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Elektronizácia a internetizácia (aj knižníc) po slovensky? 

Je ťažké a nevďačné písať do slovenských knihovníckych periodík. Prečo? Neplatia, 
alebo platia mizerne, ale hlavný problém j e  inde - niet spätnej väzby! Všetkým je  akoby 
všetko jedno a najčastejšia reakcia na prakticky čokoľvek (mimo osobných útokov) je  
ticho. A rána sú tam tiché, aj dni, aj noci - jednoducho, ako hovorí český prezident, „blbá 
nálada". 

Vezmime si napríklad taký problém elektronizácie či internetizácie knižníc. Koľko rokov 

sa už o ňom hovorí? Päť? Alebo už aj desať? Koľko koncepčných a zásadných článkov, 

koncepcií, námetov, odporúčaní a príspevkov na INFOS-och..., jednoducho „materiá

lov", už bolo predložených? Všetky, azda až na posledný, už stihli zapadnúť do 

zabudnutia. Boli nanič (potom sú však nanič aj odborníci, ktorí ich spracovali!), alebo 

boli dobré, len vedenie štátu či ministerstva ich nepochopilo (kto nás to potom vedie, 

resp. viedol?), alebo jednoducho neboli peniaze? Keď však neboli, prečo to vždy zistíme 

až vtedy, keď je  „materiál" spracovaný a niekedy i vyfakturovaný? Napriek všetkému 

však určitý pokrok v predmetnej oblasti nemožno nezaregistrovať. To je  fakt - ale: 

• Po prvé - tí Česi! Začali na takmer porovnateľnej štartovacej úrovni, a kde sú teraz 

oni a kde sme my? Sú až takí dobrí, alebo my sme až o toľko...? 

• Po druhé - bol to pokrok naším pričinením, alebo skôr proti našej vôli? Napríklad 

mobily ovládli slovenský telekomunikačný priestor určite nie zásluhou Slovenských 

telekomunikácii či ministerstva dopravy a spojov, ale doslova napriek ich snaženiam. 

Necítíte tú podobnosť s prienikom počítačov do knižníc? Ukazuje sa, že technický 

pokrok a jeho prejavy (akým je aj internet) si razia cestu takpovediac samy. No 

smeruje to tam, kam chcú knižnice? Alebo to jednoducho niekde ide a my sa - niekedy 

menej, ale častejšie viac - len prizeráme? 

Onoho času,- ale už po nežnom zrútení sa reálneho socializmu, istý riaditeľ významej 
bratislavskej knižnice na jednom z INFOS-ov povedal dnes už historickú vetu: „...a 
elektronici nám vtrhli do knižníc a robia si  tam, čo sa im zapáči!" Výstižné, stručné 
a neprekonateľné... Autor to síce povedal v kontexte hľadania takpovediac obranných 
mechanizmov „klasických" kníhvedcov pred už spomínaným nekontrolovateľným prie
nikom moderných technológii do knihovníckej sféry, ale reálny stav dnes je  taký, že  pre 
mlčiacu väčšinu knižníc je hlavný problém nájsť tých elektronikov, ktorí by vtrhli 
do ich knižníc a modernizovali ich - hoci aj tak, ako sa im zapáči. Elektronik, či 
priliehavejšie informatik, a vôbec - tá digitálna smotánka, vám však do knižnice ne
vtrhne len tak pre modré oči... a to je jeden problém. Druhý problém je, že keď niekedy 
už aj vtrhne, je problém ho tam udržať. 

V tejto súvislosti vyznieva priam tragikomicky, keď podľa najnovšieho zákona o verejnej 
službe a s ním súvisiacim zatrieďovaním pracovníkov knižníc sú „počítačoví" ľudia 
zaraďovaní podľa menej výhodnej tabuľky ako klasickí knihovníci (pozri rozdiel medzi 
tabuľkou v prílohe č. 3 a prílohe č. 7 zákona č. 313/2001 Z. z.). Čo k tomu dodať? Nič, 
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vari len toľko, ž e  to pripomína na Slovensku už vžité postupy, keď sa na jednej strane 

deklaruje podpora čohosi (napríklad podnikania alebo informatizácie spoločnosti) a na 

druhej strane sa súčasne podnikajú konkrétne kroky, ako deklarovaný zámer doslova 

prekaziť (napríklad podpora podnikateľov verzus daňové zaťaženie alebo podpora 

internetizácie verzus zvýšenie telekomunikačných poplatkov). Takéto počínanie psychi

atri nazývajú schizofrénia, slovenskí politici realita. 

Dobre, povedia si teraz bežní čitatelia (topmanažment sa ešte asi len spamätáva z 

hektického zákona o verejnej službe, takže pochybujem, ž e  okrem zákonov, vyhlášok, 

nariadení a predpisov stíha čítať čokoľvek iné), tak je  tu schizofrenické prostredie. Ale, 

vážení, aj schizofrénia sa dnes už dá liečiť! Len ako? Keby som bol vodcom niektorej 

z našich politických strán, rád by som svojim voličom prezradil môj tajný, originálny a 

pritom extrémne jednoduchý recept. A le  takto? Veď na poučovanie ľudu (zvlášť knižnič

ného) nemám ani papier ani kvalifikáciu, takže jediné, čo zostáva, je  oprieť sa o „autority" 

(pozor, priatelia zo  SNK - nejde tu o tie autority, ktoré riešite v nekonečnom zápase o 

slovenský súborný katalóg!). 

V minulom storočí žila jedna, na Slovensku dosť zaznávaná CS-autorita, a tá v známych 
Čapkových „Rozhovoroch s TGM" spomenula jeden skutočne drastický, ale, žiaľbohu, 
asi vhodný recept i pre dnešné slovenské pomery: „Nebáť sa a nekradnúť!" 

Viem, že takáto lacná rada pripomína rady lekárov pacientom - fajčiarom, ktorí majú 

problémy s dýchaním, typu: A čo tak prestať s fajčením, páni? A viem i to, že v 

knižniciach zatiaľ vládnuca generácia má radšej iné zázračné recepty (pozri napr. 

geniálne, hoci už tiež predhistorické - Knihovníci, chcete sa mať lepšie? Zvýšte kvalitu 

všetkej práce!). 

A predsa mi to nedá! Čo keby sme to aspoň pokusne, povedzme na rok, skúsili? Verte, 
nie je  to až také nebezpečné, ako to vyzerá. Veď sme už zvrchovaný, slobodný štát a 
vždy sa môžeme vrátiť tam, kde sme dnes. 

Ing. Oleg Cvik, CVTI SR, Bratislava 
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ČLÁNKY 

Elektronizácia ľudových knižníc v Bratislave 

Eva Šulajová, Mestská knižnica v Bratislave 

Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, má na svojom území 18 ľudových 
knižnic, z toho 17 knižníc, priamo riadených miestnymi úradmi alebo oddeleniami kultúry 
miestnych úradov, sa nachádza v jednotlivých mestských častiach a 18. je  Mestská 
knižnica v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Magistrát hlavného mesta S R  Bratislavy. 

Ľudové knižnice vždy kládli dôraz na individuálnu prácu s čitateľom. Ich pracovníci sa 

nešpecializovali na prácu s výpočtovou technikou a možno práve preto s a  v porovnaní 

s odbornými a vedeckými knižnicami nikto nesústreďoval na automatizáciu ich kniž

ničných činností. 

Po nežnej revolúcii - začiatkom 90. rokov - nastal v celej spoločnosti rozmach automa

tizácie a či sme chceli, či nie, na náš trh preniklo množstvo firiem a organizácií ponúka

júcich nové technické a programové vybavenie pre knižnice. 

A tak aj bratislavské ľudové knižnice (týkalo sa to väčších knižníc, ktoré mali viac 

finančných prostriedkov) začali v tomto období hľadať prvé možnosti automatizácie. 

Nakúpilo sa technické vybavenie, ale kvalitný výber knižničného softvéru komplikovalo 

nadšenie knihovníkov a neúnavné ponuky firiem, z ktorých každá sa snažila presadiť 

ako najlepší práve svoj produkt. T o  často viedlo k rýchlemu nákupu programového 

vybavenia bez premyslenia si ďalšieho postupu a nadväznosti na automatizáciu 

knižničných procesov. Pracovníci ľudových knižníc v tejto oblasti očakávali pomoc 

Slovenskej národnej knižnice, ktorá mala metodicky usmerňovať zavádzanie technolo

gických postupov do knižníc, ale namiesto toho, aby podala pomocnú ruku, sa borila s 

vlastnými problémami a knižnice zostali odkázané len na seba. 

Trvalo takmer 10 rokov, kým sa bratislavské ľudové knižnice spamätali a ujasnili si cestu 

svojej ďalšej existencie (mimochodom, presne toľko trvalo, kým sa v tlačivách Minister

stva kultúry SR o ročných výkazoch o knižnici začala sledovať oblasť automatizácie v 

knižniciach). Zistili, ž e  ak chcú obstáť v konkurencii iných informačných inštitúcií, musia 

klásť dôraz na oblasť elektronizácie a ponúkať služby na úrovni... 

V súčasnosti vlastní výpočtovú techniku 9 bratislavských ľudových knižníc: Mestská 
knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov. Miestna knižnica Podu
najské Biskupice, Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Miestna knižnica Dúbravka. Miestna 
knižnica Lamač, Miestna knižnica Petržalka a Miestna knižnica Rusovce. V oblasti 
automatizácie najviac pokročili veľké ľudové knižnice sídliace v jednotlivých bratislav
ských obvodoch. 
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V tomto článku sa dočítate o štyroch z nich: o Mestskej knižnici v Bratislave, Staromest
skej knižnici, Knižnici Ružinov a Miestnej knižnici Petržalka. 

V Staromestskej knižnici, v Miestnej knižnici Petržalka a v oddelení pre nevidiacich a 

slabozrakých Mestskej knižnice v Bratislave pracujú knihovníci s jedným z najrozšíre

nejších knižničných informačných s y s t é m o v - s  LIBRIS-om firmy АСОМ, s. r. o., Košice. 

Tento knižničný softvér je  v knižniciach najviac využívaný vďaka jednoduchosti a 
cenovej prístupnosti. Skladá sa totiž zo  subsystémov, ktoré sa dajú zakúpiť aj jednotlivo 
podľa toho, čo knižnice potrebujú, resp. na čo im postačujú finančné prostriedky. Sub
systémy sú vzájomne prepojiteľné. LIBRIS môže pracovať buď na jednotlivom osobnom 
počítači, alebo vo viacpoužívateľskej verzii lokálnej počítačovej siete. Využíva sloven
skú a českú diakritiku a čiarový kód, ktorým sa zefektivňuje spracovanie knižničných 
jednotiek, revízna činnosť a výpožičná služba. 

Knižnice môžu využívať modul akvizície umožňujúci plánovanie nákupu, objednávok, 

dodacích listov a faktúr, prírastkovanie a pod. Modul katalogizácie podrobne popisuje 

každú knižničnú jednotku. Modul revízie výrazne urýchľuje revíziu knižničného fondu, 

modul služby eviduje čitateľov, tržby, rezervácie, výpožičky, žiadanky, prolongácie, 

upomienky, poskytuje štatistické údaje o službách. Modul retro zabezpečuje spätné 

spracovanie knižničného fondu, ImpEX výmenu záznamov v o  formátoch IKIS a 

UNIMARC. Okrem týchto a ďalších subsystémov si knižnice môžu zakúpiť aj nadväzu

júce produkty, napr. BIBLIS (integrovaný bibliografický informačný systém umožňujúci 

podrobný bibliografický popis dokumentov) a MASKA.SK (malý súborný katalóg 

slovenských knižníc), čiže spoločnú databázu knižnic vlastniacich práva k systému 

LIBRIS a BIBLIS. 

V I. bratislavskom obvode sa o svojich čitateľov delia dve ľudové knižnice - Mestská 
knižnica v Bratislave a Staromestská knižnica. 

Mestská knižnica v Bratislave 

Mestská knižnica v Bratislave so sídlom na Klariskej ul. 16 poskytuje svoje služby 

všetkým obyvateľom Bratislavy pod vedením riaditeľky PhDr. Eleny Veľasovej. 

Čitateľom slúžia 4 špecializované pracoviská - úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry 

(Laurinská 5), úsek odbornej literatúry s oddelením pre nevidiacich a slabozrakých 

(Klariská 16), úsek literatúry pre mládež (Kapucínska 3) a úsek hudobnej a umeno-

vednej literatúry (Kapucínska 1). 

Ďalšiu činnosť zabezpečuje útvar koordinácie a metodiky, ekonomicko-správny útvar a 
úsek fondov, ktorý zabezpečuje centralizované spracovanie knižničného fondu pre 
všetky pracoviská knižnice. 

V roku 2001 knižničný fond Mestskej knižnice tvorilo 308 837 k. j., mala 12 725 čitateľov, 
ktorí navštívili pracoviská knižnice 126 282-krát a uskutočnili 447 647 výpožičiek. 
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Mestská knižnica v Bratislave začala prvé kroky v oblasti automatizácie knižničných 
procesov podnikať už v roku 1991, keď svoju pozornosť sústredila na automatizované 
spracovávanie knižničného fondu. Pracovníci úseku fondov v tomto roku pristúpili k 
overovaniu automatizovanej katalogizácie knih v programe CDS/ISIS. Ku knihám 
postupne pribudli i hudobniny, ktoré sa spracovávali pre úsek hudobnej a umenovednej 
literatúry. 

V tom istom roku Diana, Jej kráľovská výsosť z Walesu, v Mestskej knižnici slávnostne 

otvorila oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré začalo bezplatne poskytovať 

služby zrakovo postihnutým čitateľom. Po pár rokoch existencie sa v tomto oddelení 

pristúpilo k automatizácii knižničných činností. Z grantu kanadskej vlády sa zakúpila 

výpočtová technika a knižničný softvér LIBRIS, ktorý pomáha pracovníčke tohto 

oddelenia pri jej práci so zrakovo postihnutými čitateľmi prostredníctvom subsystémov 

služieb a rešerše. 

Subsystém služby umožňuje pracovníčke orientovať sa v knižničnom fonde zvukových 
kníh, ktorý sa skladájednak z automatizovane spracovaného fondu v programe LIBRIS 
dodávaného zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a jednak 
zo zvukových kníh spracovaných v úseku fondov Mestskej knižnice v programe ISIS, 
ktoré sa musia prekonvertovávať do LIBRIS-u, čo komplikuje prácu s knižničným fon
dom. Automatizovane je  vedená evidencia zrakovo postihnutých čitateľov a ich výpožič
ky. V budúcnosti plánujeme vybaviť toto oddelenie ďalšími osobnými počítačmi, ktoré 
by boli k dispozícii zrakovo postihnutým čitateľom. T o  by im umožnilo využívať hlasový 
výstup, zväčšenie typu písma a celkovú samostatnú prácu s osobným počítačom. 

Roky 1993 - 1994 priniesli nemalé pokroky do automatizovaného spracovania knižnič
ného fondu na úseku fondov. Prebiehala automatizovaná katalogizácia kníh, budovala 
sa báza prírastkov nových kníh, aktualizovala sa báza údajov časopisov a rozvíjal sa 
systém akvizície celého knižničného fondu v programe CDS/ISIS. Automatizovaný 
systém akvizície sa uviedol do prevádzky od 1. januára 1994. 

V týchto rokoch bol vypracovaný i Projekt počítačovej siete Mestskej knižnice a Automa
tizovaný informačný systém Mestskej knižnice, na ktorý sa knižnica usilovala získať 
grant od holandskej vlády. 

V roku 1995 sa zlúčil systém akvizície a katalogizácie do jedného celku. Dôraz sa kládol 
aj na budovanie databázy prírastkov SNB-Knihy a Špeciálne dokumenty. 

Roky však postupne priniesli zmeny do rozbehnutých projektov Mestskej knižnice. 
Možnosti Mestskej knižnice v oblasti automatizácie sa čoraz väčšmi zužovali. Neboli 
finančné prostriedky na nákup nových technológií, dokonca sa prehodnocoval nákup 
knižničného fondu, nenápadne, ale citeľne sa znižoval nákup periodík. Úsek fondov v 
týchto podmienkach síce ďalej realizoval akvizíciu a katalogizáciu knižničného fondu 
centrálne pre všetky pracoviská knižnice, ale jeho rozvoj stagnoval. 

Pred jubilejným rokom 2000, v ktorom knižnica oslávila svoju storočnicu, vedenie 
knižnice zameralo svoju pozornosť na vybavenie jednotlivých úsekov výpočtovou 
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technikou, ktorá umožnila sprístupniť čitateľom elektronickou formou aspoň tú časť 

knižničného fondu, ktorá j e  spracovaná automatizovane (do konca roku 2001 to bolo 

62 498 k. j.). V roku 2000 sme uviedli do prevádzky internet, ktorý sa zatiaľ využíva len 

na služobné účely. 

Vedenie knižnice, ako aj pracovníci úseku fondov vo svojich plánoch do budúcnosti dú

fajú, ž e  sa podarí rozbehnúť procesy v oblasti automatizácie Mestskej knižnice tak, aby 

bola schopná poskytovať kvalitné a rýchle služby, aby čitatelia mali na jednotlivých 

úsekoch prístup k online katalógu knižnice, čo predpokladá začať retrospektívne spra

covanie knižničného fondu a množstvo ďalších postupných krokov, ktorými sa bude dať 

dobehnúť stratený čas v tejto oblasti. 

Staromestská knižnica 

Staromestská knižnica pod vedením pani riaditeľky Emílie Jablonskej poskytuje kniž-

nično-informačné služby obyvateľom mestskej časti Staré Mesto. Jej riaditeľstvo, 

ktorého súčasťou je  oddelenie knižnično-informačných služieb, koordinácie, metodiky 

a bibliografie, oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničného fondu a 

ekonomicko-technické oddelenie, sídli na Blumentálskej ul. č. 10/a. 

Knižnica poskytuje služby prostredníctvom centrálnej knižnice na Blumentálskej ul. č. 
10/a a v štyroch pobočkách: Francisciho č. 2, Panenská č. 1, Záhrebská č. 8 a Západný 
rad č. 5. 

Knižničný fond Staromestskej knižnice v roku 2001 tvorilo 106 146 k. j. Mala 5 587 

zaregistrovaných čitateľov, ktorí uskutočnili 313 799 výpožičiek. Títo čitatelia navštívili 

pracoviská knižnice 78 482-krát. 

V oblasti automatizácie knižničných procesov sa pre knižnicu stal prelomovým rokom 
rok 1999. Toto obdobie, ktoré možno považovať za začiatok rozvíjania procesov elektro-
nizácie knižnice, prinieslo najväčšie zmeny do spôsobu práce oddelenia doplňovania, 
spracovania a ochrany knižničného fondu. Oddelenie vybavili výpočtovou technikou, 
zakúpili subsystémy akvizície, katalogizácie, retro, revízie a čiarového kódu knižničného 
softvéru LIBRIS a od 1. januára 1999 spustili spracovávanie nových prírastkov k. j. v 
tomto programe. 

Subsystém akvizície pracovníčkam oddelenia výrazne uľahčil prácu súvisiacu s nado
búdaním knižničného fondu, spracovaním dodacích listov a faktúr, s prírastkovaním k. 
j., tlačením prírastkového zoznamu a vlastníckych štítkov s čiarovým kódom, so 
sledovaním rozpočtu a štatistickými prehľadmi o nákupe knižničných jednotiek aj o 
lokálnom rozdelení zakúpených k. j. pre jednotlivé pobočky. 

Na akvizíciu nadväzuje subsystém katalogizácie, ktorý podrobnejšie opisuje knižničnú 

jednotku a tlačí potrebný počet katalogizačných lístkov pre všetky druhy katalógov 

pobočiek knižnice. 

Keďže práca v oddelení doplňovania, spracovania a ochrany knižničného fondu išla od 
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ruky, od októbra 2001 sa pustili aj do retrospektívneho spracovávania fondu v centrálnej 

knižnici na Blumentálskej ul„ ktorého ukončenie sa plánuje už  koncom tohto roka. Po 

ukončení spracovania knižničného fondu chce vedenie knižnice na tomto pracovisku 

uviesť do prevádzky ďalší subsystém LIBRIS-u - automatizovaný výpožičný systém. 

Ďalej sa plánuje pokračovať v retrospektívnom spracovaní knižničného fondu na ostat

ných pobočkách knižnice. 

Rok 2001 bol teda ďalším prelomovým rokom vo vývoji Staromestskej knižnice, keď 
kolektív pracovníkov prehodnotil dovtedajšiu tradičnú úlohu knižnice a v súlade s trend
mi slovenského knihovníctva začal realizovať prieskumy zamerané na poznanie základ
ných faktorov, ktoré ovplyvňujú efektívnosť odbornej činnosti. Na základe výsledkov 
prieskumu vypracovali návrh koncepcie automatizácie knižnično-informačných proce
sov do roku 2005, ktorej hlavným cieľom j e  rozšíriť a skvalitniť knižnično-informačné 
služby a pre všetkých občanov zabezpečiť prístup ku komplexným informáciám pro
stredníctvom internetových služieb a ďalších externých databáz. 

Projekt automatizácie zahŕňa dve základné etapy. 

V prvej etape, do ktorej patrí i automatizované spracovávanie fondu, sa vedenie knižnice 

zameralo na oživenie pobočky na Panenskej ul. č. 1. Toto pracovisko, ktoré sa špecia

lizuje na prácu s odbornou literatúrou, zaznamenalo vysoký výskyt požiadaviek zo 

strany verejnosti na odborné informácie z rôznych oblastí. 

T o  bol dostatočný dôvod na sprístupnenie internetových služieb, ktoré môžu čitatelia 

využívať od januára 2002. Prístup na internet im dáva väčšie možnosti využívať infor

mácie zo všetkých voľne prístupných sieťových zdrojov, prenášať súbory, kopírovať 

texty, vstupovať do katalógov slovenských a svetových knižníc. Pracovníci knižnice 

plánujú využiť internet i vo  vzdelávacom procese s deťmi a mládežou. Žiaľ, zrejme vyso

ká cena za pripojenie na internet (60 Sk/hod.) sa negatívne odrazila na záujme 

verejnosti, preto vedenie knižnice hľadá možnosti, ktoré by viedli k zníženiu poplatkov, 

resp. k bezplatnému poskytovaniu týchto služieb čitateľom vlastniacim platný čitateľský 

preukaz. 

Druhá etapa zahŕňa roky 2003 - 2005. V nej predpokladajú zavedenie sieťovej verzie 

na všetky pracoviská Staromestskej knižnice, ktorá umožní rýchlu komunikáciu a 

výmenu informácií s vlastnými pracoviskami a s partnerskými inštitúciami. 

Komplexné informácie o činnosti celej Staromestskej knižnice by mala zabezpečiť aj 

vlastná internetová stránka. 

Postupný prechod z klasickej knižnice na virtuálnu predpokladá nielen dostatok finan

čných prostriedkov, ale aj množstvo ďalších aktivít týkajúcich sa prípravy knihovníkov 

na prácu v nových podmienkach a ich doškoľovania v tejto oblasti či budovania 

knižničného fondu nielen prostredníctvom klasických knižných jednotiek, ale tiež na 

báze multimédií a elektronických dokumentov. 

Súčasťou týchto aktivít je  i zakúpenie servera, ktorý im umožnil sieťovo prepojiť počí
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tačové stanice v jednotlivých oddeleniach riaditeľstva a ktorý v budúcnosti zabezpečí 
aj prepojiteľnosť pobočiek. 

Pracovníci Staromestskej knižnice zrealizovali z a  posledné 3 roky v oblasti elektronizá-
cie knižnice výrazné kroky vpred a my veríme, že budú v týchto krokoch úspešne 
pokračovať. 

Miestna knižnica Petržalka 

Miestna knižnica Petržalka pod vedením riaditeľa PaedDr. Jozefa Pavelku poskytuje 

služby obyvateľom jedného z najväčších sídlisk na Slovensku, a to prostredníctvom 

svojich 10 knižničných pracovísk: Ambroseho č. 4, Furdekova č. 1, Haanova č. 37, 

Lietavská č. 14, Lietavská č. 16, Rovniankova č. 3, Vavilovova č. 24, Vavilovova č. 26, 

Vyšehradská č. 27, Vyšehradská č. 29. 

Ďalšiu činnosť knižnice zabezpečuje útvar knižnično-informačných fondov na Beňa-
dickej ul. č. 30 a útvary riaditeľstva na Ambroseho č. 2 - útvar knižnično-informačných 
služieb, útvar metodiky a ekonomický úsek. 

Jej knižničný fond v minulom roku tvorilo 237 401 k. j. Mala 8 746 čitateľov, ktorí 
pracoviská knižnice navštívili 102 794-krát a realizovali 528 494 výpožičiek. Týmito 
štatistickými ukazovateľmi sa MK Petržalka zaraďuje na popredné miesto v rámci 
ľudových knižníc v Bratislave. 

Proces automatizácie knižničných činností v MK Petržalka začal v polovici 90. rokov, 

keď vybavili výpočtovou technikou útvar knižnično-informačných fondov. Technické 

vybavenie oživili knižničným softvérom LIBRIS a začali v ňom centrálne pre všetky 

pracoviská realizovať akvizíciu a katalogizáciu knižničného fondu. 

V rokoch 1996 - 1 9 9 8  sa sústredili na kompletné spracovávanie knižničného fondu pre 

pobočky Vavilovova č. 24 a č. 26. Bolo to prípravné obdobie, keď všetky knižničné 

jednotky týchto pracovísk spracovali a označili čiarovým kódom, čím vytvorili podmienky 

na skúšobné spustenie modulu automatizovaného výpožičného systému a evidencie 

čitateľov. Toto sa im podarilo už v roku 2000. 

Po overení automatizácie knižničných procesov na týchto dvoch najväčších pobočkách 

začali pripravovať spustenie automatizovaného výpožičného systému aj na ostatných 

pracoviskách. 

V súčasnosti majú všetky pobočky vybavené výpočtovou technikou a všade, okrem 

pobočky Vyšehradská č. 27, funguje automatizovaná výpožičná služba i evidencia 

čitateľov. Knižnica má retrospektívne spracovaný už celý knižničný fond, zatiaľ však iba 

na Vavilovovej 24 a Vavilovovej 26 je  pracovníkom a čitateľom k dispozícii online 

katalóg, v ktorom v priebehu pár sekúnd môžu zistiť, kde sa aká kniha nachádza, či j e  

prístupná v knižničnom fonde alebo rezervovaná, resp. vypožičaná, a ak j e  vypožičaná, 

tak u koho a kedy sa má vrátiť. Výhody online katalógu si pracovníčky týchto dvoch 

pobočiek pochvaľujú. Práca s klasickým lístkovým katalógom v úzkych zásuvkách sa 
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nahradila rýchlym a presným vyhľadávaním záznamov či už podľa autora, názvu alebo 

predmetového hesla (predmetové heslá tvoria pracovníčky čo najpodrobnejšie, aby sa 

ľahko a efektívne vyhľadávalo). 

Podobné výhody predstavuje i automatizovaná evidencia čitateľov, resp. automa

tizovaná výpožičná služba, pričom akákoľvek informácia a štatistika z tejto oblasti j e  

spracovaná okamžite. Žiadna z pracovníčok by sa už k starému spôsobu práce 

nechcela vrátiť, i keď začiatky práce s knižničným softvérom neboli vždy jednoduché. 

Na zlé sa však zabúda a v popredí zostávajú dobré dojmy. 

