu

rópskych krajinách a indexy projektov a akčných plánov. 

Ďalšie informácie: D G  INFSO, 1ST information desk, e-mail: ist@cec.eu.int, www.cordis. 

Iv/ist 

• Foreign Language Teaching in Schools in Europe [Vyučovanie cudzích jazykov v 
európskych školách], ISBN 2-87116-311-1 

Štúdia sa zameriava na organizáciu vyučovania, cvičení, podporné opatrenia a aktivity 

spoločenstva v oblasti využívania jazykov na nižších úrovniach vzdelávania. Nezaoberá 

sa súkromnými iniciatívami organizovanými mimo školského systému (jazykové kurzy 

ponúkané podnikmi, miestnymi subjektmi atď.). 

Ďalšie informácie: e-mail: info@eurydice.org, www.eurydice.org 

• Culture, Trade and Globalization [Kultúra, obchod a globaiizácia], ISBN 92-3-103748-Х 

Publikácia UNESCO obsahuje 25 otázok a odpovedí o kľúčových pojmoch, ktoré sa týkajú 

kultúry a obchodu a ich vývojového potenciálu. Zámerom j e  poskytnúť základný pohľad 

na mnohostranné obchodné dohody a ich možný konflikt s vývojom domáceho kultúrneho 

priemyslu. 

Ďalšie informácie: UNESCO Publishing, www.unesco.org/publications 
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