Miestnej knižnici Petržalka sa teda v relatívne krátkom časovom úseku podarilo automa

tizovaným systémom zabezpečiť a ž  9 pracovísk. Zatiaľ síce nemajú zabezpečené 

sieťové prepojenie pobočiek, ale v plánoch do budúcnosti s ním počítajú, podobne ako 

so spustením internetu v najväčších pobočkách na Vavilovovej č. 24 a č. 26. 

Pracovníci knižnice sú  s priebehom budovania a napredovania knižnice v oblasti elek-

tronizácie spokojní. Skôr ich trápia nevyhovujúce pivničné priestory panelových domov, 

v ktorých sa - vrátane riaditeľstva - tiesnia všetky pobočky knižnice okrem Vavilovovej 

č. 24, Vavilovovej č. 26 a Rovniankovej č. 3. To je  oblasť, ktorú potrebuje knižnica riešiť, 

veď takmer stotridsaťtisícová Petržalka by si skutočne zaslúžila reprezentatívnu budovu 

pre svoju knižnicu. Držíme palce, aby sa im to podarilo. 

Knižnica Ružinov 

Knižnica Ružinov patrí tiež medzi veľké bratislavské verejné knižnice. Jej knižničný fond 

v minulom roku tvorilo 203 195 k. j. Mala 6 204 čitateľov, ktorí uskutočnili 75 802 návštev 

a realizovali 410 114 výpožičiek. 

Prostredníctvom svojich pracovísk - Ústrednej knižnice na Miletičovej č. 47 a pobočiek 
na Bachovej č. 7, Na úvrati č. 52, Tomášikovej č. 25 a Zimnej č. 1 - pokrýva potreby 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Podobne ako v iných knižniciach, aj v Knižnici Ružinov sa rozbiehala automatizácia 
pomaly, pričom v prvých rokoch po revolúcii využíval osobný počítač len jej 
ekonomicko-hospodársky útvar a útvar knižnično-informačných fondov. A ž  postupne 
pribudli počítače a iná technika (skener, tlačiarne) aj na ďalších pracoviskách 
riaditeľstva, a to v útvare knižnično-informačných služieb a v útvare marketingu. 

V 90. rokoch knižnica zakúpila program Smartlib firmy LUMARE, s. r. o., Hradec Králové 

a v tomto programe začala spracovávať knižničný fond. Spočiatku to vyzeralo nádejne, 

ale neskôr sa ukázalo, ž e  tento program prestáva byť pre knižnicu perspektívny-nastali 

problémy s jeho servisným zabezpečením, nakoľko prevádzkovateľ programu sústredil 

svoj záujem na inú oblasť a knižničnému programu nevenoval až takú pozornosť, čo 

bolo prvoradým predpokladom, pokiaľ program mal obstáť a držať krok s neustálym 

rozvojom a zdokonaľovaním informačných technológií používaných v knižnično-

-informačných sieťach. 
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Bolo potrebné sa zamyslieť, ako ďalej pokračovať. Patronát nad otázkami počítačovej 

a inej techniky bol zverený útvaru marketingu, ktorý sa snaží túto oblasť zastrešovať, 

to znamená sledovať situáciu na trhu, predkladať návrhy na riešenia a aplikácie a tiež 

vyberať a nakupovať patričné produkty. Samozrejme, všetko po porade s ostatnými 

útvarmi knižnice. Tak sa začala tvoriť istá koncepcia automatizácie Knižnice Ružinov, 

na ktorej pracoval kolektív pracovníkov pod vedením, a najmä vďaka pochopeniu ria

diteľky PhDr. Dariny Horákovej. Jej hlavným mottom j e  poučiť sa zo skúseností 

ostatných a investovať do technológií, ktoré majú istú perspektívu a zmysel. Taktiež sa 

ukázalo, ž e  najlacnejšie riešenie nie j e  vždy tým najlepším, aj keď sa v danom okamihu 

môže javiť ako dobré a postačujúce. 

Základom procesov automatizácie v Knižnici Ružinov j e  postupnosť krokov od útvarov 
riaditeľstva knižnice smerom k pobočkám s hlavným cieľom zabezpečiť ich vzájomnú 
prepojiteľnosť v budúcnosti. 

Pridržiavajúc sa tejto myšlienky všetky útvary riaditeľstva postupne vybavili patričnou 
výpočtovou technikou. Zároveň okrem spracovávania nových prírastkov sa v programe 
Smartlib realizovalo i retrospektívne spracovanie knižničného fondu. A keďže Knižnica 
Ružinov poskytuje metodickú pomoc Miestnej knižnici Vrakuňa, aj pre ňu zabezpečili 
kompletné spracovávanie knižničného fondu automatizovaným systémom. 

V roku 2000 zakúpili server s nainštalovaným operačným systémom Windows 2000 a 

sieťovo prepojili všetky útvary riaditeľstva. V tom istom roku uviedli do prevádzky in

ternet, ktorý zatiaľ využívajú len na služobné účely. Postupne dozrela aj otázka voľby 

nového knižnično-informačného systému. Knižnica si priebežne overovala situáciu v 

iných verejných knižniciach a dospela k názoru, ž e  existujú prepracovanejšie knižničné 

programy s vyššou úrovňou, ktoré umožňujú kráčať s duchom doby, a preto sa rozhodli 

program Smartlib vymeniť za Rapid Library. 

Tento komplexný integrovaný knižničný softvér je  produktom firmy COSMOTRON 

S Y S T E M  Ltd. z Hodonína. V plnej miere podporuje výmenný formát UNIMARC a 

katalogizačné pravidlá AACR2,  ponúka využitie čiarového kódu na evidenciu knižných 

jednotiek a čitateľov, podporuje prácu v sieti. Obsahuje moduly akvizície, katalogizácie, 

OPAC, výpožičky, správu seriálov, evidenciu publikačnej činnosti, čiarový kód, 

analytické spracovanie a pripravuje sa i modul pre MVS. 

Spracovávanie záznamov v tomto programe j e  síce podrobnejšie a tým aj oveľa 

náročnejšie ako v Smartlibe (o tom by vedeli dlho rozprávať pracovníčky útvaru 

knižnično-informačných fondov, ktoré sa momentálne učia pracovať s týmto progra

mom), ale program zároveň dáva väčšie možnosti využitia záznamov vo výslednej 

podobe - umožňuje efektívnejšie informačné využitie dát, ktoré sú v ňom uvedené, a 

to tak služobne, ako aj vo vzťahu k verejnosti. Takýto záznam je  schopný obstáť i vo  

výmene katalogizačných lístkov cez internet. 

Spolu so spustením nového programu boli prekonvertované všetky dosiaľ spracované 
záznamy v Smartlibe do Rapidu. Po nevyhnutných a potrebných úpravách a dolade
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niach budú mať všetci pracovníci na riaditeľstve - vzhľadom na sieťové prepojenie 

útvarov riaditeľstva - zabezpečený prístup do katalógu priamo z počítača. 

Ďalším cieľom knižnice j e  vybaviť výpočtovou technikou najbližšie pracovisko na Tomá-

šikovej ul. č. 25 a, samozrejme, Ústrednú knižnicu na Miletičovej ul. č. 47, kde plánujú 

v dohľadnej budúcnosti zriadiť sieť a vybaviť pracovisko náležitou technikou. Internet 

pre čitateľov by tu mal byť zriadený u ž  v tomto roku. 

Výpočtová technika bude postupne (po patričnom odskúšaní, nastavení a preverení 

Rapidu na Tomášikovej) prenikať i na ostatné pobočky knižnice, spustia sa ďalšie 

moduly programu Rapid Library - výpožičky, čitatelia, seriály atď. Všetky pobočky by v 

budúcnosti mali byť navzájom prepojené, takže akékoľvek informácie o knižničnom 

fonde a knižnici budú všade k dispozícii. Verejnosť už teraz môže získavať určité 

informácie o knižnici z jej  internetovej stránky www.kniznica-ruzinov.sk, ktorá j e  však v 

štádiu tvorby a snaha knižnice j e  stále j u  vylepšovať a aktualizovať. 

Budúcnosť Knižnice R u ž i n o v j e  postavená na budovaní online systému, prepojiteľnosti 

pracovísk a schopnosti z ktoréhokoľvek miesta poskytnúť akúkoľvek požadovanú 

informáciu. Táto koncepcia j e  finančne značne náročná, a preto sa k jej  zabezpečeniu 

pristupuje etapovite. 

Poďakovanie 

Ďakujem p. Emílii Jabionskej a Anne Khandlovej zo Staromestskej knižnice, PaedDr. Jozefovi 
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Autorka 

Súborný katalóg knižníc SR - monografie 

Ing. Milan Rakús, Slovenská národná knižnica, Martin 

Úvod 

Zákon č. 183/2000 Z.  z.  o knižniciach poveruje Slovenskú národnú knižnicu (SNK) 

starostlivosťou o súborný katalóg monografií knižníc SR. T e n  istý zákon poveruje Uni

verzitnú knižnicu v Bratislave (UKB) starostlivosťou o súborný katalóg periodických 

publikácií knižníc S R .  

S prihliadnutím na zákon č. 183/2000 Z. z.  o knižniciach a na výsledky riešenia 

medzinárodného projektu Czech and Slovak Library Information Network (CASLIN), 

podporovaného nadáciou T h e  Andrew W .  Mellon Foundation, j e  Súborný katalóg 

knižníc S R  (SKK S R )  koncipovaný ako elektronický katalóg, ktorý tvorí Súborný katalóg 
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knižníc S R  - monografie (SKK S R  - M), lokalizovaný v SNK v Martine, a Súborný katalóg 
knižníc S R  - periodiká (SKK S R  - P), lokalizovaný v UKB v Bratislave. 

Na budovaní SKK S R  sa okrem Ministerstva kultúry S R  (MK SR) v ostatnom čase 

aktívne podieľajú aj Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation (NOS -

OSF) v Bratislave a Open Society Institute (OSI) v Budapešti. NOS - OSF a OSI schválili 

žiadosť Slovenskej národnej knižnice o poskytnutie grantu na projekt „Súborný katalóg 

knižníc S R  - monografie" a žiadosť Univerzitnej knižnice v Bratislave o poskytnutie 

grantu na projekt „Súborný katalóg knižníc S R  - periodiká". Obidva projekty j e  potrebné 

v tesnej spolupráci SNK a UKB realizovať do 1. decembra 2002. 

Východiská a priority budovania Súborného katalógu knižníc S R  - monografie 

Východiská: 1. SKK S R  - M je  problém technologický a organizačný 

2. UNIMARC, predmetové heslá v invertovanom tvare 

3. MARC21, predmetové heslá v prirodzenom jazyku 

Priority: 1. Kooperatívna katalogizácia 1. etapa kooperatívnej katalogizácie 

2. etapa kooperatívnej katalogizácie 

3. etapa kooperatívnej katalogizácie 

2. Retrokonverzia 1. etapa retrokonverzie 

2. etapa retrokonverzie 

3. Konverzia 

Z a  najvyššiu prioritu budovania SKK S R - M  považujeme online kooperatívnu katalogi
záciu. V rámci 1. etapy kooperatívnej katalogizácie sa do budovania SKK S R  - M zapoja 
knižnice, ktoré vlastnia programový systém A L E P H  500 a pracujú s formátom UNI
MARC. V 2. etape kooperatívnej katalogizácie predpokladáme aktívnu účasť tých kniž
níc, ktoré vlastnia iný programový systém, ako j e  A L E P H  500, ale pracujú s formátom 
UNIMARC. Pre knižnice, ktoré vlastnia iný programový systém, ako j e  A L E P H  500, a 
pracujú s iným formátom, ako j e  UNIMARC (USMARC, V F  IKIS), je  určená 3. etapa 
kooperatívnej katalogizácie. 

Riadiace, organizačné a kooperačné zabezpečenie budovania Súborného kataló
gu knižníc S R  - monografie 

Riadiace, organizačné a kooperačné zabezpečenie budovania SKK S R  sa realizuje 
prostredníctvom Koordinačnej rady SKK S R  (KR SKK SR), ktorá sa riadi Štatútom KR 
SKK SR, a dvoch koordinačných skupín pôsobiacich v SNK a UKB (KS SKK S R  - M, 
KS SKK S R  - P). V koordinačných skupinách sú  z a  riešenie jednotlivých odborných 
problémov zodpovední odborní garanti. V KS SKK S R  - M pôsobia zatiaľ títo garanti: 

Osoba zodpovedná z a  projekt 

Správca Súborného katalógu knižníc S R  - monografie 
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Odborný garant pre programové a technologické zabezpečenie 

Odborný garant pre technické zabezpečenie 

Odborný garant pre ekonomické zabezpečenie 

Odborný garant pre legislatívu a školenia 

Odborný garant pre implementáciu formátu MARC21 

Odborný garant pre preklad katalogizačných pravidiel A A C R 2  

Odborný garant pre edíciu a vydanie prekladu katalogizačných pravidiel A A C R 2  

Odborný garant pre 1. etapu retrokonverzie 

Odborný garant pre 2. etapu retrokonverzie 

Garant z a  spoluprácu so Slovenskou národnou knižnicou 

Garant z a  spoluprácu s Univerzitnou knižnicou v Bratislave 

Odborní garanti si vytvárajú pracovné skupiny. Veľmi rýchlo sa začala formovať 

pracovná skupina pre 2. etapu retrokonverzie a pracovná skupina pre programové a 

technologické zabezpečenie budovania Súborného katalógu knižníc SR. Pracovná sku

pina pre 1. etapu retrokonverzie existuje už dávnejšie. 

Kooperácia s knižnicami v rámci budovania SKK S R  - M sa bude realizovať na základe 
dvojstranných dohôd, kým sa v Slovenskej republike nevytvoria vhodné legislatívne 
predpoklady na vytváranie konzorcií. 

Model Súborného katalógu knižníc S R  - monografie 

Pri modelovaní SKK S R  - M sme brali do úvahy tieto základné skutočnosti: 

• k dispozícii je  programový systém A L E P H  500 verzia 14.2.4, 

• prostredie, v ktorom má fungovať SKK S R  - M, je heterogénne, 

• katalogizačný záznam v SKK S R  - M nebude vznikať naraz. 

Model Súborného katalógu knižníc S R  - monografie je  uvedený na obr. č. 1. 

Nový Katalogizačný záznam (KZ) sa bude vytvárať v Súbornom katalógu (SK), pričom 

sa využijú Súbory autorít (SA) budované v rámci SK. Originálny KZ vytvorený v SK sa 

ručne skopíruje do Lokálneho katalógu (LK). V LK sa k príslušnému KZ vytvorí Hol

dingový záznam (HZ) a Itemsový záznam (IZ, t. j. záznam o exemplári). Kópie HZ a IZ 

sa automaticky prenesú do SK. 

Modifikácia KZ sa bude realizovať v SK. Zmena KZ v SK sa automaticky prenesie do 
tých LK, ktoré budú mať príslušný KZ a získali ho kopírovaním zo SK. 

Autoritatívne záznamy (AZ) sa budú vytvárať a modifikovať v SK. Zmeny v S A  sa auto

maticky prenesú do tých LK, ktoré si budú udržiavať vlastné SA. 

V LK sa môžu nachádzať aj záznamy (KZ, AZ,  HZ, IZ), ktoré nie sú obsiahnuté v SK. 

V homogénnom prostredí programových systémov A L E P H  500 ver. 14.2.4 sa dá auto-
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matické rozhranie medzi LK a SK realizovať pomocou programového produktu A L E P H  
CLUSTER. Pre iné programové systémy ako A L E P H  500 je  potrebné automatické 
rozhranie medzi LK a SK vytvoriť. 

Aktívny prístup k SK sa dá zabezpečiť prostredníctvom GUI  A L E P H .  

Časový plán realizácie Súborného katalógu knižníc SR - monografie 

Časový plán realizácie Súborného katalógu knižníc SR-monograf ie je  uvedený na obr. 
č. 2. 

Centrálny katalóg 

A U T  

A U T  

L o k á l n e  katalógy 

Obr. č. 2 

S postupnou realizáciou 1. etapy kooperatívnej katalogizácie počítame od 1. mája 2002. 

2. etapy kooperatívnej katalogizácie od 15. júna 2002 a 3. etapy kooperatívnej katalo

gizácie od 15. septembra 2002. 

Do 30. novembra 2002 bude v SKK S R  - M retrokonvertovaných približne 105 000 

záznamov slovenských kníh z rokov 1901 - 1975 (1. etapa retrokonverzie) a približne 

12 000 záznamov o starých a vzácnych tlačiach zachovaných na území Slovenska pred 

rokom 1900 (2. etapa retrokonverzie). 

Konverzia katalógov kooperujúcich knižnic a offline kooperatívna katalogizácia sa 

začne realizovať v mesiaci september 2002. 

Preklad katalogizačných pravidiel A A C R 2  bude vydaný tlačou začiatkom 2. štvrťroka 
2002. V tom istom termine bude sprístupnený aj preklad dokumentácie k formátu 
MARC21. 

S prechodom na MARC21 v celom systéme naraz sa uvažuje najskôr v druhej polovici 

roka 2003. 
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Záver 

V súčasnom období (začiatok mája 2002) sa dokončuje definícia SKK S R  - M v prQstredí 

programového systému A L E P H  500 verzia 14.2.4 s implementáciou existujúcich 

súborov autorít. Súčasne sa do SKK S R  - M integruje Národná agentúra ISBN 

pôsobiaca v SNK. Vytvárajú sa základné predpoklady na experimentálnu kooperatívnu 

katalogizáciu so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Univerzitnou knižnicou 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Slovenskou 

národnou knižnicou. 

Osobitný problém tvoria knižnice, ktoré chcú participovať na budovaní SKK S R  - M, ale 
nemajú na to vytvorené vhodné podmienky. Koordinačné skupiny v SNK a UKB sa na 
svojich rokovaniach zamýšľajú aj nad tým, ako a odkiaľ získať finančné prostriedky pre 
takéto knižnice. 

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva a rezort 
školstva 

PhDr. Helena Pangrácová, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava 

Vláda S R  po prijatí uznesenia č. 310 z 11. apríla 2001, v ktorom vzala na vedomie návrh 

Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006, poverila ministra kultúry S R  

koordináciou úloh vyplývajúcich z jej realizácie a zároveň uložila ministrom jednotlivých 

rezortov zabezpečiť realizáciu vytýčených cieľov v príslušných rezortoch v stanovenom 

čase. Neprislúcha mi robiť „odpočet" jednotlivých úloh stanovených ministrovi školstva 

SR, a preto považujte ďalej uvedené informácie len za pohľad na ich plnenie zo strany 

pracovníka ústrednej rezortnej knižnice, ktorý nemusí byť informovaný v plnej miere. Z 

uvedeného dôvodu sa moje informácie budú týkať predovšetkým úlohy C. 8-budovať 
Slovenskú pedagogickú knižnicu ako metodické, koordinačné a vzdelávacie pracovisko 
pre školské knižnice (priebežne). 

Úlohy ministrovi školstva vyplývajúce z realizácie stratégie: 

C. 5 - zahrnúť do Stratégie rozvoja informačnej spoločnosti v Slovenskej republike 
rozvoj knižničného systému, deklarovať služby knižníc ako základ verejných 
informačných služieb. 

C. 6 - zahrnúť získavanie informačných zdrojov knižnic, informačne zabezpečujúcich 
vzdelávanie, vedu a techniku (predovšetkým vedecké a akademické knižnice), do 
financovania v rámci programov a projektov určených na podporu vedy a techniky. 

Úloha sa prekrýva s úlohou C. 9. 
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С. 7 - pristúpiť к prijatiu Manifestu UNESCO a IFLA o školských knižniciach a uplatniť 
jeho pnncipy pri novelizácii právnych predpisov potrebných na revitalizáciu 
školských knižníc v Slovenskej republike v súčinnosti s realizáciou projektu 
INFOVEK. 

Stav školských knižníc je  dlhodobo znepokojujúci, na čo sme už mnohokrát upozorňo
vali Ministerstvo školstva SR. V roku 1999 sme vypracovali v spolupráci s PhDr. E. Ša
kalovou z KKIV FiF UK Bratislava Analýzu stavu školských knižníc a návrhy opatrení 
na jeho zlepšenie. Materiál sme predložili ministrovi školstva M. Ftáčnikovi i generál
nemu riaditeľovi sekcie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení MŠ SR 
J. Galbavému. Upozorňovali sme na skutočnosť, že na ministerstve bolo zrušené fun
kčné miesto pracovníka, ktorý by sa zaoberal touto problematikou. Boli vydané zákony 
o „malom" školstve a školských zariadeniach, kde sa už školské knižnice nenachádzali. 
Na problém sme upozorňovali aj na knihovníckych odborných fórach i zodpovedných 
pracovníkov na Ministerstve kultúry SR. 

V spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc - sekciou akademických knižníc, 

konkrétne PhDr. D. Gondovou, sa nám podarilo iniciovať zriadenie poradného orgánu 

Rady ministra školstva pre knižnice, ktorá sa skladá z dvoch komisií. Jedna sa zaoberá 

problematikou školských a druhá problematikou akademických knižníc. Problematika 

informačného zabezpečenia edukačného procesu sa dostala do Koncepcie výchovy a 

vzdelávania v SR a do Národného programu výchovy a vzdelávania v SR. Školská 

knižnica ako školské účelové zariadenie j e  opäť definovaná v návrhu nového zákona o 

„malom" školstve, ktorý je v súčasnosti pripravený na schválenie. Návrh zákona 

predpokladá vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo 

školstva SR. Bude obsahovať podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, prevádzke a činnosti 

školských knižníc. Návrh zásad vyhlášky o školských knižniciach je už predložený na 

ministerstve. Vyhláška bude uplatňovať princípy Manifestu školských knižníc 

(UNESCO/IFLA). Na MŠ S R  bola problematikou školských knižníc poverená pracov

níčka sekcie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Vytvorenie 

legislatívnych podmienok rozvoja školských knižníc v zmysle medzinárodných odporú

čaní sa tak stane skutočnosťou. Realita bude závisieť potom už od ľudského faktora a 

od finančných podmienok danej školy. 

Súčinnosť s realizáciou projektu INFOVEK sa na koordinačnej úrovni nepodarilo napriek 
snahe dosiahnuť. V praxi však viacerí riaditelia škôl spájajú infovekové učebne so škol
skými knižnicami (napr. Košice), čo sa ukazuje ako veľmi prospešné pre školskú 
knižnicu i pre infovekovú učebňu - pre žiakov aj ich učiteľov. 

C. 8 - budovať Slovenskú pedagogickú knižnicu ako metodické, koordinačné a vzdelá
vacie pracovisko pre školské knižnice. 

Slovenská pedagogická knižnica vznikla v roku 1956, od roku 1978 bola súčasťou 
Ústavu informácií a prognóz školstva. K 1 .júlu 2001 bola opätovne obnovená jej právna 
subjektivita podľa § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 
Z. z. o rozpočtových pravidlách v zneni neskorších predpisov a podľa zákona č. 
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183/2000 Z.  z.  o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 
Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o 
Matici slovenskej a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 61 zo dňa 24. januára 2001. 
Obnovenie právnej subjektivity vedenie knižnice chápe ako vytvorenie jedného z hlav
ných predpokladov plnohodnotného rozvoja knižnice a jej pôsobnosti v školstve. 

Opätovné definovanie postavenia a funkcie Slovenskej pedagogickej knižnice v odvet

vovom knižnično-infortmačnom systéme ako knižnično-informačného, metodického, ve

deckovýskumného a vzdelávacieho centra siete školských knižníc bolo predpokladané 

aj v Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 ako jedno zo systémových 

opatrení pre realizáciu strategickej úlohy č. 8 Informačná výchova a vzdelávanie detí a 

mládeže. Stanovenie poslania, funkcií a činností knižnice sa stalo predmetom 

zriaďovacej listiny i štatútu, ktorý následne po 1. júli 2001 schválil minister školstva SR. 

Slovenská pedagogická knižnica je  v zmysle zákona č. 183/2000 Z.  z. o knižniciach, o 

doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej 

starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej 

špecializovanou vedeckou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na 

oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. Zabezpečuje 

slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Napomáha 

uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, 

podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. 

Knižnica v rámci svojho zamerania plní funkciu: 

1. ústredného koordinačného, výskumného, metodického, vzdelávacieho, poraden

ského pracoviska rezortného knižnično-informačného systému, 

2. knižnično-informačného pracoviska Ministerstva školstva SR, 

3. metodického centra pre školské a akademické knižnice, 

4. koordinačného pracoviska medzinárodnej spolupráce rezortného knižnično-infor-

mačného systému, 

5. pracoviska pre ďalšie vzdelávanie knižničných a informačných pracovníkov škol

ských a akademických knižníc, 

6. koordinačného pracoviska pre bibliografiu v gescii výchova, vzdelávanie, školstvo, 

7. špecializovanej depozitnej a konzervačnej knižnice, 

8. zabezpečovateľa činností poradných orgánov rezortu vyplývajúcich z realizácií fun

kcii knižnice. 

V oblasti výchova, vzdelávanie, školstvo vykonáva nasledujúce činnosti: 

1. zhromažďovanie, odborné spracovávanie, uchovávanie, ochraňovanie a sprístup

ňovanie domácich a zahraničných vedeckých a odborných knižničných dokumentov; 

2. budovanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie fondu historických tlačí, 

rukopisov a výročných školských správ; 

20 Bulletin S A K ,  ročník 10, 2002, čfslo 2 



3. poskytovanie základných a špecializovaných knižnično-informačných služieb; 

4. zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie vedeckých a odborných biblio

grafických a faktografických informácii zo slovenských pedagogických periodických 

dokumentov, budovanie elektronickej databázy Články (PESS); 

5. sprístupňovanie bibliografických a faktografických informácii z externých databáz 

slovenskej i zahraničnej proveniencie; 

6. koordinovanie bibliografickej činnosti v rezortnom knižnično-informačnom systéme; 

1. vytváranie predpokladov na integráciu knižníc pôsobiacich v rezorte školstva do 

systému knihovníctva Európskej únie a do medzinárodných knižničných a informač

ných systémov; 

8. vykonávanie metodickej a poradenskej činnosti pre rezortný knižnično-informačný 

systém. 

Z uvedeného vyplýva, ž e  Ministerstvo školstva SR obnovením právnej subjektivity 

knižnice a definovaním jej poslania, funkcií a úloh v štatutárnych dokumentoch 

organizácie opätovne potvrdilo jej dlhoročné postavenie v rezortnom knižnično-infor

mačnom systéme. 

V priebehu druhého polroka 2001 vedenie knižnice v nadväznosti na osamostatnenie 

zabezpečovalo prípravu legislatívnych noriem zabezpečujúcich vznik organizácie -

návrhy zriaďovacej listiny a štatútu, delimitáciu majetku štátu, pracovníkov, rozpočtu, 

novú organizačnú štruktúru knižnice zabezpečujúcu plnenie všetkých jej funkcií, 

organizačne činnosť knižnice po ekonomickej a hospodárskej stránke, vypracovanie 

vnútorných legislatívnych noriem - organizačného poriadku, organizačnej štruktúry, 

Knižničného poriadku, Výpožičného poriadku, Cenníka služieb a sankčných poplatkov, 

interných predpisov o manipulácii s finančnou hotovosťou, na vykonávanie zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, aktualizáciu zmlúv s dodávateľmi 

služieb a tovarov, poradné orgány - ich zriadenie, vypracovanie organizačných a roko

vacích poriadkov poradných orgánov, školenia a predpisy na zabezpečenie bezpeč

nosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, vypracovanie Projektu eíektro-

nizácie knižnice, sťahovanie knižničného fondu z Klariskej ul., ktoré sa uskutočnilo v 

dvoch etapách - v máji až júni 2001 prvých 150 000 k. j. a po získaní a rekonštrukcii 

priestorov materskej školy ostatných 150 000 k. j. Knižničný fond sa podarilo presťa

hovať a uložiť do regálov tak, ž e  je  okamžite k dispozícii používateľom. 

Delimitácia z ÚIPŠ a sťahovanie ovplyvnili činnosť knižnice len v najnutnejšom rozsahu. 

Počas prvej etapy sťahovania bola knižnica zavretá pre verejnosť len dva týždne, počas 

druhej etapy bola len obmedzená výpožičná doba (skrátená z 9 na 7 hodín). 

Vedeniu knižnice sa čiastočne podarilo vyriešiť aj dlhodobý problém knižnice - pries
tory. Zmluvou o prevode správy nehnuteľného majetku štátu s účinnosťou od 19. 
septembra 2001 sa knižnica stala správcom budovy materskej školy nachádzajúcej sa 
na Hálovej ul. 6 Bratislava 5 v hodnote 10 055 455,- Sk. Vytvorili sa podmienky na 
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presťahovanie knižničných fondov z Klariskej ulice. Knižnica prevzala priestory mater

skej školy len čiastočne (približne polovicu), ostatné priestory preberie po ukončení 

školského roka 2001/2002. V prevzatých priestoroch sa uskutočnila nevyhnutná 

rekonštrukcia tak, aby bolo možné v nich umiestniť knižničné fondy do stanoveného 

termínu. V nasledujúcich rokoch bude nevyhnutné uskutočniť rekonštrukciu celej 

budovy materskej školy, aby spĺňala špecifické podmienky na prevádzku knižnice. Na 

rok 2002 na tento účel neboli plánované finančné prostriedky. 

Podľa strednodobého výhľadu organizácie na roky 2002 - 2005, ktorý bol schválený 

operatívnou poradou ministra školstva SR, sa Slovenská pedagogická knižnica bude 

postupne profilovať ako plnohodnotné ústredné knižnično-informačné pracovisko 

rezortu školstva v oblasti výchovy, vzdelávania, školstva na úrovni súčasného poznania 

knižničnej a informačnej vedy. Zámerom Slovenskej pedagogickej knižnice v rokoch 

2 0 0 2 - 2 0 0 5  je: 

• v oblasti zabezpečenia prístupu k odborným a vedeckým informáciám pracovníkom 

rezortu školstva a študentom na celom území S R  realizovať Národný program 

výchovy a vzdelávania v S R  a Koncepciu výchovy a vzdelávania v SR; 

• garantovať rozvoj rezortného knižnično-informačného systému v S R  a jeho integráciu 

do systému knihovníctva Európskej únie a do medzinárodných knižničných a infor

mačných systémov; 

• koordinovať a garantovať program bibliografickej kooperácie a prepojiteľnosť 

knižnično-informačného systému rezortu a jeho zapojenia do národného bibliogra

fického systému v unifikovanom formátovom a metodickom prostredí; 

• garantovať realizáciu informačnej výchovy na školách všetkých stupňov; 

• garantovať a organizovať celoživotné vzdelávanie pracovníkov školských a akade
mických knižníc v zmysle Memoranda celoživotného vzdelávania (Komisia európ
skych spoločenstiev, S E C  (2000) 1832; 

• pôsobiť ako neformálne komunikačné centrum rodičov, pedagógov, študentov -

všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú výchovy a vzdelávania novej 

generácie; 

• vykonávať funkciu depozitnej knižnice rezortu školstva. 

Na dosiahnutie týchto cieľov Slovenská pedagogická knižnica: 

• sa v maximálne možnej miere zapojí do realizácie Národného programu výchovy a 

vzdelávania; 

• sa v spolupráci s MŠ S R  zúčastní na tvorbe a realizácii koncepcie revitalizácie škol

ských knižníc, bude vytvárať predpoklady na strategický rozvoj školských knižníc ako 

integrálnych súčastí edukačného procesu; 

• sa bude podieľať v spolupráci s MŠ S R  a s riaditeľmi akademických knižníc na tvorbe 

a realizácii koncepcií rozvoja akademických knižníc; 
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• vybuduje v nadväznosti na možnosti svojho schváleného rozpočtu v rokoch 2002 až 

2003 automatizovaný knižnično-informačný systém SPK tak, aby pomáhal plniť 

poslanie a úlohy knižnice, elektronizáciou knižničného systému SPK vytvorí podmien

ky na sprístupnenie interných a externých informačných zdrojov prostredníctvom 

internetu a zabezpečí tak prístup k odborným informáciám na celom území Sloven

skej republiky; 

• prispeje k uplatňovaniu informačnej výchovy vo výchovno-vyučovacom procese, k 
rozvíjaniu čitateľskej kultúry a informačných kompetencií žiakov a študentov i 
pedagogických pracovníkov, metodickou pomocou pri jej realizácii pozitívne ovplyvní 
kvalitu vedomostnej úrovne a osobnostných vlastností účastníkov edukačného 
procesu; 

• sa zúčastní na tvorbe koncepcie a realizácii vzdelávania pracovníkov školských i aka

demických knižníc; 

• bude projektovať a realizovať odborno-metodické a vzdelávacie podujatia nielen pre 
pracovníkov knižníc, ale aj pre pedagogických pracovníkov; 

• sa zapojí do riešenia špecifických úloh národnostného školstva knižničnými a infor
mačnými prostriedkami; 

• v oblasti knižnično-informačného zabezpečenia edukačného procesu bude spolu

pracovať s metodickými centrami a ostatnými priamo riadenými organizáciami rezortu 

školstva pri realizácii koncepčných materiálov školstva a knihovníctva. 

Realizácii týchto predstáv musia zodpovedať aj finančné podmienky a stanovenie priorít 

v oblasti použitia finančných zdrojov, kde ťažiskom budú kapitálové výdavky do oblasti 

elektronizácie knižnice a rekonštrukcie novozískaných priestorov pre potreby knižnič-

no-informačnej praxe Slovenskej pedagogickej knižnice. Okrem nich ostáva prioritou 

budovanie knižnično-informačného fondu knižnice - nákup, spracovanie, ochrana a 

sprístupňovanie dokumentov a informačných databáz. 

Kvalifikačná štruktúra súčasných zamestnancov v počte 17 je v podstate vyhovujúca. 

Naznačenému rozsahu úloh však nezodpovedá počet zamestnancov, ktorý je  pod

statne nižší ako v porovnateľných knižniciach v Slovenskej republike. Zámer prijať 

ďalších zamestnancov Slovenskej pedagogickej knižnice, aby ich celkový počet bol 23, 

ktorý považujeme za zodpovedajúci úlohám a činnosti knižnice, závisí od zriaďovateľa 

knižnice - Ministerstva školstva SR, od jeho rozhodnutia vytvárať o. i. aj personálne 

podmienky na efektívne plnenie poslania knižnice. 

Rok 2001 bol pre Slovenskú pedagogickú knižnicu mimoriadne významný z viacerých 

hľadísk. Pripomenula si 45. výročie svojho založenia, po 22 rokoch sa opäť stala sa

mostatnou organizáciou, získala do svojej správy vlastnú budovu a ukončila sťahovanie 

knižničného fondu zo svojho pôvodného sídla na Klariskej ul. na Háiovu ul. v Petržalke. 

Všetky tieto okolnosti sa rôznym spôsobom odrazili na vývoji organizácie v danom roku. 

Za štyridsaťpäť rokov existencie si knižnica dokázala vybudovať určitú kultúrnu identitu 

vyplývajúcu z prostredia, v ktorom pôsobí, transferom odborných pedagogických infor
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mácií sa dostala do spoločensko-kultúrneho povedomia odbornej pedagogickej i laickej 
verejnosti a stala sa nespochybniteľnou súčasťou knižnično-informačného systému na 
Slovensku. Z a  veľký úspech považujeme skutočnosť, ž e  vedeniu sa podarilo udržať 
kontinuitu vývoja a činnosti knižnice. Uvedené zmeny sa neodrazili negatívne na kvalite, 
prípadne kvantite služieb, ale naopak, v o  viacerých oblastiach už v prvom polroku 
samostatnej organizácie nastal pokrok v porovnaní s predchádzajúcim stavom. Nastú
pený vývoj organizácie možno vcelku hodnotiť ako pozitívny. 

Personálne, materiálno-technické a finančné zabezpečenie neumožňuje však knižnici 

plniť svoje poslanie, funkcie a úlohy v rozsahu stanovenom jej zriaďovacou listinou a 

štatútom - zodpovedá množstvu prostriedkov poskytnutým zo štátneho rozpočtu. Kva

lita a technická úroveň vykonávaných činností nie j e  daná odbornou úrovňou zamest

nancov, ale ich počtom a úrovňou technických prostriedkov. Chýbajúce priestory na 

kultúrne a vzdelávacie aktivity, nízka úroveň elektronizácie neumožňuje poskytovať 

služby a rozvíjať knižnično-informačné aktivity na úrovni doby. Tieto skutočnosti sa 

odrážajú na fungovaní knižnice a je  veľmi zložité nájsť východisko. 

C. 9 - uplatňovať požiadavky na zabezpečenie informačných zdrojov špecializovaných 
vedeckých, akademických a školských knižnic vrátane úhrad príslušných podielov 
národných licencii na prístup k dokumentom v elektronickej podobe, v spolupráci 
s predsedom Slovenskej akadémie vied na prístup k databáze Web of Seiende a 
úhrad za služby elektronického zasielania dokumentov. 

Ministerstvo školstva S R  na základe projektu, ktorý predložila Univerzita Komenského 

v Bratislave a Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave, poverilo 

Univerzitu Komenského uzatvoriť licenčnú zmluvu o intranetovej aplikácii databáz so 

skupinovým označením W o S  s poskytovateľom licencie Institut for Scientific 

Information®, Inc., Philadelphia, PA, USA. Licencia sa vzťahuje na databázy Science 

Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts & Humanities Citation 

Index Explanded®. Databázy sa umiestnili najeden dátový server v správe Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktorá sa zaviazala sprístupňovať ich inštitúciám presne 

vymedzeným v licenčnej zmluve (akademické knižnice, vedecké knižnice, Slovenská 

akadémia vied, Ministerstvo školstva SR). 

75 rokov verejnej knižnice v Trnave 

PhDr. Emília Diteová, Krajská štátna knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

Uvedením výstavy s rovnakým názvom v marci 2002 Krajská štátna knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave predstavila verejnosti cestu, ktorou knižnica prešla z a  75 rokov od 

jej založenia. Na prvý pohľad je zjavná premena, ktorá však neznamená, že sa zmenili 

základné funkcie knižnice. Dnešná knižnica ponúka oveľa viac príležitostí pre nové 

poznanie, pre stretnutia čitateľov s tvorcami literatúry i čitateľov navzájom, pre dobro-
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družstvo čítania. A či sa zmenil čitateľ? Porovnajme svoju skúsenosť so správou knihov

níka z roku 1939: „Isteže by každého zaujímala správa o tom, ktorá kniha je najčíta

nejšia. Musím ihneď pripomenúť, ž e  naši slovenskí autori by zostali ďaleko za autormi 

dobrodružných a detektívnych románov. Chcem len poznamenať, ž e  najčítanejší slo

venský autor je  J. Nižnánsky so svojím románom Čachtická pani a Spišské tajomstvo. 

Z cudzích autorov j e  to K. May, ktorého romány oplývajú dobrodružstvami. Psycholo

gicky je to možno vysvetliť takto: Dobrodružné čítanie, do ktorého počítam i detektívne 

romány a cestopisy, a najmä americké kovbojky, je  väčšinou čítanie ľahké, ktoré dovolí 

zabudnúť na každodenné strasti a prenáša čitateľa do prostredia vyhovu- júceho jeho 

túžbam, lebo dobrodružstvo je  od nepamäti zakorenené v ľudskom srdci" [1]. 

História knižnice sa začala písať 14. februára 1927, keď o 18. hodine bola slávnostne 

otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. Dostala k dispozícii dve miestnosti v budove 

meštianskej školy, knižničný fond predstavoval asi 700 kníh. Verejnosti bola prístupná 

po tri večery v týždni. Funkciu knihovníka vykonával odborný učiteľ za odmenu 300 

korún mesačne. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada. Jej členmi boli 

vážení občania mesta, zväčša učitelia a úradníci. Funkcia predsedu a členov knižničnej 

rady bola čestná a trvala dva roky. 

V nasledujúcich rokoch sa knižničný fond rozrastá, ale nie celkom podľa potrieb 

dvadsaťtisícového mesta. Knihovník v správe z roku 1938 spomína, že v prvých rokoch 

po založení knižnice mesto nevyplácalo pre finančné ťažkosti plnú, zákonom stanovenú 

sumu na nákup kníh. Preto knihovník obstarával knihy z antikvariátov, iné boli darom 

od jednotlivcov. „Je to trpká protirečivosť pre Trnavu, kde sa tlačili knihy a časopisy v 

státisícových nákladoch," hovorí [2]. Veľa úsilia venovala knižničná rada aj zaisteniu 

lepších priestorov, chýbala najmä čitáreň. Tiež zariadenie - dve uzatvorené skrine a 14 

otvorených políc - časom nepostačovalo. 

V roku 1948 mala Trnava vyše 25 800 obyvateľov. Z nich 1 060 boli čitatelia knižnice. 

Žiakov národných škôl bolo 111, žiakov stredných škôl 188, žiakov obchodných škôl 5, 

žiakov odborných škôl 235, poslucháčov vysokých škôl 20, bez samostatného zamest

nania (v domácnosti) 110, obchodníkov, remeselníkov, roľníkov 135, robotníkov 66, 

úradníkov 79, profesorov, farárov, učiteľov 29, lekárov, advokátov, sudcov, inžinierov 

5, vojakov 77. Knihy si požičiavali väčšinou mladí ľudia, čitateľov vo veku od 40 do 50 

rokov bolo 33, nad 50 rokov 11. Knižničný fond predstavovalo 3 630 zábavných kníh, 

1 340 náučných a 68 časopisov. Z a  rok sa vypožičalo 17 636 knižničných jednotiek. A ž  

do roku 1950 sa za každú výpožičku platila 1 koruna, z a  nový preukaz 10 korún, za 

obnovenie 2 koruny a pri strate preukazu bol poplatok 5 korún. 

Úplne nová situácia nastala v 50. rokoch. Prechodom zriaďovateľskej funkcie z mesta 

na okresný národný výbor v roku 1952 vznikla Okresná ľudová knižnica v Trnave, vyšiel 

zákon č. 53/1959 o jednotnej sústave knižníc. Toto určilo smerovanie a rozvoj knižnice 

v nasledujúcich rokoch. Postupne prichádzali odborní pracovníci - absolventi strednej 

knihovníckej školy a neskôr aj vysokoškoláci. Vyprofilovali sa jednotlivé oddelenia a 

rozšírili sa služby podobne ako v ostatných okresných knižniciach na Slovensku. 
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Knižnica sa stala ústredím metodickej, bibliografickej a informačnej činnosti v okrese a 

naďalej plnila aj funkciu mestskej knižnice. Toto obdobie podrobne opísala v článku 

Výročie knižnice PhDr. J. Ághová [3]. 

Budova knižnice 

Zriaďovateľom knižnice sa 1. januára 1997 stal Krajský úrad v Trnave. Pre knižnicu to 
znamenalo nové postavenie a nové úlohy v rámci kraja, ale aj nové pomenovanie: 
Krajská štátna knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Činnosť knižnice však determinuje 
aj prostredie, v ktorom pôsobí. Takmer sedemdesiattisícové mesto Trnava zazna
menáva v posledných rokoch nebývalý rozvoj. Modernizuje sa po všetkých stránkach, 
pričom nadväzuje na svoju bohatú duchovnú a kultúrnu históriu. Pôsobia tu tri univerzity, 
Spolok sv. Vojtecha, rôzne literárne a hudobné spolky, Západoslovenské múzeum, Di
vadlo Jána Palárika, Galéria Jána Koniarka a iné kultúrne ustanovizne, gymnáziá, 
množstvo stredných škôl, odborných učilíšť a základných škôl, špeciálna základná škola 
pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Knižnica sa stala pre nich part
nerom, v mnohých prípadoch je  spolupráca obojstranná. Napríklad pedagógovia špe
ciálnej základnej školy sa stali spolutvorcami projektu vybudovania a využitia herne pre 
postihnuté deti, študenti tvorivej dramatiky Trnavskej univerzity vykonávajú prax v odde
lení literatúry pre deti. Nemalou výhodou je  blízkosť hlavného mesta - Bratislavy, vďaka 
tomu sa naši čitatelia môžu stretávať s mnohými osobnosťami literárneho a kultúrneho 
života Slovenska. Trnavský kraj susedí s Českom, Maďarskom a Rakúskom, čo tiež 
spolu s regionálnymi knižnicami kraja plánujeme využiť v rámci cezhraničnej spolu
práce. 
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Akcia pre najmladších 

Súčasnosť Krajskej štátnej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave by sme mohli v skratke 
charakterizovať niektorými údajmi z roku 2001: 

• knižničný fond tvorí 235 000 kníh, hudobnín, zvukových, audiovizuálnych a elek

tronických dokumentov; okolo 6 000 kníh sa musí ročne vyradiť, pretože sú opotre

bované alebo zastarané; 

• v študovni a čitárni je  k dispozícii 750 titulov časopisov a novín; 

• zaregistrovaných bolo 13 158 používateľov, z toho 3 887 detí do 15 rokov, zazna

menali sme 622 538 absenčných a prezenčných výpožičiek; nevidiacim používate

ľom sme požičali 3 022 titulov zvukových kníh; 

• počet vzdelávacích a kultúrno-spoiočenských podujatí v roku 2001 bol 543, zúčastnilo 
sa na nich 21 198 detí a dospelých; 

• na objednávku používateľov sme v roku 2001 vypracovali 247 rešerší, ktoré mali 

spolu 3 250 záznamov; 

• mesačne posielame okolo 1 000 upomienok používateľom, ktorí nevrátili vypožičané 

dokumenty v dohodnutej lehote; 

• v rámci Trnavského kraja poskytujeme služby 97 obecným a mestským knižniciam v 

okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany a 3 regionálnym knižniciam v kraji; vydávame 

pre ne krajský časopis Knižničný spravodajca; 

• centrálna knižnica má v rutinnej prevádzke automatizovaný knižnično-informačný 

systém vrátane prístupu verejnosti k internetu; v sieti je  26 pracovných staníc, z toho 

je pre používateľov prístupných 8 (na 4 je  dostupný online katalóg a na 4 internet). 
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.ЧИИИ1 

Interiér knižnice 

Naším cieľom je  poskytovať modernejšie služby, ktoré by zodpovedali existujúcim tech

nickým možnostiam, ale aj očakávaniam používateľov. Naplnenie vidíme vo vybudovaní 

virtuálnej knižnice. Takéto smerovanie naznačuje návrh stratégie rozvoja verejných 

knižníc Trnavského kraja na roky 2002 - 2006 i zmluva o spolupráci, ktorú podpísali 

predstavitelia Trnavskej univerzity, Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Materiálovotech-

nologickej fakulty STU, Spolku sv. Vojtecha, Západoslovenského múzea v Trnave a 

Krajskej štátnej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. V ďalšom kroku je  potrebné vytvoriť 

právny rámec, ktorý bude východiskom už pre konkrétne úlohy. 

Námetom viacerých podujatí počas celého roka je  75. výročie vzniku verejnej knižnice 

a zároveň 50. výročie zriadenia okresnej knižnice v Trnave. Pre deti pripravujeme tvorivé 

dielne, ktorých náplňou j e  vypracovať návrh na poštovú pečiatku a pamätný poštový 

lístok s témou výročia. Všetky práce budú vystavené a najlepšie sa stanú predlohou na 

výrobu pečiatky a poštového lístka. Pri príležitosti výročia usporiadame malé spolo

čenské stretnutie terajších a bývalých pracovníkov a vydáme publikáciu o histórii a 

súčasnosti knižnice. 

Rok dvoch výročí je  zároveň rokom ďalšej zmeny. Podľa zákona NR S R  č. 416/2001 

Z. z.  o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územ

né celky preberá zriaďovateľské kompetencie voči knižnici Trnavský samosprávny kraj. 
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 

Mgr. Dušan Martin, riaditeľ 

Knižná kultúra v Bardejove má bohaté tradície 

od obdobia stredoveku. Knižnica, ktorá existo

vala pri chráme sv. Egídia, roku 1460 mala 

takmer 30 rukopisných kníh. Okolo roku 1540 ju 

pretvorili na mestskú verejnú knižnicu. K jej roz

voju určite prispelo aj bardejovské kníhtlačiar
stvo a pôsobenie dvoch významných kníhtlačiarov Gutgesela a Klossa. 

Na základe knižničného zákona č. 430/1919 Zb. vznikla v roku 1925 verejná knižnica, 
ktorá mala 60 čitateľov, 501 výpožičiek a v o  fonde 204 kníh. Posledné údaje z tohto 
predvojnového obdobia sú z roku 1940, ktoré uvádzajú, že knižnica mala 1 890 zväzkov 
kníh a zapísaných 130 čitateľov. Po 2. svetovej vojne sa v roku 1946 obnovuje činnosť 
knižnice, ktorej fond tvorilo 1 850 zväzkov kníh. Obrat v činnosti vtedajšej mestskej 
knižnice nastáva v roku 1952, keď vznikla okresná knižnica s počtom zväzkov 6 152, 
ktorá plnila funkciu riadiacej knižnice v sídle okresu. Rokom 1954 sa začína rozvíjať 
metodická pôsobnosť knižnice voči ľudovým knižniciam v okrese. S vývojom, rastom 
fondov a čitateľov vzniká potreba budovania katalógu knižnice, a tak vzniká oddelenie 
doplňovania a spracovania knižničných fondov. 

ФЬгмтп 
bniiituu 

^arhcjufa 
ľokeb 

v V-. 

»*»*»» 

V roku 1961 knižnica získava 

roku' 1970 v ^  k n i ž n í c i" v z ras t 

počet zväzkov na 33 442, zaregistrovaných bolo 2 871 čitateľov, ktorí si vypožičali 

74 010 knižničných jednotiek. Umiestnenie knižnice začiatkom sedemdesiatych rokov 

je nevyhovujúce, zlepšilo sa až v roku 1974, keď sa knižnica presťahovala do časti 

priestorov bývalého MsNV na Radničnom námestí č. 1. A ž  v roku 1986 sa výlučným 

vlastníkom budovy stáva okresná knižnica. Vznikajú priestory pre bibliografiu, akvizíciu 
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a hudobné oddelenie a knižnica sa svojimi poskytovanými službami stáva moderným 
regionálnym strediskom informácií v okrese. 

Ani  nové ekonomické a spoločenské pomery po roku 1989 knižnicu nezaskočili. Bolo 
nám jasné, ž e  úroveň a kvalita poskytovaných služieb nesmie upadnúť aj napriek reštrik
ciám v oblasti ekonomiky. Po prekonaní prvých problémov a zorientovaní sa v ekono
mickej situácii, hľadaním možnosti doplnkových zdrojov formou podnikateľskej činnosti 
sa začína s elektronizáciou knižničných služieb. Rozšírila sa paleta ponúkaných služieb, 
aj platených, čím sa čiastočne darilo spomaliť nepriaznivý vplyv prudkého nárastu cien. 

Zakúpením prvých počítačov a elektronického modulárneho knižnično-informačného 
systému LIBRIS sa začína s akvizičným a katalogizačným spracovaním novozakúpe-
ných kníh v tomto systéme. Je to prvý krok, ktorým knižnica začína elektronizáciu a 
automatizáciu výpožičnej a informačnej činnosti. Pokračuje sa vo vydávaní regionál
nych bibliografií, koordinovanej spolupráci knižníc Východoslovenského kraja a budo
vaní regionálnej kartotéky v subsystéme BIBLIS. Metodická činnosť sa zameriava 
hlavne na metodicko-konzultačné a inštruktážne služby smerom ku knižniciam v okrese. 
Zrušením centrálneho doplňovania knižničných fondov a delimitáciou finančných 
prostriedkov pod obce zaznamenali sa silné tendencie obecných úradov znižovať 
finančné prostriedky na nákup literatúry, ba dokonca rušiť knižnice. K tomuto problému 
okresná knižnica nemohla ostať ľahostajná, a preto obecným úradom ponúkla možnosť 
uzatvoriť dohodu o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti knižnice, ktorej súčasťou je  
aj nákup a spracovanie literatúry. 

Prechodom do roku 1993 sú v knižnici vytvorené technické aj programové podmienky 

elektronizácie knižničnej práce. Ukončením elektronizácie knižnica vstupuje do roku 

1995 ako moderné regionálne informačné centrum, ktoré je plne automatizované a 

značne využívané verejnosťou. V tomto roku priestory knižnice prechádzajú rozsiahlymi 

rekonštrukčnými úpravami, ktoré vedú k rozšíreniu priestorov a ich estetizácii. 

Debariérizáciou prístupu do knižnice sa umožnil vstup aj obyvateľom mesta, ktorým 

schody celé desaťročia neumožňovali návštevu tejto ustanovizne. Tohto slávnostného 

aktu sa zúčastnili zástupcovia MK SR, Matice slovenskej, mestských a okresných 

štátnych orgánov, zástupcovia Zväzu invalidov a vozičkárí. 

V tom istom roku prvú „online" komunikáciu s externým prostredím zavádza knižnica 

cez sieť Sanet pripojenie na internet. Týmito službami sprístupňuje knižnica nielen 

svojim čitateľom, ale aj širokej verejnosti regiónu množstvo informácií najrôznejšieho 

charakteru. 

Transformáciou kultúry okresná knižnica od júla 1996 stráca svoju právnu subjektivitu 

a názov Okresná knižnica a prechádza pod riadenie Hornošarišského kultúrneho centra 

s názvom Hornošarišská knižnica. Ďalším ojedinelým projektom okresnej knižnice v 

poskytovaní automatizovaných služieb bol projekt Interaktívnej knižnice, ktorý pokusne 

realizovala v spolupráci s mestským úradom, mestským televíznym štúdiom a firmou 

Cable plus Košice. Táto prezentácia bola celoslovenským podujatím. Automatizujú sa 

knižničné služby v pobočke Bardejovské Kúpele. Realizuje sa prvá elektronická revízia 
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knižničného fondu knižnice. S cieľom rozšíriť priestory knižnice sa započalo s 

rekonštrukciou hospodárskych budov, t. j. garáží. Od januára 1997 knižnica začína písať 

svoju históriu pod názvom Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Dostala 

meno významného bardejovského rodáka, kníhtlačiara, vydávateľa a kníhkupca, ktorý 

žil v rokoch 1540 - 1599. 

V rámci humanizácie svojej činnosti knižnica nezabúda ani na zrakovo postihnutých 
spoluobčanov, ktorým v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabo
zrakých Mateja Hrebendu v Levoči umožňuje od 1. septembra t. r. zapožičiavať si 
zvukové knihy. 

V tomto roku sme oslávili aj 45. výročie založenia knižnice. V roku 1998 činnosť knižnice 

ovplyvnil nedostatok finančných protriedkov na nákup literatúry, čo viedlo k nedo

statočnému uspokojovaniu požiadaviek čitateľskej verejnosti. A j  napriek tejto sku

točnosti knižnica potvrdila svoju pružnosť a dynamickosť. Došlo k výraznému napre

dovaniu vo využívaní internetu verejnosťou, externých databáz, ako napríklad CD-

-ROM-ov, elektronických slovníkov a pod. 

Zapojili sme sa do projektu Regionálne prepojenie lokálnych elektronických databáz 

knižníc Prešovského a Košického kraja. Od 1. apríla 1999 knižnica bola delimitovaná 

z Hornošarišského kultúrneho centra a zriaďovacou listinou vydanou Krajským úradom 

v Prešove nadobudla právnu subjektivitu. Na ochranu knižničného fondu bol inštalovaný 

elektronický zabezpečovací systém. V decembri 2000 sa uskutočnila kolaudácia 

rekonštrukcie prístavby knižnice, žiaľ, ani do týchto dní sa nepodarilo získať finančné 

prostriedky na jej interiérové zariadenie. Sprístupnením týchto priestorov by sa vyriešil 

dlhoročný problém samostatnej študovne a čitárne, miestnosti pre kultúrno-spoločen-

skú činnosť a vytvorilo sa mediálne informačné centrum. 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove v súčasnosti pôsobí ako vzdelávacie, 

bibliografické a informačné centrum v rámci regiónu, plní v celom rozsahu funkciu 

mestskej knižnice pre okresné sídlo a pôsobí ako metodické centrum pre obecné 

knižnice. Uspokojuje kultúrne, informačné a vzdelávacie záujmy verejnosti a tým 

podporuje celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj. 

Zvýšenie úrovne práce s čitateľom ovplyvnilo používanie OPAC-u pri poskytovaní 

individuálnych služieb. Ku skvalitneniu práce s používateľom prispel aj projekt Electro

nic information For Libraries Direct, ktorý umožňuje prístup k informačným zdrojom s 

viac ako tritisíc plnotextových časopisov a novín. Zakúpením CD-ROM-u S N K -  Knihy, 

články sa sprístupnili externé informačné zdroje na rešeršné služby. 

Neoddeliteľnou zložkou knižničnej práce sú kultúrno-spoločenské podujatia so širším 
spoločenským dosahom, ale aj každodenné z oblasti knižnično-informatickej výchovy, 
ktoré boli zamerané na zvládnutie automatizovaných knižnično-informatických proce
sov, ako sú elektronický katalóg, hypertexty, CD-ROM-y a internet. Od novembra 1998 
začal svoju činnosť literárny klub BARD, ktorého poslaním je hľadať mladé talenty. Svoju 
literárnu tvorbu prezentujú v regionálnych periodikách a v masmédiách. V klubovej 
činnosti pokračovali aj mladí amatérski výtvarníci. 
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Činnosť knižnice nemôžeme uzavrieť bez toho, aby sme nespomenuli družobné vzťahy 
s knihovníkmi Okresnej knižnice v Přerove, ktoré sa datujú od roku 1977. Naše každo
ročné stretnutia neboli len výmenami skúsenosti, ale prerástli až do priateľstva oboch 
knižníc, ktoré pretrváva do dnešných dni. 

Listujúc v takmer 50-ročnej histórii okresnej knižnice, vidíme, že knižnica sa postupne 

mení z inštitúcie po stáročia charakteristickej ako miesto zhromažďovania kníh a iných 

dokumentov na vysoko profesionálnu sprostredkovateľnu informácií z celého sveta a 

pohotovo a čo najpružnejšie saturuje informačné potreby a požiadavky každého druhu. 

Knihovník sa mení z tradičného pracovníka na ozajstného experta v oblasti informácií, 

ich vyhľadávania a prenosu. 

Čo do budúcnosti? 

Garantovať vznik prepojeného informačného regiónu na báze existujúcich vlastných 

informačných databáz, ďalej vzájomnej spolupráce obecných a iných knižníc navzájom 

pri využívaní ich databáz. Kvalifikovaný informačný manažment okresnej knižnice by 

mal potom s týmito informáciami pracovať tak, ako je to vo svete bežné. Využívať ich 

pre seba, pre spolupracujúce subjekty, pre štátnu správu, obce, podnikateľov a pod. 
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INFORMÁCIE 

Zo zasadania správnej rady SAK 

• 6. marca 2002 

Ťažiskom zasadania bola príprava Týždňa slovenských knižníc a jeho slávnostné 
otvorenie v CVTI  SR. 

Správna rada SAK 

a) zobrala na vedomie 

1. stanovisko SSK k 3. knihovníckemu kongresu, 

2. informáciu o harmonograme prác na súbornom katalógu, 

3. informáciu o prípravách na konštituovanie konzorcia knižníc, 

4. informáciu o doriešení vzťahu LITA a knižnice; 

b) schválila 
1. príspevok víťaznej knižnici vo verejných čítaniach (propagácia podujatia) vo výške 

5 000 Sk, 

2. odmenu za redakciu publikácie o licenciách pre J. Šušola vo výške 2 500 Sk, 

3. odmenu z a  aktualizáciu W W W  stránky B. Kaliarikovej vo výške 3 000 Sk, 

4. poďakovanie bývalým predsedom SAK pri príležitosti 10. výročia SAK; 

c) ukladá 

1. urýchlene splniť úlohy z predošlého zasadania, 

2. venovať pozornosť kampani na získanie 1 % z dane a jej mediálnej podpore. 

• 19. apríla 2002 

Na zasadaní S R  S A K  sa ako hosť zúčastnila H. Pekarovičová z bývalej MsK Hlohovec, 

aby oboznámila prítomných s transformáciou kultúrnych zariadení v meste Hlohovec a 

zvlášť sa zamerala na postavenie knižnice v rámci Mestského kultúrneho centra i jej 

činnosť v súčasnosti. Odpovedala na viaceré otázky a vysvetlila sporné otázky. S R  SAK 

sa obráti písomne na Z M O S  a bude informovať o transformačných krokoch v kultúre, 

upozorní na vzniknuté problémy. 

Ďalej sa na zasadaní S R  SAK prerokovala: 

• účasť na medzinárodných podujatiach (10. výročná konferencia EBLIDA, 5. medzi

národná konferencia verejných knižníc, 10. konferencia Knihovny současnosti) a 

seminári CASLIN, 

• vyhodnotenie 3. ročníka Týždňa slovenských knižníc, 
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• ponuku Goetheho inštitútu na spoločný sprievodný program na Bibliotéke 2002. 

S R  S A K  schválila žiadosť o finančný príspevok pre CVTI  S R  na otvorenie T S K  a 
Tekovskej knižnici v Leviciach na edičnú činnosť pri príležitosti 75. výročia jej vzniku v 
súlade s kľúčom, podľa ktorého jubilujúce knižnice (tie, ktoré majú výročie končiace 0 
alebo 5) môžu na základe žiadosti dostať príspevok na edičnú činnosť (bulletin, leták, 
propagačný materiál) podľa výšky členského príspevku, ktorý však musia mať vyrov
naný: 

1. kategória (SNK, UKB, C V T I  SR) príspevok 1 000 Sk 

2. kategória (vedecké a akad. knižnice) 900 Sk 

3. kategória (verejné knižnice) 700 Sk 

4. kategória (špec. a obecné knižnice) 500 Sk 

Predsedníčka SAK Dr. M. Kadnárová ďalej informovala o: 

• potrebe začleniť do riadiaceho výboru Projektu o elektronizácii knižníc zástupcu SAK, 

• podpore MK S R  pri hľadaní knižníc, ktoré budú vykonávať vzorkovanie výpožičiek 
pre LITA, 

• podnetoch z členských knižníc, ktoré majú problémy s uplatňovaním zákona o verej
nej službe pre všetky knižnice bez rezortnej príslušnosti. 

Ľ. Č. 

Zo zápisnice z valného zhromaždenia SAK 2002 

Zasadanie V Z  SAK sa uskutočnilo po otvorení 3. ročníka Týždňa slovenských knižníc 
v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave dňa 20. marca 2002. Zúčast
nilo sa ho 7 hostí a 44 členských knižníc SAK. 

V Z  SAK si vypočulo príspevok Ľ. Čelkovej hodnotiaci 10 rokov činnosti Slovenskej 

asociácie knižníc (pozri s. 36). Pri tejto príležitosti predsedníčka SAK odovzdala prvému 

predsedovi SAK Ing. Jánovi Kuřákovi ďakovný list a obrazovú publikáciu (neprítomnej 

bývalej predsedníčke S A K  PhDr. Daniele Gondovej sa poďakovanie odovzdá neskôr). 

V nasledujúcej časti sa prítomní oboznámili s hodnotiacou správou o činnosti SAK z a  

rok 2001, ktorú predniesla M. Kadnárová (pozri s. 45) a správou o hospodárení z a  minulý 

rok (H. Pangrácová) i správou Kontrolnej a revíznej komisie (M. Balkóciová). 

Okrem pohľadu späť sa V Z  SK zaoberalo predovšetkým zámermi a plánmi asociácie 
na rok 2002 a ich finančnému zabezpečeniu. S návrhom rozpočtu sa predložila aj 
úprava členských poplatkov na rok 2002. K ich úprave sa pristúpilo i na základe menších 
verejných a špeciálnych knižníc, ktoré prejavili záujem o členstvo v SAK, ale nemôžu 
platiť vysoké členské poplatky. Do zvýšenia členského sa premietli aj zvýšené náklady 
SAK spojené s vydávaním Bulletinu SAK a organizáciou odborných podujatí: 
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1. SNK, U KB, CVTI  S R  3 500 Sk 

2. Vedecké a akademické 2 500 Sk 

3. Verejné knižnice 2 000 Sk 

4. Špeciálne knižnice 600 Sk 

5. Obecné knižnice 500 Sk 

Predseda odbornej skupiny (OS) pre legislatívu J. Gašpar oboznámil V Z  SAK s 

dôvodmi, prečo sa nebude SAK transformovať na nadáciu, a informoval o kampani SAK 

na získanie 1 % dane z príjmu. Ing. S. Stasselová podala informáciu o stave príprav 3. 

knihovníckeho kongresu a M. Kollárová podrobne predstavila Združenie knižníc Sloven

ska EIFLDirect. 

V diskusii vystúpili viacerí prítomní a v závere schválili nasledujúce uznesenia: 

Valné zhromaždenie SAK 

a) schvaľuje: 

1. plán činnosti a rozpočet na rok 2002, 

2. návrh na úpravu výšky členského poplatku na rok 2002, 

3. výšku príspevku S A K  na podporu účasti členských knižníc na konferencii INFORUM 

v Prahe v o  výške 600 Sk na 1 účastníka z členskej knižnice; 

b) odporúča: 

1. zistiť možnosti zapojenia, príp. vytvoriť diskusnú skupinu pre členské knižnice SAK 

s možnosťou reagovať na aktuálne problémy; 

c) berie na vedomie: 

1. správu o činnosti SAK od posledného V Z  SAK a správu o čerpaní finančných pro

striedkov v roku 2001, 

2. informáciu o prípravách 3. knihovníckeho kongresu v roku 2003 a odporúča SAK hľa

dať ďalšie možnosti financovania kongresu, 

3. informáciu o prípravách na vytvorenie združenia knižníc LIBNET s cieľom zabezpečiť 

akvizíciu elektronických informačných zdrojov, 

4. informáciu o registrácii SAK v národnom registri prijímateľov 1% z dane a zaväzuje 

členské knižnice aktívne podporiť kampaň SAK všetkými dostupnými prostriedkami, 

5. informáciu o vypísaní súťaže pre knižnice zapojené do projektu Coca-Coly V čítaní 

je poznanie s cieľovou odmenou 5 000 Sk pre víťaza a odporúča čo najskôr verejne 

vystaviť podmienky súťaže. 

Ľ. Č. 
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Odznelo na valnom zhromaždení SAK 

Na valnom zhromaždení SAK dňa 20. marca 2002 odznelo viacero príspevkov, z kto
rých Vám, vážení čitatelia, dva z nich predkladáme v plnom znení. 

Redakcia 

• 10 rokov S lovenskej  asociácie knižníc  (hodnotiacaspráva PhDr. Ľ. Čelkovej 
o desaťročnom pôsobení SAK) 

Vážení prítomní, milé kolegyne, kolegovia! 

O niekoľko mesiacov uplynie 10 rokov odvtedy, čo Okresný úrad Bratislava - oddelenie 

všeobecnej vnútornej správy vydal rozhodnutie o návrhu PhDr. Emila Vontorčíka na 

zápis do registra záujmových združení právnických osôb a podľa paragrafu 20 odst. 2 

Občianskeho zákonníka zapísal do tohto registra Slovenskú asociáciu knižníc (SAK). 

Úradný dokument charakterizoval predmet jej činnosti šiestimi bodmi, v ktorých 

dominovala predovšetkým spolupráca, konkrétne na: 

• realizácii národného programu informatizácie a formovaní národného knižnično-in-

formačného systému, 

• koordinácii koncepčných riešení programov knižníc, 

• vytváraní kooperačných väzieb v oblasti online katalogizácie a bibliografických sietí 

v národnom bibliografickom systéme Slovenska, 

• koncipovaní, riešení a funkčnom uplatňovaní výskumných programov v oblasti kniž

ničnej a bibliografickej práce, ako aj budovaní systému metodickej práce a systému 

vzdelávania a rekvalifikácie, 

• profilovaní edičnej činnosti, 

• národnej a medzinárodnej úrovni. 

Rozhodujúcim dňom pre SAK bol 9. október 1992, ktorým sa zavŕšilo úsilie troch 

najväčších slovenských knižníc o vznik tohto dobrovoľného združenia: Matice sloven
skej - Slovenskej národnej knižnice, zastúpenej PaedDr. Miroslavom Bielikom, 

Slovenskej technickej knižnice, zastúpenej Ing. Jánom Kurákom, a Univerzitnej 
knižnice v Bratislave, zastúpenej PhDr. Emilom Vontorčíkom. 

Ustanovujúce valné zhromaždenie SAK (VZ SAK) dňa 3. decembra 1992 za účasti pr

vých členov (21 knižníc) schválilo základné dokumenty - Stanovy SAK, Zásady 

kontrolnej a revíznej činnosti i Rokovací poriadok správnej rady SAK (SR SAK). Prvým 

predsedom S A K  sa stal Ing. Ján Kurák, riaditeľ SITK v Bratislave. 

Roky akosi rýchlo uplynuli a desať rokov je  o chvíľu za nami. Vráťme sa spolu aspoň 
letmo späť a pozrime sa, čo charakterizovalo jednotlivé roky, funkčné obdobia a čo sme 
urobili. Iste, nedá sa spomenúť každý seminár, stretnutie či okrúhly stôl, vystúpenie, 
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vydanie materiálu a pod., ale pristavme sa pri tých udalostiach, ktoré ovplyvnili ďalší 
vývoj SAK. Malá rekapitulácia nezaškodí. 

Rok 1993 bol predovšetkým rokom organizačným, v ktorom sa volili prví funkcionári 
správnej rady SAK, kontrolnej a revíznej komisie, vytvorili sa odborné skupiny (pre 
otázky dlhodobého rozvoja, zahraničné styky, legislatívu, ekonomické otázky knižníc, 
automatizáciu a technizáciu, propagáciu a edičnú činnosť, bibliografiu a katalogizáciu) 
a v októbri vznikol klub - sekcia vysokoškolských (neskôr akademických) knižníc. Tieto 
skupiny sa profilovali postupne a nie všetky mali hneď „šťastie" na aktívnych spolu
pracovníkov. S mimoriadnou aktivitou „vyštartovali" vysokoškolské knižnice, ktoré si 
svoju aktivitu udržali dodnes. 

Asociácia predstavovala v prvom roku pôsobnosti knižniciam svoje zámery a postupne 

rozširovala svoju členskú základňu. Zdôrazňovala, že svojimi aktivitami chce podpo

rovať rozvoj knižníc v súlade s vývojovými trendmi, formovať a presadzovať modernú 

knižničnú politiku vo vzťahoch k orgánom štátnej správy a samosprávy, obhajovať 

knižnice ako inštitúcie, ktoré patria k životu civilizovanej spoločnosti, podieľať sa na 

príprave právnych dokumentov týkajúcich sa knižníc, prispieť k čo najefektívnejšiemu 

využívaniu národného knižničného fondu, zintenzívniť kontakty slovenských knižníc so 

zahraničím a v medzinárodných organizáciách. Na „rozbehnutie" svojich aktivít dostala 

asociácia príspevok z Ministerstva kultúry S R  (MK SR) vo výške 150 000 Sk. 

Hneď vo svojich začiatkoch sa SAK aktívne zapojila do legislatívnych prác a pripo

mienkovala návrh novely zákona o povinných výtlačkoch, zákon o obecnom zriadení 

(č. 481/1992), návrh zásad knihovníckeho zákona. S týmto rokom sa spájajú dve 

dôležité udalosti: prvou bol vznik periodika - Bulletinu SAK  (hlavným redaktorom sa 

stala Mgr. Kamila Fircáková a od č. 2/1993 funkciu prebral Ing. Jozef Hajdušek) a druhou 

bola účasť na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka (so sprievodným programom 

- s ukážkami prác v databázach v UKB). Obidve tieto aktivity asociácie pretrvali a 

rozvíjajú sa dodnes. 

„Naštartované" úlohy musela asociácia v roku 1994 pribrzdiť vzhľadom na skutočnosť, 

ž e  už nedostala nijakú dotáciu z MK SR. Plán činnosti teda upravila podľa svojich 

možností. Uskutočnil sa seminár o vybraných otázkach personálneho manažmentu v 

knižniciach, prieskum stavu automatizácie v knižniciach s dôrazom na okresné a 

mestské knižnice, ich zámery a potreby (odozva bola taká, ž e  sa z nej nedali vyvodiť 

žiadne závery), pripravil sa súhrnný materiál o knižniciach vysokých škôl, fakúlt a 

univerzít, ďalej analýza vývoja výdavkov knižníc na literatúru, rozbor problematiky cla 

a DPH i vedľajšej hospodárskej činnosti knižníc. 

Tento rok S A K  charakterizovali kroky smerom k nadviazaniu zahraničných kontaktov a 
podanie prihlášky za člena organizácie EBLIDA - Európskeho združenia knižničných, 
informačných a dokumentačných asociácií (prijatie SAK sa realizovalo v roku 1995). 
Vypracovali sa zásady rozvoja zahraničnej spolupráce a zabezpečila sa účasť na 
viacerých zahraničných podujatiach (na medzinárodnom seminári o demokratickom 
riadení knižničných asociácií vo Vespréme, seminári týkajúceho sa vytvorenia Pan-
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európskeho fóra knižničných asociácií v Štrasburgu, seminári o otázkach knižničnej 
legislatívy v Štrasburgu, seminári o otázkach plánovania a podpory knižníc Kolín/Bonn, 
seminári Biznis - informácie v knižniciach v Štetine a na Fóre knihovníkov v Prahe). 

Na domácej pôde sa podarilo zainteresovať kolektív odborníkov na príprave kon

ferencie, ktorá sa uskutočnila pod názvom  Slovenské knihovníctvo v čase spolo
čenských premien a do roku 2000 ako sprievodné podujatie Bibliotéky v Univerzitnej 

knižnici (14. novembra 1994). išlo o prvý seriózny krok k rozboru najpálčivejších prob

lémov nášho knihovníctva, ktorý sa sústredil na okruhy ako legislatíva, ekonomika, 

informatizácia, vzdelávanie, organizácia a kooperácia. Na tomto podujatí si mali 

možnosť účastníci prezrieť prvé číslo štvrťročníka prekladov zo zahraničných knihov

níckych periodík Prečítali sme za vás (pripravila SITK). Asociácia následne finančne 

podporovala jeho vydávanie až do roku 1996 a od č. 1/1997 sa so zahraničnými 

prekladmi stretávame v obmedzenom rozsahu v Bulletine SAK. 

Dôležitou udalosťou bolo i V Z  S A K  (14. novembra 1994), ktoré hodnotilo prvé funkčné 
obdobie S R  SAK. Na zasadaní sa konštatovalo, že „nebolo v našich silách ani 
možnostiach angažovať sa vo všetkých závažných problémoch, ktoré ťažia naše 
knižnice... Dôležité je  už to, ž e  sme dali verejnosti o knihovníctve zasa o čosi viac vedieť, 
ž e  sa hlásime nielen o slovo, ale aj o miesto, ktoré knižniciam v spoločnosti patrí. 
Dôležité je, ž e  sme nestagnovali, ale rástli, ž e  napriek istým ťažkostiam a medzerám 
sme urobili aj kus prospešnej práce." Za pozornosť stojí aj apel SAK ku knižniciam: 
„nesmažiť sa vo vlastnej šťave, ale hľadať cesty prezentácie v masovokomunikačných 
prostriedkoch". Na V Z  SAK sa o. i. prerokovali niektoré zmeny v štruktúre odborných 
skupín, t. j. v znížení ich počtu a v užšom personálnom prepojení so správnou radou 
SAK. Konkrétne: OS pre ekonomické otázky sa začlenila do OS pre dlhodobý rozvoj a 
O S  pre bibliografiu a katalogizáciu do O S  pre automatizáciu a posudzovala existenciu 
sekcie vysokoškolských knižníc. V Z  SAK opäť zvolilo za predsedu Ing. Jána Kuráka. 

Rok 1995 „poznačil" nový návrh organizačného usporiadania miestnej a regionálnej 

kultúry - zriadenie regionálnych kultúrnych centier (RKC). Správna rada SAK nepod

porila vytváranie RKC a svoje výhrady sformulovala v Stanovisku..., v ktorom upozornila 

riadiace orgány na úskalia tohto postupu, ako napr. nedostatok času na experimentálne 

overovanie zámeru, nepripravenosť územnosprávneho usporiadania a väzieb, špeci

fiká sídiel a rôznorodosť kultúrnych zariadení. Okrem toho sa asociácia intenzívne 

zapájala do prác nad novým knižničným zákonom v tripartitě (SSK, SNK a SAK) a 

významne sa podieľala na zabezpečení knižného daru DBI 14 knižniciam v S R  v 

hodnote 20 mil. Sk (slávnostné odovzdanie - november 1995). Okrem týchto aktivít sa 

asociácia podieľala na príprave prezentačného seminára na tému SNK a vysokoškolské 

knižnice, na ktorý nadviazal seminár CASLIN a akademické knižnice. Zaoberal sa aj 

dvoma štúdiami o postavení vysokoškolských knižníc vo svete a prípravou 

vysokoškolských knižníc na automatizáciu. Treba spomenúť, ž e  SAK sa obrátil na 

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra S A V  v súvislosti s prípravou knižničného zákona, aby 

posúdil termín „akademické knižnice" namiesto termínu „vysokoškolské knižnice". Voči 

navrhnutému termínu neboli výhrady. 
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V zahraničnej oblasti musel SAK od mnohých pozvaní upustiť vzhľadom na nedostatok 

finančných prostriedkov. Realizoval iba niekoľko akcií: účasť na 85. výročnej konferencii 

Nemeckého knižničného zväzu, na výročnom zhromaždení Združenia českých knižníc 

a návšteva medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte práve prostredníctvom tejto 

organizácie. 

Mimoriadnou udalosťou pre SAK bola skutočnosť, že po prvýkrát získal finančný 

príspevok zo ŠFK Pro Slovakia vo výške 50 000 Sk na Bibliotéku a Bulletin SAK. Preto 

mohla asociácia zabezpečiť väčšiu plochu stánku a umožnila tak prezentovať firme E L  

& T elektronického Sprievodcu po slovenských knižniciach a dvom knižniciam (SITK a 

SPK v Nitre) svoje informačné služby. 

V roku 1996 zorganizovala asociácia viaceré zaujímavé podujatia (napr. o elektronizácii 
slovenských knižníc, stave školskej a mimoškolskej prípravy knižničných pracovníkov, 
CASLIN a akademické knižnice II.), venovala pozornosť príprave rôznych štúdií, napr. 
o priestorových podmienkach knižníc, tvorbe a využívaní sivej literatúry, medzinárodnej 
spolupráci knižníc) a usilovala sa prehlbovať spoluprácu i kontakty so zahraničím. 
Naďalej pripravovala stanoviská a posudzovala celý rad dokumentov, ako bol zákon o 
povinnom výtlačku, Matici slovenskej, obecnom zriadení, cle, DPH, autorský zákon. 
Usilovala sa o vznik poradného orgánu pre knižnice pri MK SR - Ústrednej knižničnej 
rady (funkčný orgán vznikol v roku 1999). Vzhľadom na skutočnosť, ž e  do návrhu 
knižničného zákona (spracovaného tripartitou) sa vniesli nové zásahy, S A K  trval na 
pôvodnom znení zákona. 

Najvýznamnejšou aktivitou tohto roka bola však spoluúčasť na príprave a realizácii 1. 

slovenského knihovníckeho kongresu (Nitra 14. - 16. mája 1996), podujatí, ktoré 

overilo schopnosť spolupráce jednotlivých inštitúcií i formulovania požiadaviek a 

stanovísk. Kongres o. i. poukázal na kritický stav v oblasti doplňovania knižničných 

fondov, na potrebu zvýšených investícií do ľudských zdrojov vrátane vzdelávania a 

žiadal dopracovať príslušné zákony pre oblasť kultúry. Súhrnné požiadavky účastníkov 

kongresu sa odrazili v deklarácii z tohto podujatia. 

Za pozornosť stojí aj kooperačné úsilie 12 bratislavských knižníc, ktoré sa premietlo do 
vytvorenia združenia knižníc ISTROLIN (dnes však už nevyvíja nijakú činnosť). 
Zaujímavou skutočnosťou je, ž e  v tomto roku - po dlhšej etape posudzovania a výberu 
- sa začalo používať dnešné logo asociácie. 

Koncom roka sa na Bibliotéke, ako jeden zo sprievodných programov, uskutočnil 

seminár o informačnom zabezpečení ZŠ, SŠ, V Š .  Druhým sprievodným programom 

bolo volebné V Z  SAK (8. novembra 1996), na ktorom sa o. i. schválili štyri odborné 

skupiny (pre legislatívu, automatizáciu, dlhodobý rozvoj, propagáciu a edičnú činnosť) 

a k sekcii akademických knižnic pribudla nová sekcia pre verejné knižnice. Na nové 

funkčné obdobie zvolili účastníci V Z  SAK za predsedníčku PhDr. Danielu Gondovú, 
riaditeľku Ústrednej knižnice FiF UK v Bratislave. 

Nová správna rada SAK vkročila v roku 1997 do napätej situácie okolo regionálnych 
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kultúrnych centier a vzhľadom na závažnosť problému predložila V Z  SAK (Nitra 20. 
marec 1997) na schválenie Vyhlásenie..., v ktorom upozornila na stav v RKC (strata 
subjektivity inštitúcií, nedoriešenie kompetencií, nárast administratívy, krátenie rozpoč
tov knižníc na úkor intendantúr a pod. a žiadala vrátiť knižniciam právnu subjektivitu, 
ich pôvodné názvy i zvýšiť finančné prostriedky na nákup literatúry). Zároveň poskytla 
Výboru Národnej rady S R  súhrnnú informáciu o problematike knižníc integrovaných v 
RKC (8. apríl 1997) a obrátila sa aj listom na poslancov, ktorí robili prieskum na MK SR. 
K otázke RKC sa pridružilo i posudzovanie ďalších verzií zákonov o povinnom výtlačku 
a o knižniciach. 

Ťažiskom odborných úloh bolo zabezpečenie konferencie Slovenské knižnice '97 
(Sielnica 14. - 15. októbra 1997), ktorá sa zamerala na aktuálne otázky slovenského 

knihovníctva a vyhodnotenie doterajších skúseností z transformácie knižníc i porov

nanie súčasného stavu s pôvodnou koncepciou. Konferencia o. i. konštatovala, ž e  

„situácia je  nepriaznivejšia, ako sa predpokladalo". Toto podujatie však nielen hodnotilo, 

ale aj načrtlo zámery, najaktuálnejšie úlohy, ktoré sa potom zosumarizovali vo vyhlásení 

účastníkov konferencie. Text vyhlásenia S A K  spolu so SSK rozoslali orgánom štátnej 

správy a samosprávy i predsedom jednotlivých politických strán, ktorých požiadali, aby 

vo svojich volebných programoch venovali pozornosť aj problematike knižníc. 

Okrem týchto aktivít treba spomenúť organizovanie odborných podujatí (profil absol

venta S Š  a V Š  knihovníckej, sivá literatúra, priestorová situácia knižníc, tvorba súbor

ného katalógu knižníc slovenských knižníc, CASLIN a akademické knižnice...), práce 

nad novým katalógom pracovných činností, prieskum záujmu o SNB na CD-ROM, 

zintenzívnenie propagácie knižnic (o. i. realizácia prezentačných dní knižníc na 

Bibliotéke). Patri sem aj zmena hlavného redaktora Bulletinu S A K  (po Ing. Jozefovi 

Hajduškovi prebrala túto funkciu Ing. Dana Petrášová, ktorá ju plnila od č. 1/1997 až po 

č. 2/1998) a doplnenie S R  SAK po odchode Ing. Daniely Slížovej náhradníčkou Mgr. 

Oígou Kaliskou, riaditeľkou Š V K  Banská Bystrica. 

Na viacerých podujatiach opakovane odzneli pesimistické konštatovania o nízkom 

spoločenskom a finančnom ohodnotení knihovníckej profesie. SAK vyzýval knižnice, 

ž e  treba „poskytovať také služby, aké nik neposkytuje, pripravovať podujatia, aké nik 

iný nerobí..." Mnohé knižnice aj pripravujú jedinečné akcie, ale málo - práve tých 

neknihovníkov - o nich vie. Musíme sa naučiť dávať o sebe vedieť, jednoducho, 

„zviditeľňovať sa". 

Finančná situácia sťažila SAK ďalší rozvoj zahraničných vzťahov. Pokračovala iba 

intenzívna spolupráca s EBLIDA, a to formou zapojenia sa do činnosti expertnej skupiny, 

ktorá sa venovala otázkam autorského práva. SAK delegoval do tejto skupiny PhDr. 

Jaroslava Šušola z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK. 

Milým prekvapením pre SAK koncom roka bolo získanie 15 000 Sk zo zrušenej Nadácie 

J. C. Hronského. 
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Rok 1998 charakterizovalo úsilie S A K  o 

• doriešenie situácie s knižničným zákonom, ktorý vláda SR vrátila a do NR S R  sa mal 
predložiť ako poslanecká iniciatíva, ale nevedno v akom znení, 

• vyjasnenie problému s LITA po vstúpení autorského zákona do praxe, ku ktorému sa 
však SAK nemal možnosť vysloviť, 

• prípravu podkladov pre podrobnú analýzu slovenského knihovníctva - audit knižníc, 

• zrušenie RKC (predloženie stanoviska MK S R  a formulovanie návrhov), 

• včlenenie pasáže o knihovníctve do programového vyhlásenia novej vlády, 

• vytvorenie samostatnej komisie pre knihovníctvo a dokumentáciu Š F K  Pro Slovakia 
(táto následne vznikla v marci 1999 a jej predsedníčkou sa stala PhDr. Daniela 
Gondová). 

Riešenie odborných úloh sa sústredilo na otázky súborného katalógu S R  v elektronickej 
forme, CASLIN a akademických knižnic, otázky sivej literatúry a problematiku medzi
národnej spolupráce slovenských knižníc, ktorou sa zaoberal seminár na sprievodnom 
podujatí Bibliotéky. 

Zo zahraničných aktivít tohto roku to bol májový zájazd členských knižníc do Prahy 

(INFOMEDIA '98), účasť na 3. zjazde SKIP, na konferencii o úlohách knižničných 

asociácií v 21. storočí, ktorá sa konala v Budapešti (máj), na projekte SK Libris (tento 

sa orientoval na zabezpečenie toku informácií pre občanov prostredníctvom knižníc) a 

pobyt v USA. Pre potreby Rady Európy sa spracoval rozsiahly a náročný dotazník, ktorý 

mal poslúžiť ako podklad na seminár o Reforme knižničnej legislatívy v strednej Európe. 

V tomto roku sa treba pristaviť aj pri „vnútornom živote" SAK, lebo v roku 1998 S A K  po 

prvýkrát zrušila členstvo 2 knižniciam - neplatičom, pripravila prieskum názorov a 

stanovísk členských knižníc na doterajšiu prácu a smerovanie organizácie. Výsledkom 

bol prekvapujúci počet kladných odpovedí a vyslovenie podpory vedeniu SAK. Počas 

roka došlo i k zmene v zložení správnej rady SAK: Ing. Ján Kurák už od marca 1998 

nevykonával funkciu riaditeľa knižnice, a preto jeho miesto zaujala Dr. Blanka 

Fetkovičová z KŠK v Trenčíne. Funkciu hlavného redaktora Bulletinu SAK, počínajúc 

číslom 2/1998, prebral Ing. Ján Kurák a vykonáva ju doteraz. Navyše už tradične po 

dvoch rokoch sa uskutočnili na V Z  SAK voľby. Predsedníčkou SAK naďalej zostala 

PhDr. Daniela Gondová. 

V roku 1999 spočívalo ťažisko práce asociácie v organizovaní krajských konferencií 
(apríl - jún), na ktorých sa po prvýkrát stretli knihovníci regiónov bez ohľadu na typ 

knižnice a zhodli sa na tom, čo je  pre nich dôležité. Hlavné referáty, ktoré vychádzali z 

auditu knižníc, sa tak stali analýzami situácie v jednotlivých krajoch. Týkali sa všetkých 

aspektov knihovníckeho života, -ale predovšetkým dominovali otázky doplňovania 

fondov, knižnično-informačné služby, personálne otázky knižníc, ako aj vzájomná 

kooperácia medzi knižnicami a stagnácia školských knižníc. Závery krajských konferen

cií našli svoje miesto pri formulovaní Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do 

roku 2003, ktorá sa stala hlavným cieľom jesenného 2. knihovníckeho kongresu. 
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Ďalším dôležitým podujatím bol pod záštitou EBLIDA národný seminár CECUP 
(Bratislava 24. máj 1999) o copyrighte, ktorého úlohou bolo podnietiť diskusiu o stave 
i perspektívach rozvoja autorskoprávnej legislatívy vo vzťahu k právam používateľov a 
posilneniu pozície knižníc. Na zabezpečenie tohto podujatia sa podarilo získať asociácii 
aj grant z O S F  vo výške 60 000 Sk. 

Z nasledujúcich aktivít treba spomenúť spoluprácu SAK na príprave podkladov na 
rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády S R  v podmienkach MK SR. V texte tohto 
vyhlásenia knihovníci našli mnohé z očakávaného: prehodnotenie právnych predpisov 
a vytvorenie vhodného legislatívneho prostredia na rozvoj kultúry a ochranu jej hodnôt, 
rozšírenie spolupráce s umeleckými a stavovskými organizáciami a tretím sektorom, 
zabezpečenie podmienok na fungovanie knižničného systému SR, zabezpečenie 
demokratických princípov činnosti ŠFK Pro Slovakia. 

Z ďalších činností SAK treba spomenúť spoluprácu pri riešení legislatívnych otázok, 
ktoré vznikli po zrušení RKC, zastupovanie vo výberových konaniach do funkcií riadi
teľov knižníc po zrušení RKC (listy prednostom krajských úradov), iniciatívu pri vytváraní 
Rady ministra školstva pre knižnice s dvoma komisiami - pre školské a pre 
akademické knižnice, nástojčivú žiadosť riešiť otázky uplatňovania autorského zákona 
v praxi knižníc, analýzu súčasného stavu akademických knižníc v S R  a koncepciu ich 
ďalšieho rozvoja, posudzovanie ďalších verzií knižničného zákona, návrh zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám, zákona o verejnej službe, ako aj prvé zasadanie 
komisie pre knihovníctvo ŠFK Pro Slovakia a prijatie rozhodnutia o organizovaní 
Týždňa slovenských knižníc v roku 2000. 

V SR S A K  nastala zmena v jej zložení vzhľadom na odchod PhDr. Oľgy Kaliskej z 
funkcie riaditeľky knižnice. Na jej miesto nastúpila náhradníčka PhDr. Darina Kožu-
chová. V snahe podporiť a skvalitniť Bulletin SAK schválila SR SAK v tomto roku 
honorovanie príspevkov podľa predložených zásad, ktoré vypracovala redakčná rada. 
Zaoberala sa o. i. aj návrhom na vytvorenie sekcie právnických knižníc a súhlasila s 
ním, ak knižnice budú členmi SAK, čo sa doteraz nestalo, a tak sekcia nevznikla. 

V 2. polroku 1999 dominovala v práci asociácie príprava a spoluúčasť na realizácii 2. 
slovenského knihovníckeho kongresu, ktorý sa uskutočnil pod názvom Knižnice pre 

21. storočie (Košice 22. - 24. novembra 1999). Na toto dôležité podujatie získal SAK 

finančnú podporu z MK S R  vo výške 55 000 Sk. Počas kongresu sa uskutočnilo aj V Z  

SAK, na ktorom sa asociácia prihlásila k otvorenému listu účastníkov kongresu, v ktorom 

žiadali prijať nový knižničný zákon a doriešiť situáciu SNK v Martine. 

Po rokoch neúspešných žiadostí o grant zo ŠFK Pro Slovakia sa v tomto roku podarilo 

získať na Bibliotéku 20 000 Sk a príspevok na Bulletin SAK z prostriedkov MK S R  (vo 

výške 20 000 Sk). Preto mohla asociácia vydať nové záložky o SAK a spestriť podujatia 

na Bibliotéke (80. rokov UKB, prezentácie kníh, okrúhly stôl Knižnice a veda a špeciálna 

výstava Od slova ku knihe). 

Zo zahraničných aktivít SAK treba spomenúť účasť na 7. konferencii českých knihov-
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níkov Knihovny současnosti, zájazd na Inforum a stretnutie so zástupcami SKIP a 

S D R U K  v Brne, ako aj návštevu zástupcov Americkej knižničnej asociácie v rámci 

programu SK - Libris i viaceré podujatia, prezentácie a semináre s americkými špecia

listami. 

Rok 2000 začínal spoluúčasťou SAK na Petícii za osamostatnenie Slovenskej národnej 

knižnice od Matice slovenskej a dovŕšilo sa niekoľkoročné úsilie, ktoré doriešil nový 

knižničný zákon (č. 183/2000). S účinnosťou od 1. júla 2000 vstúpil do platnosti i zákon 

o povinnom výtlačku (č. 182/2000). Okrem toho venovala SAK pozornosť Projektu 

elektronizácie knižníc ako súčasti rozvoja informačných sietí S R  pre MK S R  a MŠ SR, 

formátom v elektronických databázach slovenských knižníc, pripravovanej reforme 

verejnej správy a vytvorila pracovnú skupinu na sledovanie transformačných zmien v 

súvislosti so spomínanou reformou. Pripravila ďalej seminár na tému Význam knižníc 

pre vzdelávanie v 21. storočí a spolupodieľala sa na príprave dvoch seminárov -

Výskum ako súčasť procesov knižníc a Doplňovanie fondov literatúrou v jazykoch 

národnostných menšín. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aktivita akademických knižníc, 

ktorým sa podarilo vytvoriť vlastnú diskusnú skupinu a pripraviť dotazníkový prieskum 

využívania elektronických informačných zdrojov v akademických a vedeckých knižni

ciach. 

Ťažiskovou úlohou SAK bolo vyhlásenie a organizačné zabezpečenie 1. ročníka 
Týždňa slovenských knižníc (TSK). Toto podujatie malo priblížiť širokej verejnosti 
činnosť knižníc a prostredníctvom médií viac zviditeľniť knižnice, ukázať, ž e  napriek 
mnohým (neraz existenčným) problémom sú to životaschopné inštitúcie, ktoré si 
zaslúžia viac pozornosti i starostlivosti. Na záver T S K  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 
na slávnostnej akadémii stretnutie s prezidentom S R  Rudolfom Schusterom. Prítomní 
prijali Výzvu pracovníkov slovenských knižníc, v ktorej sa obrátili na širokú verejnosť, 

• podporovala nezastupiteľné miesto knižníc pri pozitívnom rozvoji súčasnej 

spoločnosti, 

• zastavila úpadok knižníc a ich spoločenského postavenia, 

• považovala knižnice z a  inštitúcie verejného záujmu, aby mohli plniť svoje poslanie, 

• chápala knižnično-informačné služby ako jeden z významných nástrojov praktického 

uskutočňovania základného ľudského práva na rovnaký prístup k informáciám. 

Stovky rozmanitých a predovšetkým nápaditých podujatí dokázali, ž e  takýto týždeň j e  

užitočný, myšlienka správna a v jeho organizovaní treba pokračovať. 

V tomto roku opäť získala SAK grant zo Š F K  Pro Slovakia na Bibliotéku v sume 30 000 

Sk a na Bulletin SAK z MK S R  9 000 Sk. 

Zahraničné aktivity zahŕňali zájazd na Inforum, účasť na seminári Knihovny současnosti 

a stretnutie so zástupcami SDRUK a SKIP v Bratislave, venovanom aktuálnym otázkam 

knihovníctva. Zahraničnú činnosť SAK podporilo MK S R  dotáciou z účelových transfe

rov na zaplatenie členského príspevku S A K  do EBLIDA. 
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Z ďalších činností treba spomenúť ukončenie diskusie a spracovanie pripomienok k 
návrhu úprav stanov SAK, prípravu V Z  SAK. Treba však uviesť dôležitú skutočnosť, t. 
j., ž e  jeden zo zakladajúcich členov asociácie - Matica slovenská - vystúpil zo SAK 
(„vzhľadom na porušenie článku 2 odstavec 1 stanov SAK") a z finančných dôvodov 
zrušila svoje členstvo knižnica SOPK. O členstvo v tomto roku požiadala novozriadená 
Slovenská národná knižnica. 

V Z  SAK, ktoré bolo sprievodným podujatím Bibliotéky 2000, bolo zhromaždením 

volebným. Prijalo predloženú novelizáciu stanov a zvolilo novú správnu radu SAK. 

Predsedníčkou sa stala PhDr. Mária Kadnárová, zástupkyňa riaditeľa Slovenskej 

lekárskej knižnice v Bratislave. 

V roku 2001 predložila svoj plán a zámery nová S R  SAK. Najdôležitejšie boli dve 

podujatia: 

• 2. ročník Týždňa slovenských knižníc, ktorého mottom bolo Človek v knižnici, sa 

predstavil vlastným logom, ktorého autorom je akademický maliar Ladislav Čisárik, 

• národný seminár CELIP (opäť pod záštitou EBLIDA), ktorý sa venoval licenciám 

elektronických dokumentov (Žilina 19. júna 2001). Z a  úspech možno považovať 

vytvorenie vlastnej webovej stránky (www.sakba.sk) a jej pravidelnú aktualizáciu. 

(Podrobnejšie o odborných aktivitách informuje Správa o činnosti SAK z a  rok 2001 na 

strane 45.) 

A už sme sa dostali do roku 2002, práve na otvorenie 3. ročníka Týždňa slovenských 
knižníc, ktorého mottom j e  Človek - informácie - knižnice. Okrem toho sa SAK pripojil 
k programu verejných čítaní firmy Coca-Cola v rámci projektu V čítaní je  poznanie. 
Mimoriadne závažnou udalosťou tohtoročných prvých mesiacov je  zaregistrovanie SAK 
ako prijímateľa 1 % dane z príjmu podľa zákona č. 561/2001. 

(O ďalších plánoch na rok 2002 pozri na webovej stránke www.sakba.sk.) 

Vážení prítomní, môj prehľad činnosti Slovenskej asociácie knižnic pripomenul dôležité 

momenty v živote asociácie v uplynulých rokoch. Iste, podujatí i každodennej, doslova 

mravčej práce bolo oveľa viac, ako o tom oboznamovali prehľady na V Z  SAK. Tvorivú 

prácu sprevádzali častokrát opakované posudky, stanoviská, zdôvodňovania, navrho

vania či urgovanie, alebo žiadosti o finančnú podporu. Napriek všetkému asociácia 

dokázala svoju opodstatnenosť, našla svoje miesto v knihovníckom živote. Vďaka spo

lupráci s viacerými inštitúciami a predovšetkým Spolkom slovenských knihovníkov i 

jednotnému postupu sa podarilo presadiť mnohé v prospech rozvoja slovenského 

knihovníctva. Ďalšie úlohy však stoja pred nami. Aká bude asociácia a výsledky jej práce 

v nasledujúcich rokoch, závisí nielen od hŕstky tých, ktorých ste zvolili a ešte zvolíte, 

ale od vás všetkých, od vašej iniciatívy, rozhodnosti, ochoty, dôslednosti i tvorivosti. 

Bez vzájomnej dôvery, netrieštenia síl a spolupráce to nepôjde. Skutočne záleží len a 

len na nás všetkých. Verím, že nasledujúce desaťročie bude pre SAK ešte úspešnejšie. 
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Vážení přítomní, milé kolegyne, kolegovia, dnes sme si připomenuli cestu, ktorou sme 
prešli z a  uplynulých desať rokov. Pri tejto príležitosti sa treba poďakovať tým iniciátorom, 
ktorí stáli pri zrode našej profesijnej organizácie a pomohli jej vykročiť vpred: Ing. Jánovi 
Kuřákovi a PhDr. Daniele Gondovej. 

• Valné zhromaždenie SAK - Bratislava 20. marca 2002 (vystúpenie 
predsedníčky SAK PhDr. M. Kadnárovej) 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

nachádzame sa v druhom roku piateho volebného obdobia počas 10-ročnej histórie 

SAK, ktorej prierezom nás pred chvíľkou previedla pani Dr. Ľ.Čelková. Desať rokov nie 

j e  dlhé obdobie, ale z počutého vyplýva, ž e  asociácia stihla toho dokázať z a  toto obdobie 

dosť. Z a  najdôležitejšie považujem rozšírenie informovanosti o našej existencii nielen 

v odborných kruhoch, ale najmä vo vzťahu k štátnym orgánom zodpovedným z a  rozvoj 

národného knižničného systému. Táto skutočnosť je  obzvlášť dôležitá v spoločnosti, 

ktorá ešte stále neukončila svoj vlastný vývoj založený na nemenných princípoch 

pluralitnej demokratickej spoločnosti. 

Cieľom tohto valného zhromaždenia je zhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov 
SAK od posledného VZ, ktoré sa konalo v SNK pred rokom, a schválenie predlo
žených návrhov na činnosť na nasledujúce ročné obdobie v súlade s finančnými 
možnosťami asociácie. 

Správna rada ako vrcholný výkonný orgán S A K  sa stretla v uplynulom období celkom 

šesťkrát (29. marca 2001, 17. mája 2001, 2. októbra 2001, 4. decembra 2001, 22. 

januára 2002 a 6. marca 2002). Okrem zasadnutí S R  SAK sa v tomto období uskutočnili 

i zasadnutia jednotlivých odborných skupín a sekcií, ktoré boli odbornými garantmi a 

organizátormi podujatí zaradených do plánu činnosti na rok 2001. S potešením môžem 

konštatovať, že okrem jedného sa nám podarilo všetky podujatia úspešne zrealizovať. 

Neuskutočnila sa iba výstava plagátov k TSK. Pôvodne sme zamýšľali vypísať súťaž a 

osloviť študentov umeleckých škôl s tým, ž e  víťazný návrh plagátu by sa realizoval ako 

centrálny pútač každoročne prebiehajúceho TSK. No vzhľadom na to, ž e  sa nám 

nepodarilo získať grant na realizáciu tejto myšlienky, sme od súťaže upustili a urobili 

sme priestor na vystavenie propagačných materiálov zapojených knižníc s použitím 

ústredného loga podujatia v stánku SAK počas tohoročnej Bibliotéky. Bohužiaľ, táto 

naša iniciatíva sa nestretla s primeranou odozvou, v čom vidíme najväčšiu slabinu tohto 

podujatia i do budúcnosti. Nedostatočná public relations popiera obrovskú snahu 

knižníc o úspešnú prezentáciu vlastných činností počas TSK, a preto sa S A K  bude 

usilovať rôznymi formami o prekonanie tohto nedostatku. 

Sekcia verejných knižníc pripravila v minulom roku okrem 2. ročníka TSK, ktoré bolo 
veľmi podrobne zhodnotené v príspevkoch publikovaných v čísle 2 Bulletinu z r. 2001, 
i seminár zameraný na problematiku vymáhania nevrátených dokumentov. Semináru 
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predchádzal prieskum zacielený na zmapovanie spôsobov, akými sa rieši tento dlho

ročný nepríjemný problém vo verejných knižniciach. Výsledkom seminára bolo 

odporúčanie na legislatívne správny a jednotný postup. Vzhľadom na úspech seminára 

pripravuje sekcia jeho pokračovanie v tomto roku tiež za účasti právnych expertov, ktorí 

by mali vysvetliť prípadné nejasnosti a zodpovedať na otázky účastníkov. 

Naše V Z  sa koná v čase, keď sa začína 3. ročník Týždňa slovenských knižníc - T S K ,  
ktorého odborným garantom je  sekcia verejných knižníc, vedená Mgr. K. Ďurovcovou. 
Včera sa na MK S R  konala tlačová konferencia, na ktorej som informovala o viac ako 
1 000 pripravovaných podujatiach 169 zapojených knižníc v rámci TSK. Tento ročník 

j e  obohatený o pripravené programy knižníc v rámci projektu Verejné čítania firmy Coca 

Cola, do ktorého sa zapojila i SAK. Pre 30 zapojených verejných knižníc pripravila aso

ciácia súťaž s cieľovou odmenou 5 000,- Sk pre knižnicu, ktorá podá najoriginálnejšiu 

a najobsažnejšiu správu o svojom podujatí v bulletine a na webovej stránke SAK. 

V rámci tzv. centrálnej mediálnej kampane sme zaslali súhrnú informáciu o 3. ročníku 

T S K  i na veľmi populárnu webovú stránku knihy.sme.sk, čím sa zasa rozšíri infor

movanosť o činnosti knižníc i medzi ich potenciálnymi používateľmi. V budúcnosti by 

sme chceli dosiahnuť pravidelnejšiu spoluprácu s týmto webovým portálom a i jeho 

prostredníctvom informovať verejnosť o živote slovenských knižníc. 

Organizátorom úvodného podujatia 3. ročníka TSK bol náš dnešný hostiteľ Centrum 

V T I  SR, ktoré v tento deň z a  účasti zástupcov Delegácie E Ú  v S R  a iných štátnych 

predstaviteľov sprístupnilo Depozitnú knižnicu E Ú  (pozri tiež s. 54). I touto cestou sa 

chcem poďakovať v mene S A K  všetkým pracovníkom CVTI  SR, ktorí participovali na 

zabezpečení dôstojného priebehu tohto podujatia, čím prispeli k úspešnému odštarto

vaniu TSK. 

Hlavným minuloročným podujatím sekcie akademických knižníc, ktorú vedie PhDr. 

M. Sakálová, bol národný seminár CELIP s témou Prístup k elektronickým zdrojom: 

otázky licencií, ktorý sa konal 19. júna 2001 v Žiline. Išlo o celoslovenské podujatie, na 

ktorom sa okrem akademických knižníc zúčastnili i mnohé vedecké špecializované 

knižnice, ktorých sa problematika licencií na prístup k elektronickým informačným 

zdrojom tiež dotýka. Podrobnejšie ste sa s obsahom, priebehom a závermi seminára 

mohli oboznámiť prostredníctvom Bulletinu SAK č. 3/2001. Deň predtým (18. 6.) sa 

konal už tradičný seminár akademických knižníc, ktorého obsahom boli problémy a 

otázky týkajúce sa informačného zabezpečenia vzdelávacieho, vedeckého a výskum

ného procesu a napĺňanie stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 v 

podmienkach akademických knižníc. 

Odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu pod vedením Mgr. B. Bellérovej 

participovala na zabezpečení účasti členských knižníc SAK na organizovanom zájazde 

na medzinárodnú konferenciu INFORUM, čo už tradične pripravujeme v spolupráci so 

SSK. Organizátor podujatia Albertina icome SK rovnako ako v minulosti, aj v roku 2001 

pripravila osobitné podmienky pre členské knižnice SAK a SSK. SAK prispela svojim 

členským knižniciam sumou 525,- Sk na jednu osobu. 
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V rámci svojho členstva v EBLIDA sa SAK aktívne zapájala do projektu CELIP, 

vyvrcholením tejto aktívnej spolupráce bol už spomínaný národný seminár, na ktorého 

organizáciu nám bol pridelený grant v o  výške 1 800 eur. Tiež nás teší, ž e  z a  relatívne 

krátky čas sa nám podarilo na základe návrhov zo seminára zrealizovať preklad 

oficiálnej publikácie EBLIDA o problematike licencií na prístup k digitálnym informačným 

zdrojom. Publikáciu budeme distribuovať na požiadanie všetkým záujemcom z radov 

členských knižníc, prítomní zástupcovia si môžu publikáciu prevziať dnes osobne. Dr. 

Jaroslav Šušol ako delegovaný zástupca SAK v expertnej skupine EBLIDA sa v 

minulom roku zúčastnil na dvoch pracovných zasadnutiach a so závermi rokovaní 

oboznámil odbornú verejnosť prostredníctvom článkov publikovaných v Bulletine SAK. 
V máji sme sa zúčastnili 9. výročnej volebnej konferencie EBLIDA v Brémách. Voľby 

potvrdili vo  funkciu doterajšiu prezidentku EBLIDA pani Britt-Marie Haggstrômovú a 

nový výkonný výbor. Pre záujemcov spresňujem, ž e  o celom priebehu konferencie a jej 

odbornom programe písala v Bulletine SAK č. 3/2001 Mgr. B. Bellérová. 

Veľkú pozornosť sme venovali i predkladaným legislatívnym materiálom, ktoré majú 

dosah na činnosť asociácie, prípadne knižnično-informačnú oblasť. T u treba spomenúť, 

že máme veľmi dobrú spoluprácu s MK S R  - sekciou kultúrneho dedičstva, ktorá nám 

postupuje tieto materiály na pripomienkovanie. 

Odborná skupina pre legislatívu pripravila v minulom roku stanovisko k návrhu 
zákona o spolkoch a návrhu na transformáciu SAK na nadáciu. Podrobnejšiu informáciu 
o tejto problematike prednesie Dr. J. Gašpar, vedúci OS pre legislatívu. Za veľký úspech 
v legislatívnej oblasti považujem skutočnosť, ž e  sa zavŕšil proces hľadania optimálneho 
modelu uplatňovania nárokov LITA (autorského ochranného zväzu), vyplývajúcich z 
platného autorského zákona. Zástupcovia SAK sa aktívne zapájali do tohto procesu a 
zúčastnili sa oboch rokovaní k tejto problematike, ktoré sa konali na pôde MK SR.  
Výsledkom j e  návrh zmluvy medzi LITA a SNK, ktorá bola poverená platbou z a  
výpožičky uskutočňované v knižniciach SR. Platba sa uskutoční na základe stanove
ného tzv. ročného licenčného poplatku kvantifikovaného na základe štatistického 
sledovania absenčných výpožičiek vo vytypovaných knižniciach s automatizovanou 
výpožičnou agendou. Je to zavŕšenie niekoľkoročného úsilia za nastolenie právneho 
stavu v základnej činnosti knižníc, ktorou nepochybne výpožičný proces je. 

Odborná skupina pre informatizáciu sa rozhodla v roku 2001 dosiahnuť skvalitnenie 
webovej stránky SAKwww.sakba.sk. Na základe ústretovosti Ing. M. Rakúsa, vedúceho 
O S  a SNK, sa funkcie správcu stránky ujala odborná pracovníčka SNK (pani 
Kaliariková), ktorá v úzkej súčinnosti so správnou radou realizuje aktualizácie 
informácií. Ako  ste už zrejme zaregistrovali, rozšíril sa i obsah stránky napr. o online 
verzie nášho bulletinu, pripadne informácie o pripravovaných podujatiach či projektoch, 
na ktorých S A K  participuje. Okrem správy webovej stránky pripravila O S  posudok k 
predloženému projektu Projekt elektronizácie knižníc ako súčasť rozvoja informačných 
sietí S R  (CASLIN). Zástupcovia SAK sa zúčastnili i zatiaľ posledného pracovného 
stretnutia k ukončeniu oponentského posudzovania projektu na pôde MK SR. Ďalší 
osud projektu sa však stáva veľmi nejasným. Odsunulo sa jeho predloženie na roko
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vanie vlády a vzhľadom na nové otázky súvisiace s projektom G O V N E T ,  ako i na 
nadchádzajúce jesenné voľby sa riešenie akútnej potreby elektronizácie a internetizácie 
knižníc dostáva do úzadia. Negatívnym signálom zo strany oficiálnych inštitúcií je  i 
ohlasované zvyšovanie cien Slovenských telekomunikácií z a  internetové služby. SAK 
sa preto začiatkom tohto roka pripojila k protestom organizovaným webovou stránkou 
www.bystro.sk. 

V tomto roku pripravuje O S  podujatie pod názvom  Technologické aspekty budovania 
Súborného katalógu knižníc SR s cieľom oboznámiť účastníkov so zámermi a 
harmonogramom realizácie schváleného projektu, ktorého gestorom sú SNK a UK. 
Vzhľadom na mnohé neúspešné pokusy o naštartovanie súborného katalógu v 
podmienkach slovenských knižníc predpokladáme, ž e  o seminár bude veľký záujem. 

Tradičnú účasť SAK-u na medzinárodnom veľtrhu BIBLIOTÉKA zabezpečovala novo-

vzniknutá pracovná skupina v rámci edično-propagačnej OS  S A K  pod vedením Dr. Ľ. 

Čelkovej. Účasť SAK bola i v minulom roku podporená finančným príspevkom zo ŠFK 

Pro Slovakia, z ktorého sme pokryli náklady spojené s prenájmom stánku a vydanie 

aktualizovaných informačných materiálov. 

Odborná skupina pre dlhodobý rozvoj v spolupráci s propagačno-edičnou O S  pripra

vila sprievodné podujatie počas Bibliotéky vo forme okrúhleho stola pod názvom  Ako 
ďalej po prijatí zákona o kompetenciách k problematike prechodu verejných knižníc pod 

V Ú C ,  na ktorom sa zástupcovia knižníc stretli s riaditeľkou odboru galérií, múzeí a 

knižníc MK S R  Mgr. A .  Doktorovou. Dozvedeli sa o stave pripravovaných legislatívnych 

opatrení týkajúcich sa právnej subjektivity, majetku a pracovníkov knižníc. V týchto 

dňoch sa vo všetkých krajoch konajú tzv. rozlúčkové stretnutia so zástupcami krajských 

úradov a prebiehajú rokovania o prevzatí právomocí V Ú C  i nad knižnicami. V rámci 

sekcie verejných knižníc pracuje ešte stále pracovná skupina pre otázky reformy verej

nej správy vo vzťahu ku knižniciam pod vedením Mgr. P. Klinca, ktorá túto oblasť moni

toruje a v prípade nutnosti pripravuje stanoviská k prijímaným legislatívnym opatreniam. 

Kľúčovým podujatím O S  pre dlhodobý rozvoj v nasledujúcom období bude zabez

pečenie spoluúčasti SAK na prípravách 3. knihovníckeho kongresu. Kongresy sa stali 

významnými predelmi vo vývojových etapách slovenských knižníc. Nitriansky kongres 

roku 1996 i v Košiciach roku 1999 zhodnocovali doterajší proces transformácie sloven

ského knihovníctva a vytyčovali strategické a taktické úlohy na ďalšie obdobie. 

Boli to predely, ktoré svojou historickou váhou veľmi zreteľne ovplyvnili náš profesio

nálny a mnohokrát i osobný život. Riešili sa pálčivé politicko-spoločenské problémy, s 

ktorými sme zápasili. 

A je  tu rok 2002 a opäť by sme sa mali zísť na kongrese. SAK ako spoluusporiadateľ 
knihovníckych kongresov zvažovala aktuálnosť potreby kongresu práve v tomto roku. 
Po rokovaní s organizátorom akcie - Spolkom slovenských knihovníkov - sme dospeli 
k záveru, ž e  tento rok nie j e  najvhodnejší termín na jeho usporiadanie. 

Mnoho veci j e  v kvase a je  ťažké odhadnúť, ako sa vyvinú prebiehajúce zmeny v le
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gislatíve, aké dôsledky budú mať zmeny prechodu kompetencií na vyššie územné celky 
pre naše knižnice. 

Domnievame sa, ž e  budúci rok už budú jasné mnohé dnes otázne skutočnosti a ž e  
budeme môcť nastoliť taktické a strategické smerovania našich knižnic na najvyššej 
úrovni. 

Počuli sme i hlasy, že knihovnícky kongres je zbytočný, nefunkčný a nemá vnútornú 
silu, a teda nemá význam ho organizovať. Nie celkom sa zhodujeme s týmto názorom, 

i keď treba povedať pravdu, vývoj ukazuje pomalý úpadok nášho entuziazmu. Začína 

sa silne prejavovať generačný prepad. A j  táto otázka musí byť predmetom nášho 

budúceho rokovania. Začínajú absentovat' ľudia pripravení osobnostne i profesionálne 

na riadenie nášho knihovníctva. Nerobíme si ilúzie, že za rok sa v tejto oblasti voľačo 

zmení. Alebo v orgánoch oboch profesijných občianských združení musí nastať 

sebareflexia. Preto sme sa priklonili k tomu, ž e  kongres musí byť, je  dôležitý a na jeho 

prípravu treba spojiť úsilie a urobiť ho úderným a aktívnym. 

Výsledkom spoločných rokovaní so S S K  j e  teda dohoda o termíne konania a hlavnej 

téme kongresu. Kongres sa bude konať v júni 2003 a nosnou témou j e  integrácia 

slovenských knižníc do knižnično-informačných štruktúr EÚ. Zostáva vyriešiť mnohé 

otázky, ktoré podmieňujú úspešnosť podujatia (obsahové, finančné, organizačné). 

Načasovanie kongresu zohľadnilo i skutočnosť týkajúcu sa tohtoročných volieb a 

prípadných zmien z nich vyplývajúcich. Našou snahou je, aby sa kongres konal z a  účasti 

predstaviteľov všetkých zložiek štátnej správy, ktoré sú zodpovedné za riadiace i 

integračné procesy v SR. Kongres by mal poskytnúť priestor na odborné zhodnotenie 

súčasného stavu slovenského knižničného systému a porovnanie tohto stavu s 

niektorými štátmi EÚ. Do kongresu nám ostáva rok, musíme zhodnotiť objektívne naše 

sily a na kongrese prerokovať veľmi kriticky našu schopnosť a pripravenosť vykročiť do 

vyspelej Európy. 

Okrem uvedených odborných podujatí a činností sa S R  SAK musela venovať i množstvu 

administratívno-organizačných úloh. Išlo najmä o snahu SAK získať aj iné finančné 

zdroje na podporu svojej činnosti: vypracovali sme vyhodnotenia k pridelenému grantu 

vo výške 30 000,- Sk zo ŠFK na rok 2001 na Bibliotéku a vyhodnotenie použitia grantu 

EBLIDA v o  výške 1 800 eur. Z a  úspech považujeme zaregistrovanie asociácie do 

centrálneho registra prijímateľov 1 % z dane hneď v prvom roku uplatnenia zákona č. 

561/2001 o daniach. Boli s tým spojené mnohé administratívne povinnosti, ktorých 

splnenie nebolo práve najjednoduchšie, najmä s ohľadom na nedostatok času a neskú

senosť asociácie s podobnými procedúrami. Skúsenosti, ktoré sme pritom nadobudli, 

ako i zmeny v daňovom konani, ktoré od roku 2000 ukladajú povinnosť vyhotovenia 

daňového priznania i pre asociáciu, nás vedú k presvedčeniu, že j e  nevyhnutné 

zabezpečiť spoluprácu profesionálnej účtovníčky, čo môže pomôcť pri predchádzaní 

rôznym chybám vyplývajúcim z nedostatočnej znalosti finančno-daňovej legislativy a 

prípadným následným sankčným opatreniam. Náklady na túto činnosť sú zahrnuté do 

tohtoročného rozpočtu. 
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Vážené kolegyne, milí kolegovia! V o  svojej správe som sa usilovala informovať o každej 

oblasti činnosti SAK. O hospodárení asociácie bude informovať pani hospodárka. 

Snažíme sa vyvíjať také aktivity, ktoré by sa dotýkali najmä tých najaktuálnejších 

tematických okruhov činnosti knižníc. Určite ste sa niektorých podujatí osobne zúčast

nili, a preto by sme uvítali, ak v diskusii vyslovíte vlastné skúsenosti a názory na našu 

činnosť. 

Na záver by som chcela úprimne poďakovať členom správnej rady SAK i všetkým, ktorí 
sa na činnosti asociácie podieľali. 

Ďakujem z a  pozornosť. 

Tretí ročník Týždňa slovenských knižníc 

V dňoch 21. - 28. marca 2002 knižnice Slovenskej republiky realizovali širokú škálu po

dujatí v rámci 3. ročníka Týždňa slovenských knižníc (TSK) vyhláseného Slovenskou 

asociáciou knižníc. V týchto dňoch knižnice realizovaním aktivít nielenže naplnili výzvu 

predsedníčky SAK, ale predovšetkým im išlo o to, aby svojimi klasickými a modernými 

aktivitami priblížili vlastnú činnosť čo najširšej verejnosti. 

Z celoslovenského pohľadu je  možné povedať, že cieľ TSK bol splnený. O množstve 

podujatí a ich účastníkoch svedčia čísla uvedené v ďalšom texte, vychádzajúce z 

podkladov krajských koordinátorov. V reáli je  možné predpokladať, že číselné ukazova

tele sú ďaleko vyššie, skryté v slovách „...zapojili sa aj mnohé ďalšie knižnice..., obecné 

knižnice realizovali množstvo...". 

Mediálnu kampaň odštartovala tlačová konferencia na Ministerstve kultúry SR, ktorej 

sa zúčastnila predsedníčka SAK, a na ňu nadviazali „tlačovky" na regionálnych 

úrovniach. Výsledok kampane bol úspešný-vyše 50 médií (elektronických a tlačových) 

informovalo o realizovaných podujatiach. 

Tretí ročník T S K  začal slávnostným otvorením Depozitnej knižnice Európskej únie v 

CVTI  SR (20. marca 2002) za účasti veľvyslanca Delegácie Európskej komisie na 

Slovensku Erica van der Lindena, zástupcov Ministerstva zahraničných vecí SR, 

Ministerstva školstva SR, ako aj zástupcov knižníc S R  - členov SAK. Pri tejto príležitosti 

sa uskutočnilo aj valné zhromaždenie SAK, na ktorom si prítomní pripomenuli okrem 

iného 10. výročie vzniku asociácie. 

Číselný sumár vyhodnotení z jednotlivých regiónov je nasledujúci: 

• do 3. ročníka TSK sa zapojilo 176 knižníc (z toho 35 regionálnych a 119 obecných), 

• realizovalo sa 1 254 podujatí, 

• na podujatiach sa zúčastnilo 48 943 účastníkov, 
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• do knižníc sa zaregistrovalo (resp. preregistrovalo) 5 553 používateľov (v mnohých 

prípadoch bezplatne), 

• na základe udeľovanej amnestie sa knižniciam podarilo do fondov získať takmer 

8 000 knižničných jednotiek od 2 856 používateľov. 

A aké podujatia knižnice v TSK realizovali? 

Keďže knihovníci opäť prišli s novými nápadmi, ktorými vo svojom prostredí významne 
spropagovali a zviditeľnili činnosť knižnice, dovolím si ponechať priestor pre ich vlastné 
publikačné aktivity (Krajská štátna knižnica J. Fándlyho v Trnave - 75. výročie vzniku; 
Galantská knižnica - 50. výročie vzniku; 50 rokov Spišskej knižnice v Spišskej Novej 
Vsi; Benefičný večer Knižnice P. O. Hviezdoslava v P r e š o v e - v  Divadle A .  Duchnoviča). 

Knihovníkom v rámci T S K  boli venované odborné podujatia realizované formou porád 

a pracovných stretnutí s cieľom vymeniť si skúsenosti, napríklad: 

• seminár pre profesionálnych knihovníkov obecných knižníc (Žitnoostrovná knižnica 

v Dunajskej Strede), 

• slávnostné stretnutie pracovníkov knižníc, priateľov a partnerov pri príležitosti 50. vý

ročia založenia Galantskej knižnice, 

• Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach (ŠVK v Banskej Bystrici, SLDK 
pri T U  v o  Zvolene a UK UMB v Banskej Bystrici - medzinárodný seminár), 

• Elektronické MDT v praxi (Krajská štátna knižnica vo Zvolene - seminár určený pre 

pracovníkov regionálnych knižníc Banskobystrického kraja v spolupráci s bibliogra

fickou sekciou SSK a Albertina icome), 

• Deň knihovníkov Banskobystrického kraja (v KŠK ĽŠ vo Zvolene pod záštitou pred

nostu Krajského úradu v Banskej Bystrici - organizovaný KP SSK, Š V K  v Banskej 

Bystrici, SAK a Krajskou štátnou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene). 

Z informácií o realizovaných podujatiach je  možné konštatovať, ž e  všetky knižnice, ale 

predovšetkým vedecké, akademické a regionálne, napĺňali aj ústredné motto 3. ročníka 

TSK  Človek - informácie - knižnica: 

• hodiny informačnej výchovy (168) - boli zamerané na propagáciu klasických i 

moderných knižničných služieb, využívajúc najnovšie informačné zdroje a techno

lógie, 

• prezentácia nových moderných médií a technológií (UK v Bratislave, Oravská knižni

ca v Dolnom Kubíne - prezentácie CD-ROM-ov, elektronických periodík, praktické 

inštruktáže rešeršovania, sprístupnenie W W W  stránok ap.). 

Knižnice realizovali 105 autorských besied, na ktorých sa spisovatelia, básnici a tvorco
via kníh stretli so svojimi čitateľmi. Knihovníci uskutočnili ďalších 339 besied a tematic
kých prednášok o knihách, knižniciach (okrem knižničnej a vlastivednej témy boli zame
rané aj na celospoločenské otázky, napr. drogy, kriminalita a iné). V desiatich knižni
ciach sa uskutočnil prednes poézie a prózy určený kategórii detí od predškolského veku, 
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žiakom Z Š  a mládeži. V rámci 101 súťaží a kvízov sa objavili aj doplňujúce formy -
krížovky a literárne doplňovačky, ako aj prehliadky vlastnej literárnej tvorby (Zlatá krajina 
- Knižnica M. Hrebendu v R. Sobote, Detský literárny Zvolen). 

Kráľa čitateľov korunovali v 6 verejných knižniciach (Michalovce, Pezinok, Senica, 

Zvolen, Prievidza, MsK Sládkovičovo), v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne korunovali 

najčítanejšiu knihu, v Turčianskej knižnici v Martine sa uskutočnilo zábavné podujatie 

Vzorný detský čitateľ. Prevažne deťom boli určené aj vyučovacie hodiny (15), 

rozprávkové podujatia (53), hlasné čítania (7), slávnostné zápisy za čitateľov detí MŠ 

a 1. tried Z Š  (56 tried, čo predstavovalo približne 1 600 detí). Tieto a mnohé ďalšie 

podujatia boli venované deťom aj v rámci vyhláseného Roku detskej knihy (30 knižníc 

sa zapojilo do projektu V čítaní je poznanie, MsK Trstená pripravila knižničnú dielňu Čo 
nám prináša čítanie, MsK Gbely podujatie Hráme sa na knižnicu, MsK Bánovce nad 

Bebravou - Celá trieda číta ap.). 

Širokej verejnosti boli venované podujatia, ktorých cieľom bolo prezentovať nové edičné 

tituly rôznych vydavateľstiev, príp. regionálnych a personálnych bibliografií vydaných 

knižnicami (15); knižnice ďalej realizovali 58 literárno-hudobných pásiem a literárnych 

večerov, 14 videoprojekci!, 13 hovorených bibliografii; stretnutia so zástupcami vyda

vateľstiev Junior, Neografia, Mladé letá, redakcie Slniečko sa uskutočnili v Pezinku, 

Martine, Veľkom Krtíši a v MK Devínskej Novej Vsi. 

Ani  v T S K  knihovníci nezabudli na špeciálne kategórie používateľov. Pre znevýhod

nených občanov pripravili v MsK Nová Baňa besedu s praktickými ukážkami Objav 
krásu skrytú v prútí, KŠK ĽŠ vo Zvolene výstavu ručných prác Tvorba klientov DSS -
Symbia, obyvatelia Denného psychiatrického stacionára navštívili Krajskú štátnu 

knižnicu v Trenčíne, pre sluchovo postihnuté deti bolo venované podujatie Viem sa 
orientovať v knižnici, besiedku Otvorme dvere láske pripravili pre mentálne postihnuté 

deti v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, deti z DD v Pastuchove navštívili knižnicu v 

Hlohovci, Zemplínska knižnica v Trebišove realizovala prednáškový program pre deti 

Prechádzka jamou prírodou... 

Používateľom v dôchodcovskom veku umožnili bezplatný zápis v Galantskej knižnici, 
literárne pásmo pripravila MsK v Novej Bani, besedy a prednášky pre KD realizovala 
Tekovská knižnica v Leviciach, MsK Šahy, v MsK Bánovce nad Bebravou sa stretli naj
starší čitatelia knižnice so spisovateľom A.  Rákayom... 

Veľká pozornosť bola venovaná propagácii podujatí realizovaných v TSK. Okrem už 

spomínanej mediálnej kampane knižnice pripravili množstvo plagátov, pozvánok (s 

logom TSK), rozhlasových relácií vysielaných v obecných rozhlasoch, propagačných 

materiálov o službách knižnice, vydali bibliografické letáky ap. 

V rámci propagácie bolo realizovaných 126 exkurzií a knihovníci inštalovali 139 výstav 
(o. i. panelová výstava v Š V K  Košice Knižnica v premenách čias - od najstaršieho 
obdobia po súčasnosť, v ÚK S A V  Slovenskí vzdelanci III., Novinky z medicíny v SILK 
- 14. ročník prezentačnej výstavy nových prírastkov odbornej literatúry...). 
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V príspevku som sa snažila podať informáciu o podujatiach realizovaných v 3. ročníku 
TSK. Podujatí bolo iste viac, aj o ďalších realizovaných formách a nápadoch by bolo 
možné viac informovať. Verím, že sa o nich knihovnícka verejnosť dočíta na stránkach 
odbornej tlače. Na záver jednoznačne a úprimne treba vysloviť poďakovanie všetkým 
kolegyniam a kolegom za aktivitu, ochotu a obetavosť urobiť pre knižnice, ale predovšet
kým pre používateľov (aj potenciálnych) ešte viac. 

Termín T S K  nebol práve najvhodnejší (opäť kritika z vnútorných radov), knižnice 
dodatočne korigovali termíny odborných podujatí, pripravovali sa na veľké zmeny (od 
1. apríla 2002 transformácia kultúry pod VÚC, ďalšie nové zákony). A j  z týchto dôvodov 
bude potrebné zo strany sekcie verejných knižníc SAK venovať koordinácii T S K  väčšiu 
pozornosť. Knihovníci aj napriek týmto objektívnym problémom opäť dokázali, ž e  
knižnice sú nenahraditeľné a životaschopné inštitúcie so schopnými a obetavými 
pracovníkmi. 

Mgr. Katarína Ďurovcová, sekcia verejných knižníc SAK 

V čítaní je poznanie 

Považská knižnica je jednou z tridsiatich knižníc, ktoré sa zúčastňujú na projekte V 
čítaní je poznanie, ktorý pripravila firma Coca-Cola Slovakia na podporu čítania. Cieľom 

tohto podujatia je priviesť pozornosť detí a ich rodičov späť ku knihám. 

V rámci tohto projektu sa 14. februára 2002 uskutočnili dve podujatia. Prvé podujatie 
bolo v kine Mier pre 120 žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ. 

V prvom bloku deti prečítali ukážky z knihy Jána Uličianskeho Snehuliacke ostrovy a 
Kristy Bendovej Osmijankove rozprávky. Druhý blok pozostával z ukážok z knihy Márie 
Ďuríčkovej Danka a Janka a Astrid Lindgrenovej Pipi Dlhá Pančucha. 

Súčasťou programu okrem samotného čítania bolo aj divadelné stvárnenie textu, 
recitovanie a maľovanie. Najkrajšie a najnápaditejšie kresby boli odmenené a sú vysta
vené v priestoroch knižnice. T u  si ich môžu pozrieť nielen rodičia, ale aj všetci návštev
níci. Medzi deti zavítal aj hrdina populárnej knihy J. K. Rowlingovej Harry Potter. 

Popoludní súťažili v pobočke PK na Sídlisku SNP deti zo  Špeciálnej základnej internát

nej školy v Považskej Bystrici. Akcia prebehla v komornejšom a útulnejšom prostredí. 

Obidve podujatia spestrilo a obohatilo vystúpenie študentov V Š M U  z Bratislavy, ktorí si 

zahrali spoločne s detskými účastníkmi podujatia a vtiahli ich do sveta rozprávok. 

Program ukončili tanečným vystúpením deti zo  Súkromnej Z U Š  pod vedením pána 

Stanislava Kardoša. 

K príjemnej atmosfére obidvoch podujatí prispelo tiež sprievodné slovo konferencierky 
pani učiteľky Janky Bořůtovej zo  IV. ZŠ. 
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Cieľom celého projektu j e  podporiť myšlienku Rok detskej knihy, pritiahnuť pozornosť 

detí späť ku knihe a hravou formou im predstaviť knihy plné pekných príbehov. 

Eva Oselská, Považská knižnica 

Depozitná knižnica Európskej únie 

Centrum vedecko-technických informácií S R  získalo v novembri 2001 štatút Depozitnej 

knižnice Európskej únie (DK EÚ), ktorý mu udelila Európska komisia. Poslaním depo

zitnej knižnice je  získavať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti 

publikácie inštitúcií a orgánov EÚ, vydávaných ich oficiálnym vydavateľstvom EUR-OP. 

Ide o tieto inštitúcie: Európsky parlament, Rada EÚ, Európska komisia, Súdny dvor, 

Dvor audítorov, Ekonomický a sociálny výbor, Výbor pre regióny, Európska investičná 

banka, Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania, Európska nadácia pre 

zlepšenie životných a pracovných podmienok, Eurostat a ďalšie. 

Slávnostné otvorenie DK E Ú  sa konalo v rámci Týždňa slovenských knižníc za 

prítomnosti zástupcov vlády S R  a Delegácie EÚ 20. marca 2002 v priestoroch CVTI  SR 

na Nám. slobody 19 v Bratislave. 

Podrobné informácie o DK E Ú  nájdete na internetovej adrese www.edis.sk/dkeu.htm. 

Kontakt: 

Centrum V T I  SR, Depozitná knižnica EÚ, Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava 1 

Mgr. M. Uhrínová, tel.: 02/54 43 18 05, 02/57 27 62 34, fax: 02/52 96 44 97, e-mail: 

edis@tbb1.cvtisr.sk, PhDr. Mária Harachová, e-mail: edis2@tbb5.cvtisr.sk. 

PhDr. Mária Harachová, CVTI SR, Bratislava 

Nová platovka pre knihovníkov 

S trochou nadsádzky môžeme konštatovať, ž e  v uplynulých dvoch mesiacoch sa kniž

nicami na Slovensku prehnal „platový hurikán". Na svedomí ho mal poslanecký návrh 

zákona, ktorého cieľom okrem iného bolo zabezpečiť platové zatrieďovanie „zamest

nancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a 

sprístupňovania kultúrnych hodnôt, podľa platových taríf pre pedagogických zamest

nancov (príloha č. 7)". V prijatom zákone č. 166/2002 sa vymenovali odborné činnosti, 

ktoré zamestnanci v oblasti kultúry zabezpečujú, a činnosť pracovníkov knižníc bola 

zahrnutá pod písmenom b): „poskytovanie knižnično-informačných služieb, ochrana, 
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využívanie a sprístupňovanie historických fondov" v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o 

knižniciach... 

Z dôvodovej správy k poslaneckému návrhu zákona vyplýva, že ich k tomu viedol dobrý 
úmysel prispieť k odstráneniu diskriminácie veľkej časti zamestnancov kultúry, do ktorej 
sa dostali zavedením diferenciácie v odmeňovaní zamestnancov vo verejnej službe. 
Zákon o verejnej službe č. 313/2002 prevzal princíp diferencovaného odmeňovania, v 
ktorom sa uplatňujú osobitné platové tarify pre vybrané skupiny zamestnancov 
(zdravotnícki pracovníci a pedagogickí zamestnanci). Zároveň tým však vytvoril priestor 
pre diskrimináciu zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti v oblasti tvorby a 
šírenia kultúrnych hodnôt, uchovávania a sprostredkúvania potenciálu kultúrneho 
dedičstva ap. 

Dobrý úmysel je  jedna vec, ale ako sme sa mnohí na vlastnej koži presvedčili, jeho rea

lizácia j e  už o niečom úplne inom. Počiatočnú radosťzo zaslúženého „zrovnoprávnenia" 

knihovníkov v oblasti odmeňovania veľmi rýchlo vystriedali rozpaky, rozčarovanie, 

rezignácia i hnev súvisiace s činnosťou zriaďovateľov, prípadne personálno-mzdových 

úsekov jednotlivých inštitúcií, v ktorých kompetencii bola realizácia nového zatriedenia 

knihovníkov. Vysvitlo, ž e  text zákona nehovorí jasnou rečou a umožňuje rôzny, pre 

väčšinu pracovníkov knižníc nevyhovujúci výklad. Niektorí zriaďovatelia knižníc sa 

chytili textu, ktorý hovoril o historických knižných fondoch, a odmietli uplatniť zákon vo 

svojich knižniciach, kde sa podľa nich historické KF nenachádzajú. Spochybňovala sa 

účinnosť zákona pre všetkých odborných pracovníkov knižníc, vyčleňovali sa pracovníci 

pôsobiaci na iných úsekoch ako v službách (akvizitéri, klasifikátori ap.), prípadne sa 

napádala účinnosť zákona pre knižnice pôsobiace mimo rezortu kultúry. Relatívne 

najmenším zlom bola snaha zaradiť knihovníkov vykonávajúcich činnosti opísané v 

dvoch až troch platových triedach pracovného katalógu „Kultúra" do tých najnižších, s 

odvolaním sa na nižšiu náročnosť práce. Neboli zriedkavé zmeny pracovných náplní, 

najmä v prípade kumulovaných pracovných funkcií, s následným znížením podielu 

knihovníckej činnosti. Podstatná časť výhrad z o  strany zamestnávateľov voči uplatneniu 

novej platovej tarify pre knihovníkov vyplývala z nedostatku finančných prostriedkov 

potrebných nielen na pokrytie zákonom garantovaných základných platov, ale i 

motivačných zložiek mzdy - osobných príplatkov. Bolo by však príliš jednoduché zvaľo

vať všetky tieto problémy len na nedostatok financií. 

Zákon totiž zastihol nepripravených nielen zriaďovateľov a zamestnávateľov. Ukázalo 

sa, ž e  samotná knihovnícka obec nie je  pripravená zodpovedať mnohé nejasnosti 

týkajúce sa napr. terminológie pracovných funkcií (v analytických listoch popisujúcich 

a hodnotiacich jednotlivé pracovné funkcie sa používa jednotný názov knihovník a na 

odlíšenie platovej triedy rímske číslice), definovania nevyhnutného počtu pracovníkov 

pôsobiacich v rôznych typoch knižníc a zabezpečujúcich služby pre rozmanito početnú 

používateľskú obec. Odhalila sa absencia aktuálnych pracovných noriem, ktoré by 

postihovali celý rozsah pracovných činností a úkonov vykonávaných na jednotlivých 

úsekoch v knižniciach. 
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Pozit ívnym krokom na odstránenie vzniknutého chaosu a nejasností boio pracovné 

stretnutie, ktoré s a  uskutočnilo dňa 30. apríla 2002 z iniciatívy predsedníčky Sloven

ského odborového z v ä z u  kultúry a spoločenských organizácií Ing. Márie Krištofičovej v 

spolupráci s predsedníčkou odborového z v ä z u  knihovníkov pani Tóthovou. Na stret

nutie boli prizvaní zástupcovia MK S R  (vedúci úradu, generálna riaditeľka ekonomickej 

sekcie, generálny riaditeľ legislatívnej sekcie a riaditelia príslušných odborov), M P S V a R  

S R  (Ing. Rosenbergerová) a vyšších územných celkov - teda predstavitelia orgánov 

oprávnených vyjadrovať sa k prijatému zákonu č. 166/2002 Z.  z., ktorým sa mení a 

dopĺňa z á k o n  č. 313/2002 Z.  z.  o verejnej službe v znení neskorších predpisov. 

Stretnutia s a  zúčastnili i zástupcovia Slovenskej asociácie knižníc, ktorá bola do 

problémov súvisiacich s uplatňovaním tohto zákona zainteresovaná prostredníctvom 

svojich členských knižníc. Okrem zástupcov knižníc sa stretnutia zúčastnili zástupcovia 

divadiel, kultúrnych stredísk, múzei a iných organizácií pôsobiacich v rezorte kultúry. 

Otázok na prítomných pracovníkov ministerstva kultúry i ministerstva práce, sociálnych 

vecí  a rodiny bolo veľmi  veľa  a mnohé sa nestihli zodpovedať. Výsledkom niekoľko

hodinovej búrlivej diskusie bol návrh na vydanie metodického usmernenia k uplatňova

niu zákona, ktorého cieľom by malo byť odstránenie nejednoznačnosti jeho výkladu 

definovaním činností a zamestnancov, na ktorých sa zákon vzťahuje. Metodické usmer

nenie sa zaviazalo vypracovať MK S R  do 30. mája 2002 s tým, ž e  bude mať odporú

čajúci charakter, čo však znamená, ž e  zamestnávatelia ho môžu, ale nemusia akcepto

vať. Definitívnym riešením sporných častí zákona j e  jeho novela, ktorá môže byť 

predložená a ž  po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (dozvedeli sme sa, ž e  sú už 

pripravené tri novely schváleného zákona). Vzhľadom na blížiace sa voľby j e  otázne, 

kedy bude vôľa  tieto novely prerokovať v o  vláde a v parlamente. Účastníci stretnutia 

boli zároveň vyzvaní  k užšej spolupráci pri aktualizácii katalógov pracovných činností, 

ktoré s ú  otvorené a môžu sa dopĺňať a meniť v súlade s činnosťami, ktoré sa v knižni

ciach vykonávajú, ale v katalógoch sa nenachádzajú. 

Problematika uplatňovania zákona č. 166/2002 opäť poukázala na boľavé miesta 

slovenského knihovníctva, na absenciu dôležitých legislatívnych a normatívnych doku

mentov, ako j e  vyhláška o ďalšom vzdelávaní knihovníkov, pracovné normy, ktoré by 

boli v súlade s medzinárodnou smernicou IFLA/UNESCO pre rozvoj verejných knižníc, 

ako aj inými medzinárodnými odporúčaniami platnými v štátoch EÚ. 

So zadosťučinením môžeme v čase písania tohto príspevku konštatovať, ž e  28. mája 

2002 v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 166/2002 parlament rokoval o poslaneckom 

návrhu novely zákona, ktorý definuje knihovníkova odstraňuje ich diskrimináciu v odme

ňovaní. Spomínaný návrh znie: 

1. § 19 ods. 23 znie: 

„(23) Zamestnávateľ určí tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf pre pedagogických 

zamestnancov uvedenej v prílohe č. 7 zamestnancovi, ktorý v oblasti tvorby, šírenia, uchováva

nia a sprístupňovania kultúrnych hodnôt vykonáva 
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a) zhromažďovanie, zhodnocovanie, odbornú správu, využívanie alebo sprístupňovanie múzej-
29a) ných zbierkových predmetov alebo galerijných zbierkových predmetov ', 

b) poskytovanie knižnično-ínformačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, 
ochranu alebo využívanie knižničných fondov29b\ 

29 c) 
c) odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu ', 

d) osvetovú činnosť 29d\ 

e) činnosť divadelného umelca10b\ 

f) odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov29^, 

g) inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, 
výskumnú alebo metodickú činnosť v špecializovanej organizácii v rezorte kultúry alebo 
v inej ustanovizni, ktorou je múzeum alebo galéria29a), knižnica 29b\ osvetové zariade
nie29^ alebo divadlo29^." 

Dúfame, ž e  takto predložená novela spomínaného zákona bude prijatá a ž e  budeme 

môcť smelo konštatovať, ž e  spoločným úsilím môžeme dosiahnuť veľa. 

PhDr. M. Kadnárová, predsedníčka SAK 

Systém JASON v rokoch 1997 - 2001 

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB) spolupracuje od roku 1997 s Univerzitnou 

knižnicou univerzity v Bielefelde v rámci projektu KOBIB (Kooperačný systém Bielefeld 

- Bratislava) na využívaní  systému elektronického zasielania dokumentov J A S O N ,  

ktorý j e  modelom integrácie elektronických služieb. 

Systém J A S O N  sa vyvinul pre knižničnú sieť Severného Porýnia-Vestfálska. Názov 

J A S O N  j e  odvodený od Journal Articles Sent O n  demaNd. 

Služba J A S O N  umožňuje elektronické objednávanie 

a dodávanie článkov z viac než 50 000 titulov časo

pisov z fondov nemeckých akademických a ve

deckých knižníc v rámci medzinárodnej medzikniž-

ničnej výpožičnej služby. Zasielanie žiadaných doku

mentov sa uskutočňuje v rámci podsystému M E D E A  v elektronickej forme cez internet. 

V databáze J A S O N - N R W  s a  nachádzajú len údaje o periodikách a potrebné údaje o 

článkoch (názvoch, autoroch a stránkach) treba nájsť v bibliografiách alebo v iných 

databázach. Preto je  na systém J A S O N  napojená databáza J A D E  s viac ako 10 miliónmi 

článkov z 25 000 titulov periodík, ktorá s a  ročne aktualizuje. Databáza v y u ž í v a  zdroje 

British Library, Faxon a DBI, jej  využívanie podlieha licencii. Databáza J A D E  sa postup

ne doplnila o záznamy CEZL-ASSKP,  o záznamy slovenských periodík a o slovenskú 

národnú bibliografiu. 

JASON-ШШ® 
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TADE 
Po rešerši v článkovej databáze J A D E  sa 

požadované údaje automaticky presunú 

do systému JASON, ktorý zabezpečí odo-
J o u r n a l  A r t i c l e s  D a t a b a s E  slanie objednávky do príslušnej knižnice a 

tá ju  spracuje. Dokumenty sa nasnímajú na 

základe elektronickej požiadavky rýchlymi bezkontaktnými skenermi, ktoré sú napojené 

na servisné počítače v sieti. Po nasnímaní sa elektronický obraz skomprimuje a elektro

nickou poštou zašle na adresu objednávateľa a transakcia sa zaúčtuje. Na prijímacej 

strane sa poštová zásielka vhodným zobrazovacím programom rozbalí a vytlačí. Od 

roku 2001 sa spôsob dodávania článkov zjednodušil vďaka dodávaniu článkov pro

stredníctvom W W W .  

Spôsob platieb z a  zasielanie dokumentov j e  realizovaný formou transakčných čísel -

TAN-ov, ktoré prideľuje na základe požiadavky UKB. Na základe jedného T A N  j e  možné 

získať dokument maximálne v rozsahu 1 - 30 strán. A k  má dokument viac strán, j e  po

trebné použiť viacej TAN-ov. Z a  jeden vygenerovaný T A N  účtuje nemecká strana UKB 

3,27 eur. 

Využívanie služby JASON umožňuje zabezpečiť úplné texty časopiseckých článkov v 

elektronickej podobe najneskôr do dvoch až troch pracovných dní od zadania 

požiadavky priamo a ž  na „pracovný stôl" objednávateľa prostredníctvom internetu, teda 

bez priamej fyzickej návštevy knižnice. Táto služba určitým spôsobom eliminuje ne

dostatok finančných prostriedkov na získavanie primárnych monografických a perio-

periodických dokumentov v slovenských knižniciach. Rýchlosť, spoľahlivosť a kvalita 

tejto služby sa nedá porovnať s požiadavkou na kópiu dokumentu prostredníctvom 

MMVS, realizovanou klasickou poštou, ktorá trvá častokrát aj niekoľko týždňov. 

UKB je  koordinačným pracoviskom systému JASON v SR. V rámci projektu KOBIB sa 

systém J A S O N  využíval oa roku 1997 - 2000 v rámci experimentálnej prevádzky zdar

ma. Počas tejto experimentálnej prevádzky uzavrelo postupne dohodu s UKB 78 

inštitúcií. V súčasnosti má v S R  uzavretú zmluvu na využívanie systému JASON 58 

inštitúcií, z toho je  16 bratislavských inštitúcií. 

Táto služba si čoskoro získala veľký počet používateľov, napr. kým v roku 1997 to bolo 
v UKB len 449 vybavených objednávok, v roku 2000 ich bolo už 747. Podobne to bolo 
aj v ostatných spolupracujúcich inštitúciách na Slovensku. 

Od januára 2001 sa už z a  túto službu platí, čím sa záujem knižníc a ich používateľov o 

JASON z finančných dôvodov výrazne znížil. V apríli 2001 však UKB ako koordinačné 

pracovisko pre službu JASON získalo z mimorozpočtových zdrojov sumu 850 000,- Sk. 

Tieto finančné prostriedky nestačili pokryť záujem o službu JASON pre všetky spolu

pracujúce inštitúcie v SR, podarilo sa však získať prostriedky z iných zdrojov (Minister

stvo školstva SR, Slovenská akadémia vied, UKB). 

A j  v roku 2002 sa podarilo získať UKB na hradenie služby JASON mimorozpočtové 

zdroje, a to 800 000,- Sk z prostriedkov verejnej pokladničnej správy. Podobne ako v 
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roku 2001, ani v tomto roku nebude táto suma stačiť na pokrytie služby JASON. 
Vychádzame z konkrétnych údajov, kde k 23. aprílu 2002 je  už  pridelených 7 670 
TAN-ov v sume 1 150 000,- Sk. 

Knižnica, ktorá má záujem o využívanie služby JASON, uzavrie zmluvu s UKB, ktorá 
je  garantom a servisným strediskom tejto služby v SR. Uzavretie zmluvy oprávňuje 
knižnicu objednávať konkrétne články z časopisov, ktoré sa nachádzajú v databáze 
časopisov JASON. Rešeršovanie v databáze JASON http://iason.ulib.sk/netaiade/ 
iainjade.html a v databáze JADE http://iason.ulib.sk/netaiade/iablslbl.html j e  pre všet
kých používateľov internetu v S R  bezplatné. 

Základné informácie o systéme JASON a jeho profile, návod na obsluhu systému a 
pokyny na spracovanie grafických súborov sú uverejnené na domácej stránke UKB 
http://jason.ulib.sk/netajade/index-s.html. 

PhDr. Dagmar Kleinová, Univerzitná knižnica v Bratislave 
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PREČÍTALI SME ZA VÁS 

Zamerané na Holandsko 

Holandsko vždy bývalo ideálnym miestom pre medzinárodné zhromaždenia. Celkom 
slobodný priestor pre slobodných mysliteľov a slobodných občanov. Autori a vydava
telia, knižnice a občania mali vytvorenú otvorenú klimu pre slobodu informácii. Mnoho 
medzinárodných organizácii, vrátane IFLA a EBLIDA, má preto svoje šidlo v Holandsku. 
Aký je knižničný terén, v ktorom pracujú? 

Verejné knižnice v Holandsku 

Holandský systém verejných knižníc sa skladá z troch úrovní knižničných služieb súvi

siacich s tromi úrovňami správy, slúžiacej 15,6 milióna obyvateľom. Na miestnej úrovni 

je  okolo 1 115 verejných knižníc (540 knižníc s 565 pobočkami) finančne pod

porovaných miestnymi orgánmi. Väčšina z 547 samosprávnych obcí má knižnicu alebo 

mobilnú službu (celkom 90 autobusov). Približne 416 prevažne menších knižníc je  

asociovaných do deviatich provinčných knižničných centier (PBC) a má zmluvu na úplné 

služby; ostatné knižnice si niektoré z týchto regionálnych služieb, vrátane mobilných 

služieb, kupujú. 

PBC nie sú určené verejnosti. Sú knižničnou službou a príležitostnými (pomocnými) 

centrami, v ktorých sa koncentruje množstvo knižničných funkcií. Vyjadrené dnešným 

slovníkom: sú obslužnými oddeleniami knižníc v provincii. 

Na národnej úrovni štát subvencuje NBLC - Holandskú asociáciu verejných knižníc. 

Poslaním NBLC je  podporovať a zdokonaľovať sieť verejných knižníc vrátane takých 

úloh, ako je kvalita manažmentu, inovácia, informačné a komunikačné technológie a 

ústredné výpožičné zariadenie na cudzie jazyky (4,5 mil. eur). Služby pre nevidiacich 

a telesne postihnutých sú poskytované osobitne subvencovanými inštitúciami. Na svoju 

asociačnú činnosť NBLC dostáva členské príspevky od všetkých verejných knižníc (0,4 

mil. eur). Centrálne knižnično-informačné služby zabezpečuje Biblion Ltd., predtým 

oddelenie asociácie NBLC a Holandská knižničná služba (NBD), nezisková nadácia pre 

zásobovanie knižníc, založená kníhkupcami, vydavateľmi a verejnými knižnicami v roku 

1970. Biblion a NBD sa v roku 2001 zlúčili. 

V kooperácii s provinčnými knižničnými centrami sa NBLC/Biblion mení na národný 
distribučný systém na poskytovanie vládnych a verejných informácií. Dvakrát týždenne 
môžu prostredníctvom tohto systému všetky knižnice dostať informácie, knihy, 
medziknižničné výpožičky, materiály z výstav a iné materiály. Národné kampane tiež 
využívajú tento distribučný systém, aby si zabezpečili široký okruh verejnosti. 
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NBLC a NBD založili spoločné stredisko pre informačno-technickú expertízu LAURENS,  
aby urýchlili inováciu a implementáciu informačných technológií v knižničnej oblasti. 
Všetky knižničné organizácie (verejné knižnice, akademické knižnice, Kráľovskú 
knižnicu a knihovníkov) zastupuje zastrešujúca organizácia FOBÍD, ktorá j e  tiež zahr
nutá v NBLC. 

Rozvoj a legislatíva: Ako začínali verejné knižničné služby v Holandsku 

Iniciatívy spoločenských skupín, cirkevných a charitatívnych organizácií hrali podstatnú 
rolu pri budovaní prosperity Holandska. Verejné knižnice boli zriadené týmito inštitú
ciami a postupne dostávali financie od štátu a miestnej správy. V súčasnosti sú verejné 
knižnice ešte stále hlavne privátnymi neziskovými nadáciami a okolo 80 % ich príjmov 
dostávajú z miestnych subvencií. Ďalších 15 % príjmu pochádza od používateľov (člen
ské a sankčné poplatky) a 5 % prichádza prostredníctvom iných platených činnosti, ako 
sú kurzy a prednášky. Na rozdiel od medzinárodných princípov platných pre verejné 
knižnice holandské verejné knižnice žijú zo zdrojov čitateľských asociácií vrátane 
subskripčných poplatkov aspoň u dospelých (priemerný poplatok je 20 eur na rok). 

Po druhej svetovej vojne boli vytvorené PBC, ktoré transformovali vidiecke opatrenia 

do skutočných verejných knižničných služieb. PBC začali riešiť jednu knižnicu za dru

hou: doplňovanie fondu, obnovu personálu, manažment a financovanie administratívy, 

knižničnú architektúru, nábytok a mobilné služby. V neskorších rokoch sa stali súčasťou 

ich programu okrem tradičných školských služieb aj knižničná automatizácia, marketing, 

vzťahy s verejnosťou a inštitucionálne služby. 

Zákon o službách verejných knižníc z roku 1975 schválil túto štruktúru: knižnice v 
komunitách s menej ako 30 000 obyvateľmi by mali mať zmluvu o spolupráci s PBC, 
aby boli financované štátom. Dokonca po decentralizácii štátnych dotácií a zodpoved
nosti na miestne a provinčné správy v roku 1987 väčšina knižníc pokračovala v doho
dách o službách s PCB na základe dobrovoľnosti. Sociálny zákon z roku 1987 uvádza, 
že manažment a finančná správa, ktoré boli povinnými službami pre menšie miestne 
knižnice, budú platené z provinčných dotácií a vykonávané PBC. Právne odporúčanie 
výpožičných práv v súčasnom autorskom zákone zaväzuje verejné knižnice, aby platili 
z a  knižničné výpožičky. O celkovej sume sa rokuje s vlastníkmi práv a v roku 2005 by 
mala tvoriť 20 mil. eur. V skutočnosti to musia používatelia platiť zvlášť. 

Vládna politika 

Na uľahčenie kooperácie medzi verejnými knižnicami požiadal minister o radu. Meije-

rova správa Otvorená brána k poznaniu (apríl 2000) odporúčala verejným knižniciam 

novú štruktúru založenú na koncepcii „základných" knižníc, zdokonalenej infraštruk-

túre, podporných aktivitách, spolupráci medzivládnymi úrovňami, systéme kontroly kva

lity a rozvoji informačných technológií, vedúcom k novým virtuálnym službám. Trans-

formačný proces bude trvať štyri roky a náklady sa zvýšia zo 420 na 559 mil. eur. 
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Odhaduje sa, ž e  počet zamestnancov základných knižníc sa zvýši o 17 %. Otváracie 

hodiny sa tiež rozšíria. Priemerné náklady na obyvateľa vzrastú z 26 na 33 eur, na 

základe 80 % subvencie. Toto bude vyžadovať zvláštnu subvenciu 5,6 eur na obyvateľa 

zo všetkých troch vládnych úrovní spolu. Medzitým podpíšu predstavitelia štátnych 

úrovní zmluvu o podpore spolupráce knižnic a organizácia riadenia projektu môže za

čať. Počiatočná suma 5,5 mil. eur ročne na uľahčenie spolupráce a školenie personálu 

je  k dispozícii. 

Strategické plány holandských verejných knižníc na roky 1995- 2005 

Decentralizácia podnietila potrebu obnovenia legitimizácie a profilovania verejných 

knižníc na miestnej úrovni. Zároveň sektor verejných knižníc ako celok musel argumen

tovať a prezentovať dôležitosť verejných knižníc v modernej spoločnosti. Základné 

principy boli stanovené v Charte verejných knižníc, vo vyhlásení podporovanom sekto

rom založenom na Manifeste verejných knižníc UNESCO/IFLA. Po vyhlásení nasle

dovali strategické dokumenty NBLC. 

Dokument Na ceste do roku 2005 (1995) načrtol predstavu o budúcej verejnej knižnici 

ako centre informácií, kultúry a vzdelávania. V tejto novej paradigme sa služby verejných 

knižníc rozširujú a prispôsobujú novým médiám, elektronickým zdrojom a digitálnym 

službám. Informačná funkcia sa čoraz väčšmi posilňuje. Služby musia byť zamerané 

na dopyt. Knižnica musí hľadať nových partnerov a spojenia so sociálnymi skupinami 

a inštitúciami, aby sa vytvorila efektívna verejná informačná služba s rozsiahlou sieťou. 

Kľúčovými slovami činnosti sú posilnenie odvetvovej štruktúry, marketing a inovácia 

produktov. 

Stratégia bola aktualizovaná pri príležitosti nového kultúrneho plánu ministerstva 

školstva, kultúry a vedy na roky 2001 - 2004. NBLC prezentovalo svoj dlhodobý plán 

pod titulom Public Square (Verejné námestie). Predstava verejného alebo otvoreného 

námestia sa používa s cieľom upriamiť pozornosť na verejnosť a širokú funkciu verejnej 

knižnice. Používateľ knižnice môže vstúpiť na Verejné námestie dvoma cestami: fyzicky 

návštevou miestnej knižnice a virtuálně zaregistrovaním sa do virtuálnej verejnej kniž

nice. Miestne a národné (virtuálně) služby sa navzájom dopĺňajú. 

NBLC predstavuje odvetvový program, ktorý je  určený na podporu rozvoja podobných 
miestnych služieb a aktivít. Obsahuje aktivity v systémoch kvality, odborné vzdelávanie, 
komunikáciu a propagáciu, výskum, medzinárodnú výmenu, národné partnerstvá a IT 
služby. Nábor pracovníkov a vzdelávanie sa stávajú rozhodujúcimi, keďže 10 - 15 % 
pracovníkov odíde v najbližších desiatich rokoch do dôchodku a sotva sa uplatnia štu
denti s vyšším odborným knižničným vzdelaním. V Holandsku totiž neexistuje knižnič
né vzdelanie na akademickej úrovni. Bude sa implementovat' strategický plán perso
nálneho obsadenia sektora verejných knižníc. 
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Informačné technológie v knižniciach 

Vláda podporuje implementáciu informačných technológii v knižniciach. Koncom roka 

2000 boli všetky verejné knižnice pripojené na internet, poskytujúc prístup k verejným 

a vládnym informáciám, čo umožnil projekt Vláda, otvorená kniha. Terminály pracov

ných miest sú k dispozícii používateľom aj personálu knižnice. Asi 3 000 administra

tívnych pracovníkov a 3 000 technických knižničných zamestnancov bolo školených s 

cieľom posilniť priehradkovú časť alebo starostlivosť a riadenie multimediálnych 

počítačov a sietí, ako aj výučbu rôznych používateľských skupín o médiách, predovšet

kým starších ľudí, žien a nezamestnaných. 

Na základe tarifných politík v deviatich prípadoch z desiatich nie je použitie internetu 

bezplatné. V 20 % prípadov ponúkajú knižnice niektoré stránky zdarma; toto sa 

poväčšine týka verejných a vládnych informácií (75 %). Bola vydaná Príručka o mediál-
nom vzdelávaní s príkladmi najlepšej praxe. 

Keďže pokračuje nárast knižničných služieb pre primárne a sekundárne vzdelanie a 
odborné vzdelávanie, bol zavedený knižničný projekt virtuálnej školy na internetovej 
adrese www.schoolmediatheek.nl. Táto portálová stránka obsahuje informačné zdroje 
o literatúre, kultúre a mediálnom vzdelávaní. Tieto informácie sa môžu použiť pri písaní 
prednášok a pri rozhovoroch na rôzne témy. Relevantné náučno-populárne materiály 
zbierajú štyri hlavné mestské knižnice a prezentujú sa pod titulom Subject guide/Spider 
(Vakwijzer/De Spin). 

Ďalším projektom j e  Knowledge Neighbourhood, ktorý j e  súčasťou širšej vládnej 

iniciatívy nazývanej e-Culture, ktorá bola pripravená ako rozvetvená sieť v niektorých 

samosprávnych obciach, prinášajúca informácie a kultúru vrátane knižničných zdrojov 

do domácností. 

Virtuálna knižnica: bibliotheek.nl 

Dňa 23. novembra 2001 bola spustená virtuálna verejná knižnica. Národná portálová 
stránka www.bibliotheek.nl je  spoločnou iniciatívou NBLC pre holandské verejné kniž
nice a je bránou nielen k informáciám na internete, ale aj do fyzickej miestnej knižnice. 

Budú doplnené nové nástroje. Nástroj „Sieťový generátor" bol vyvinutý pre knihovníkov 
na budovanie miestnych webových stránok spojených s bibliotheek.nl. Unikátny 
vyhľadávací stroj aquabrowser simultánne vyhľadáva hlavné a pridružené termíny. 
Primárnymi zdrojmi pre bibliotheek.nl sú národná databáza knižných titulov, vybrané 
vzdelávacie zdroje, krátka verzia novinovej databázy a digitálny archív novín, všetko v 
podobe plných textov. Bibliotheek.nl bola vytvorená z dotačnej podpory rôznych 
ministerstiev vrátane Národného akčného plánu elektronických diaľnic (NAP 1997 až 
2000). Tento plán vyčlenil 6,8 mil. eur na zabezpečenie verejného prístupu do internetu 
a k vládnym informáciám. Obce, provincie a knižničné organizácie samotné prispeli k 
íomuto novému stupňu, k hybridnej knižnici. 
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V blízkej budúcnosti bude virtuálna knižnica expandovat' doplnením niekoľkých 

partnerov. Pripojená bude digitálna referenčná služba a informačný pult, virtuálně stre

távacie miesto pre milovníkov literatúry s napojením na lokálne knižničné systémy 

priameho vypožičiavania materiálov a vykonávania rezervácií. Táto kombinácia služieb 

vytvára verejnú knižnicu, virtuálnu i fyzickú, naozaj novú verejnú službu pre nové 

storočie: centrum poznania, kultúry a komunikácie. 

Knižničné fakty: 

počet servisných miest 1 1 1 5  

počet organizácií 551 

- z toho PBC 11 (9) 

- z toho asociované s PBC 416 

- z toho samostatné mestské knižnice 124 

celkový počet zväzkov (x 1000) 4 0  994 

počet výpožičiek (x 1000) 167 684 

počet členov/knižničných preukazov (x 1000) 4 484 

personál na plný úväzok 6 300 

personál/hodín týždenne (x 1000) 195 

financie, celkový príjem (x mil. NLG) 870 

prijaté subvencie (x mil. NLG) 695 

príjmy/tržby od používateľov (x mil. NLG) 132 

Prameň: Information Europe, 4/2002, s. 11 - 13. (Skrátený preklad pripravil Ing. J. Kurák.) 

Elektronické dokumenty vo verejných knižniciach a ich 
vplyv na budúcnosť verejného knihovníctva 
Ulrich Moeske 

Elektronickému publikovaniu patrí - zdá sa - budúcnosť. Pojem „elektronické 

publikovanie" nemá ustálený obsah. Zatiaľ ho budeme chápať tak, ž e  zahŕňa všetko, 

čo nebolo rozmnožené tlačou. Elektronická publikácia sa tak javí  ako protiklad tlačeného 

média. Pridržíme s a  tiež toho, že sa elektronické publikovanie zakladá na náročných 

technológiách využívajúcich všetky možnosti prenosu elektronických dát. U ž  len nevy

hnutné technické nároky podstatne zmenia budúci obraz verejnej knižnice. T ý k a  sa to 

tak investícií, ako aj nesmiernej technickej náročnosti zabezpečenia elektronického 

publikovania a využitia jeho výsledkov. 

Rýchlosť prenosu dát a tým, samozrejme, aj  ich aktuálnosť sa dramaticky zvýšili. Dáta 

a dátové štruktúry sú pohodlnejšie dostupné už len tým, ž e  manuálne vyhľadávanie v 
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knihe z a  pomoci formálnych kritérií, akými sú číselné či abecedné poradie, dnes na

hrádza práca stroja. 

Elektronické publikácie prekonávajú rýchlosťou svetla obrovské vzdialenosti, a to nielen 

hranice štátov, ale aj svetadielov a - riešením jazykového problému angličtinou -

stierajú hranice kultúr. 

A ešte jeden všeobecný aspekt elektronického publikovania stojí z a  zmienku: zdá sa, 

ž e  sprostredkovávanie dát sa stáva zbytočným. Prinajmenej technicky j e  možné, aby 

sa producentom i bezprostredným príjemcom elektronických publikácií stala teoreticky 

každá domácnosť. Práve tento jav, ktorý môže nastať už v neďalekej budúcnosti, trápi 

knihovníkov a knihovníčky najviac. Predovšetkým dramatické scenáre budúcej spoloč

nosti, ktorá sa tak v rámci elektronického publikovania, ako aj pri konzumácii elektronic

kých publikácií celkom zaobíde bez sprostredkovateľa, sú predmetom diskusií o budúc

nosti našich miest. 

Verejné knižnice, mestské i vidiecke, sú vystavené smršti technologických zmien. Dis

kusie o bezprostrednej budúcnosti verejných knižníc sa zaoberajú prakticky iba 

zavádzaním elektronických médií. Napríklad C D - R O M  n i e j e  na trhu ešte tak dlho a u ž  

j e  nebezpečenstvo, ž e  bude technicky zastaraný. Z prieskumu uskutočneného na jar  

roku 2000 vyplynulo, ž e  medzi nemeckými mestskými knižnicami v mestách nad 

100 000 obyvatefov prakticky neexistuje žiadna, ktorá by neponúkala prístup k data

bázam na CD-ROM-och, pričom počty sprístupňovaných CD-ROM-ov sa pohybovali 

medzi 80 a ž  100. Ide o ponuku báz sprístupňovaných v knižniciach na špeciálnych 

sen/eroch na základe individuálnych dohôd s producentmi. T o  však nie je  všetko. 

Existuje rad verejných knižníc, ktoré sa prostredníctvom providera pripájajú k stovkám 

a tísícom databáz po celom svete, ktorých počet, kvalita i využitie sa prakticky denne 

mení. A k o s i  mimochodom s a  tu knižnica stáva poľom na experimentovanie s elektro

nickým publikovaním a sledovaním súvisiaceho záujmu verejnosti. 

A popri tom: internet. Jeho informačné možnosti možno íen ťažko obsiahnuť, najmä čo 

sa týka kvantitatívneho objemu. Dokonca i tzv. metavyhľadávače sú podozrievané z 

toho, ž e  nie s ú  schopné usporiadať a ponúknuť v iac ako 16 až  20 % všetkých informácií 

ponúkaných na internete. Okrem toho internet predstavuje priestor na komunikáciu 

prekračujúci všetky vedecké a logické medze, akúsi úplnú demokratizáciu elektronickej 

komunikácie, pravdepodobne v protiklade k procesu elektronického publikovania. Zne

možňuje tak akýkoľvek poriadok nutný na zabezpečenie zisku z publikovania, a to bez 

ohľadu na druh publikácie. Týka sa to aj tlačovín. 

A vývoj  sa nezastavuje. Posledným výkrikom j e  Rocket-E-Book - akýsi hranatý displej 

na batérie, zariadenie schopné uložiť stovky kníh a sprístupňovať ich. Ďalšou ponukou 

je  systém  Pay per view, čiže priame platby za  zobrazenie či konzumáciu elektronickej 

publikácie v akejkoľvek podobe. Samozrejme, treba ešte prekonať niektoré technické 

a iné problémy, než bude možné tento vynález využívať v masovom rozsahu. 
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Okolo technických vymožeností elektronického publikovania sa točí celá sociologická 
a kultúrna diskusia. Kľúčovým slovom je  globalizácia. Singapur sa stáva predmestím 
Bratislavy, Viedeň je hneď pri Žiline a Tokio je  mesto na Dunaji. Sociológovia komuniká
cie sa obávajú komunikačnej izolácie a technickej individualizácie. Magazín Spiegel 
priniesol v lete 2000 článok o mladom podnikateľovi v Silicon Valley, ktorý celý svoj dom 
medializoval, investoval doň veľké sumy peňazí a času, čo nakoniec viedlo k tomu, ž e  
ho opustila priateľka a už žiadne dievča nechce s ním jeho odľudštený dom obývať. 
Naopak, pozitívne sa na tomto vývoji hodnotí rozmnoženie komunikačných kanálov, 
demokratizácia prenosu noviniek a informácií o príležitostiach a explózia fantázie a 
kreativity. Kto investuje a má čas, je  „in". 

Kde je  v tejto diskusii miesto verejných knižníc a ako budú raz vyzerať? Do diskusie o 

budúcnosti knižníc sa zapájajú najrôznejšie rozhodovacie grémiá. V Nemecku predo

všetkým tie, ktoré knižnice zriaďujú, t. j. zodpovedajú za ich financovanie. A pretože sa 

stále hovorí o úsporných opatreniach a zoštíhľovaní štátu (štát sa chce vymaniť z čo 

najväčšieho počtu záležitostí), musia sa knižnice pýtať samy seba, čí v novej štruktúre 

komunikácie je  pre ne vôbec miesto. A k  budú mať všetci počítač doma, nebudú už 

potrebovať sprostredkovateľa. Ako argument s a  v týchto diskusiách používajú štatistic

ké údaje o čoraz väčšej vybavenosti domácností počítačmi. Načo verejné knižnice, keď 

ktokoľvek môže navštíviť svoju virtuálnu knižnicu doma a na obrazovke? Sú to iste 

jednostranné diskusie. 

Knižnice - a najmä verejné - si musia v týchto súvislostiach vybudovať teoretické zákla

dy ďalších rozhodnutí o svojom budúcom vývoji. Dnešné nemecké knižnice vychádzajú 

z toho, ž e  kniha, t. j. tlačené médium, si určitý význam zachová. Knihu charakterizujú 

významné výhody nielen z hľadiska bezprostredného čítania, ale aj z hľadiska významu 

knihy ako súboru dát. Týka sa to nepochybne jednak filozofie, sociológie, náboženstva, 

histórie, jednak krásnej literatúry, ba aj mnohých ďalších odborov, ktoré sú charakteris

tické dlhodobo založenými systematikami. Čím je  však obsah informácie prechodnejší, 

čím je premenlivejšia v čase jej podstata a čím nevyhnutnejšia je  znalosť ich premien, 

tým viac nadobúda väčší význam elektronické publikovanie. Dotýka sa to najrôznejších 

oblastí techniky, sociológie, štatistiky, prírodných vied vo všeobecnosti, ale aj práva a 

v neposlednom rade najmä vedeckých časopisov. T u  sa nástroje elektronického publi

kovania priamo vnucujú a vývoj trhu ukazuje, ž e  čoraz viac autorov a producentov 

stručných aktualizovateľných informácií využíva práve metódu elektronického publi

kovania (slovníky, encyklopédie a i.). 

A j  postoj k technickému rozvoju sa musí zmeniť: treba sa vedieť rozhodovať a tieto 

rozhodnutia zdôvodniť bez toho, aby bolo možné predvídať, ž e  práve toto rozhodnutie 

bude práve to najsprávnejšie. Treba vychádzať z toho, ž e  CD-ROM, DVD, pravde

podobne tiež mikrofiše a iné iba miestne využiteľné nosiče sú len prechodnými 

riešeniami. Budúcnosť elektronického publikovania je  vo flexibilných databázach, t. j. v 

ríši internetu. Treba sa vyrovnať ešte s jedným, či už pozitívnym alebo negatívnym 

aspektom: vývoj technológií, informácií a ich štruktúr sa stále zrýchľuje. Napríklad 

nevieme, či sa na trhu presadí Rocket-E-Book. Éra diskiet po niekoľkých rokoch 
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pominula. Zariadenie Net-Man nemeckej firmy Hlothaus u. Heinisch, slúžiace ako 
juke-box na organizáciu C D  a databáz, môže za niekoľko málo rokov technicky celkom 
zastarat. Tento výpočet .si nerobí nárok na úplnosť. Napriek tomu všetko, čo bolo 
uvedené, vedie k tomu, ž e  elektronické publikácie podstatne zmenia formy práce i 
prezentácie verejných knižníc. Výsledkom j e  nutnosť novej formulácie úloh a cieľov 
knižníc, najmä s ohľadom na vyhľadávanie a ľahkú dostupnosť aktuálnych, rýchle sa 
meniacich informácií. Knižnice sú demokratické zariadenia demokratického spolo
čenstva, ktoré umožňujú občanom, nezávisle od ich postavenia, triedy alebo prísluš
nosti k nejakej organizácii, inštitúcii či firme, prístup ku všetkým formám zverejnených 
informácií. Knižnice sú teda informačno-technickou podmienkou existencie demokra
tického spoločenstva. Tento poznatok síce nemá bezprostredný vplyv na budúcu tvár
nosť verejných knižníc, ale môže poslúžiť ako dobrý argument podporujúci knižnice v 
diskusii o zmysluplnosti ich existencie v ďalšom vývoji. 

Budúcu tvárnosť verejných knižníc zásadne ovplyvnia tri ústredné pojmy: 

1. Komunikácia 

Verejné knižnice sú priestorom komunikácie. Treba to chápať na pozadí nemeckej 

diskusie o stavebnej budúcnosti miest a obcí, ktorá ich znovu a znovu stavia do polohy 

centier komunikácie a udalostí, teda do protikladu k individualizovaným štruktúram PC 
v domácnostiach. Tejto argumentačnej príležitosti sa musia verejné knižnice chopiť a 

sprostredkovať posolstvo, ktoré hovorí, ž e  z a  všetkými publikáciami j e  tiež priestor, ktorý 

umožňuje a podporuje ľudskú komunikáciu. Tento poznatok môže prezentáciu knižníc 

ovplyvňovať najrôznejšími spôsobmi: atraktívnym nábytkom, príjemným osvetlením, 

možnosťami pracovať a baviť sa napríklad na pohovkách či v pohodlných kreslách, 

možnosťou sledovať televízny program, či možnosťou pracovať s obsahmi kníh alebo 

elektronických médií. Fantázii knihovníčok a knihovníkov sa v o  vzťahu k utváraniu 

komunikatívneho charakteru verejnej knižnice prakticky nekladú nijaké medze. Práve 

možnosť medziľudskej komunikácie je lákadlom, ktoré knižnica musí využiť, pretože sa 

tak vyrovnáva s prípadnými námietkami poukazujúcimi na redukciu jej funkcie ako 

sprostredkovateľa vedomostí. 

2. Inovácia 

Inovácia j e  jadrom elektronického publikovania. Organizačná štruktúra a finančná kom

petencia knižníc musí technicky umožňovať okamžité zavádzanie miestne a používa

teľsky primeraných noviniek. Ponúka sa plochá obrazovka, vyššie rozlíšenie či lepšia 

čitateľnosť, potom sa treba čo najrýchlejšie zbaviť zastaraných PC. Ak je  nutné voliť 

medzi tlačeným a elektronickým médiom - voľba, ktorá teraz prichádza do úvahy najmä 

v prípade vedeckých časopisov - treba sa rozhodnúť pokiaľ možno pre elektronické 

vydanie. Za súčasného vývoja možno totiž predpokladať, že v takýchto oblastiach bude 

tlačené médium strácať význam. Znamená to tiež to, že v srdciach kolegov z praxe bude 
láska ku knihe musieť ustúpiť nevyhnutnosti vybudovania inovatívnej knižničnej politiky 
rešpektujúcej ducha doby, ktorý hovorí, že o pokroku možno hovoriť vtedy, ak možno 
inovácie bezprostredne zaviesť do praxe, alebo keď je prax samotná ich zdrojom. 
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3. Flexibilita 

Tento pojem je  skúšobným kameňom celej prezentácie verejnej knižnice. A k  tlačené 
médiá strácajú význam, musia regály preplnené papierovými publikáciami zmiznúť. 
Počet pracovných staníc v knižniciach bude prudko stúpať úmerne s narastajúcim vý
znamom elektronického publikovania. Na tento účel potrebujeme priestor. Nezískame 
ho rafinovanými architektonickými nápadmi a už vôbec nie v pevných stavebných štruk
túrach. Nemá zmysel budovať obrovské priestory pre regály vedľa maličkého priestoru 
potrebného na umiestnenie pracovných staníc ponúkajúcich elektronické publikácie. 
Estetika knižnice a usporiadanie jej priestorov musí umožniť kedykoľvek bez veľkých 
prestavieb reštrukturalizáciu zodpovedajúcu zmene prezentovaných médii. Takejto 
požiadavke vyhovujú veľké voľné plochy, dvojitá podlaha, ktorá umožňuje viesť káble 
na ktorékoľvek miesto v knižnici, plošné osvetlenie nezávislé od nábytku; kto sa chce 
podívať na fyzickú podobu knižnice budúcnosti, nech navštívi Bibliothéque Publique 
ďlnformation v Pompiduovom centre v Paríži, inštitúcii, ktorá sa ešte tradične nazýva 
„knižnica", ale už nie je  plná regálov, ale pracovných staníc. V Amsterdame nedávno 
otvorili obrovský internetový obchod, ktorý neobsahuje nič iné než dlhé stoly s množ
stvom pracovných staníc pripojených na internet, ktoré možno z a  poplatok využívať; 
tých prinajmenej 100 miest j e  obsadených tak, že sa na ulici vytvára rad. T u  sa nám 
pomaly a zreteľne liahnu štruktúry budúceho rozvoja verejného knihovníctva. 

Verejná knižnica je  miestom prístupu ku všetkým druhom médií a informácií. Verejná 
knižnica je  miesto praktického využitia všetkých informačných technológií. Rola knižnice 
ako sprostredkovateľa informácií zostáva nedotknutá - bežný človek sa už v zmätku 
informačnej ponuky internetu nemôže vyznať a potrebuje vodidlo. Knižnice predstavujú 
v demokratickom spoločenstve sprievodcu informačnou džungľou. Aj v prípade elektro
nických publikácií sa úloha knižnice - triediť a usporiadúvať - nezmení. Elektronická 
informačná ponuka databáz a ďalších dokumentov je oveľa väčšia a rýchlosť ich inovácií 
aj fluktuácia sú oveľa vyššie než pri bežnej tlačovej produkcii. 

Ponuka i využitie technologických možností verejných a vedeckých knižníc konvergujú. 

Stierať sa budú aj rozdiely medzi veľkými a malými knižnicami. Moderné technológie 

umožňujú preniesť akúkoľvek informáciu i do toho najzapadlejšieho kúta zeme. V 

budúcnosti budú dedinské knižnice ponúkať teoreticky to isté ako veľké mestské kniž

nice. Druh ani počet ponúkaných médií sa kvantitatívne nebudú líšiť. Elektronické 

publikácie nevyžadujú prakticky žiadne miesto a obrazovka pracovnej stanice je  rovna

ko veľká na dedine ako v meste. 

Služby verejných knižníc sa budú musieť prispôsobiť „nadčasovosti" elektronických 

publikácii: prístup k databázam technicky nie je  nijako časovo obmedzený. Príklad z 

Dánska: informačná služba knižnice pracuje nepretržite, čaká na telefonickú alebo 

e-mailovú otázku v knižnici alebo doma pri obrazovke. Odkiaľkoľvek je možné pripojiť 

sa k databázam a juke-boxom s CD-ROM-ami. Jeden z budúcich cieľov verejných 

knižníc teda znie: „Informácie teraz!" 

Môžeme tiež očakávať, ž e  táto realita bude dôvodom na organizačné prepojovanie ve
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rejných knižníc do skutočných sietí. Súčasná kompetenčná štruktúra zodpovedajúca 
obecným, krajským či zemským hraniciam potrebuje kritické prehodnotenie, prípadne 
zmeny. Nevyhnutnosť novej definície kompetencií a vymedzenie územnej pôsobnosti 
vyplýva už aj z úvah o efektívnosti práce, ktoré nevyhnutne vyvoláva zaradenie 
elektronických publikácií do ponuky knižničných služieb. Obvykle sa už elektronické 
publikácie nekupujú, ale uzavierajú sa zmluvy o ich využívaní, ktoré významne ovplyv
ňujú spôsoby ich využitia a metódy rozširovania. Systém cien za využívanie tohto typu 
ponuky informácií vyžaduje dôkladnú ekonomickú súvahu, ktorej podstatu v prípade 
knižníc najlepšie osvetľuje Svätoplukovo podobenstvo o troch prútoch: každý zvlášť sa 
zlomí ľahko, ale v jednom zväzku ich už nezlomí nič. Možno sa bude treba zamyslieť 
nad tým, či globalizácia elektronických publikácií nevyvoláva tiež potrebu globalizácie 
verejných knižníc. Predpokladom je  však spoločný jazyk a spoločné záujmy. Taká vízia 
isto nie je  jednoduchá a ľahko uskutočniteľná, ale rozpad tradičných geografických 
štruktúr si ju  vynúti. 

Rozhodujúcimi faktormi sú flexibilita, schopnosť inovovat' a aplikácia uvedených troch 

základných tém rozvoja verejnej knižnice. S istotou môžeme očakávať, ž e  technika 

zmení knižnice a ich tvárnosť-viac pracovných staníc, menej kníh. Vývoj prinesie nový 

typ knihovníka, ktorý bude skôr manažérom a rešeršérom než čitateľom kníh. Súčasťou 

ponuky knižníc sa stane 24-hodinová služba. Možno raz bude možné ponúkať služby 

európskych knižníc distribuovane prostredníctvom knižničného portálu či bibiiowebu. 

V skutočnosti čaká európske knižnice ešte riešenie problému budúcnosti autorského 
práva. Stojí to za zmienku, lebo v rámci europeizácie autorskoprávnej legislatívy sa 

právo disponovať určitou časťou přesunuje na jeho pôvodcu. Ten bude v budúcnosti 

rozhodovať o tom, akým spôsobom bude možné jeho dielo-vrátane informácií-využiť. 

To priamo ovplyvní právny štatút elektronických publikácií - kľúčovým slovom v tejto 
súvislosti je iicencovanie. O dosahu na akvizíciu knižnic sa tu zmienime len pre po
riadok: koniec pohodlného nakupovania kníh. Nastáva čas namáhavého rokovania o 
licenčných podmienkach pre verejné knižnice všeobecne. 

Na to nadväzujú ekonomické súvahy, nevyhnutné napriek všeobecne proklamovanej 

demokratickosti služieb. Všetko treba zaplatiť - nielen v zmysle akvizície, resp. licen

čných zmlúv, ale i v súvislosti s inováciami, investíciami a ich odpismi prebiehajúcimi v 

omnoho kratších termínoch, než je to v prípade kníh, ak vôbec môžeme knihy považovať 

za predmet investícii. Bezprostredne to ovplyvní nielen budúcnosť pracovných postu

pov v oblasti akvizície verejných knižníc, ale aj organizáciu práce ako celku. 

O jave, ktorýje v pohybe, nemožno vyslovovať žiadne závery. Poprajme si teda dostatok 
odvahy a síl, ktoré budeme pri budovaní verejnej knižnice 21. storočia veľmi potrebovať. 

Zdroj' Čtenář č 9 a 10/2001 (z nemčiny do češtiny preložil Jindřich Pilař slov. preklad a 

úprava/skrátenie: -jk-. S láskavým dovolením redakcie časopisu Čtenář). 
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EBLIDA INFORMUJE 

Kultúra 

Európska únia a kultúrna politika 

Kultúra je  fundamentálnou časťou znalostnej spoločnosti. Je prostriedkom k pochope

niu identít a myšlienok, preto tvorí veľmi dôležitý faktor vo vývoji a upevňovaní európskej 

integrácie najmä z hľadiska rozšírenia. Okrem toho kultúra umožňuje vytvárať zamest

nanosť a ekonomické bohatstvo, a tak využívaním a sprostredkovaním európskej 

kultúrnej rozmanitosti vytvára pridanú hodnotu. 

Kultúra bola vnesená dovnútra sféry Spoločenstva článkom 128 zmluvy EÚ. Článok 

151 (predtým článok 128) zmluvy E Ú  žiada Spoločenstvo, aby podporovalo kultúrnu 

spoluprácu a kultúrne výmeny, rešpektovalo a podporovalo rozmanitosť kultúr medzi 

členskými štátmi. Kultúrne stimulačné opatrenia, okrem akejkoľvek harmonizácie práva 

a predpisov členských štátov, boli jednomyseľne definované Radou v súlade s 

procedúrou spolurozhodovania a po konzultácii s Výborom regiónov. Odporúčania mô

ž e  schváliť aj Rada, vychádzajúc z návrhu Európskej komisie (EK). 

Od roku 1990 boli prijaté rôzne programy: Kaleidoskop - pre európske kultúrne 

podujatia a umelecké diela, Ariane - pre knihy a čítanie a Rafael - pre zachovanie a 

rozvoj dedičstva. V roku 1998 navrhla EK potvrdiť Prvý rámcový program Európskeho 

spoločenstva na podporu kultúry (2000 - 2004). 

Program Kultúra 2000 sa snaží racionalizovať a zlepšiť účinnosť iniciatív kultúrnej 

spolupráce jednoduchým finančným a programovacím nástrojom nahrádzajúcim tri 

predchádzajúce programy. Väčší počet aktivít Spoločenstva môže teraz zahrnúť kultúr

nu dimenziu alebo ovplyvňovať kultúrny sektor, rozširujúc rámec nástrojov, ktoré možno 

využiť: štrukturálne politiky, vzdelávanie a školenie atď. Kultúrne aspekty sa podľa 

ďalších ustanovení zmluvy tiež musia brať do úvahy v takých oblastiach, ako j e  súťaž, 

vnútorný trh (kultúrne produkty), spoločná obchodná politika (systém pevných cien kníh) 

a sociálna politika (podpora umelcov, rozvoj európskeho kultúrneho priemyslu). 

Základňa pre činnosť Spoločenstva v kultúrnej sfére 

Bolo to dávno, keď Európske spoločenstvo nechávalo stranou kultúru, ktorá sa stala 

kľúčovým faktorom výstavby Európy. Teraz vznikla určitá polemika o tom, či európska 

úroveň stimulov a legislatívnych ustanovení j e  efektívna pri zvažovaní hrozby kultúrnej 

dominancie. 
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V septembri 2001 Kultúrny parlamentný výbor pre kultúru schválil iniciatívnu správu 
člena parlamentu Ruffola o kultúre v Európe, vyzývajúcu, aby sa spolupráca v kuitúre 
stupňovala s cieľom vytvoriť „Európsky kultúrny priestor". Rada ministrov kultúry 
diskutovala o kultúre 5, novembra 2001 a prijala dve nasledujúce rezolúcie: 

1. Rezolúcia o úlohe kultúry v rozvoji EÚ 

V tejto rezolúcii ministri vyzývajú členské štáty a E K  na spoluprácu, ktorá umožníkomisii 
aktualizovať vyhodnotenie implementácie článku 151(4) zmluvy. Ministri považujú za 
dôležité „začať prácu, predovšetkým na báze takéhoto vyhodnotenia, na zdokonaľovaní 
implementácie článku 151 (2) a (4) zmluvy a vyzýva budúce predsed- níctva, aby na 
tento účel navrhli pracovný program a časový harmonogram". 

Počas debaty sa predsedníctvo opýtalo ministrov, či „je dôležité pracovať na Európskom 
kultúrnom projekte, v konkrétnej podobe a v súlade s princípom subsidiarity, ktorý1 by 
sa mal integrovať do politických, finančných a iných projektov". 

Väčšina členských štátov a Komisia sa domnievali, ž e  kultúrny projekt by potreboval 

zvýšiť zdroje, kým ďalší sa domnievali, ž e  otázku treba vidieť aj vo svetle záverov kontro

ly aplikácie článku 151 zmluvy. 

2. Kultúra a znalostná spoločnosť 

V tejto rezolúcii ministri vyzývajú EK a členské štáty, aby: 

• optimálne využívali a, kde to je  vhodné, spájali relevantné programy a uvažovali o 
tvorbe nových programov a zdrojov určených predovšetkým na pomoc pri digitalizácii 
kultúrneho obsahu; podporovali multijazyčné širenie poznatkov; podporovali výcvik 
v informačných technológiách a používanie existujúcich sietí na uľahčenie spolu
práce a výmenu informácií a dobrých skúseností; 

• rozvíjali využívanie digitálneho kultúrneho obsahu; 

• kultúrni operátori uľahčili prístup k rozličným nástrojom Spoločenstva, ktoré podporujú 

digitalizáciu obsahu; 

• podporovali „iniciatívy kvality" kultúrnych webových stránok; 

• podporovali zosieťovanie kultúrnych informácií s cieľom umožniť všetkým obyvate

ľom prístup k európskemu kultúrnemu obsahu najmodernejšími technologickými pro

striedkami; 

• podporovali získavanie zručnosti v používaní takých technológií v kultúrnych a vý

cvikových centrách, ktoré všetkým umožňujú prístup ku kultúrnej rozmanitosti. 

Fórum 2001 o kultúrnej spolupráci v Európe 

Európska komisia iniciovala akcie, ktoré sú v oblasti kultúry zamerané na vyjasnenie 

cesty k budúcej kultúrnej spolupráci v Európe. V dňoch 21. a 22. novembra 2001 EK 
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zvolala fórum zamerané na posúdenie kultúrnych výdobytkov od aplikácie Maas-

trichtskej zmluvy a skúmala vyhliadky kultúrnej spolupráce v Európe, napr. v tvorbe a 

interdisciplinárnych činnostiach, v štruktúrovaní roly sietí a kultúrnom priemysle. 

Rozvoj konkurenčných spoločností versus ochrana kultúrnej rozmanitosti 

Európska únia sa usiluje dosiahnuť dva protikladné ciele: jednak posilniť európsku 
produkciu, jednak zaručiť kultúrnu rozmanitosť pri definovaní európskej identity. Obidva 
ciele sa objavujú v legislatívnych textoch, avšak uprednostňuje sa skôr medzinárodná 
konkurencia než kultúrna diverzita. 

Existuje teda nesúlad medzi ambíciami EÚ v oblasti kultúry a zdrojmi vyčlenenými na 
ich napĺňanie. Pri ďalšej revízii zmluvy by sa teda malo uvažovať o zaradení viacerých 
nových efektívnych nástrojov. 

Medzivládna konferencia 

Kultúra je  podstatný problém pre Európsku úniu. Pri politickom presadzovaní sa volá 

po kultúrnejších ambíciách európskej politiky. O kultúre by sa malo diskutovať v rámci 

podstatných debát o budúcnosti Európy a mala by sa brať do úvahy pri ďalších re

formách zmlúv. Oneskorovanie prijímania kultúrnych programov je  spôsobené tým, že 

sa vyžaduje jednomyseľný hlasovací systém... Pritom viac ako 80 % európskeho 

financovania kultúrnych projektov sa čerpá zo štrukturálnych fondov a nie z rozpočtu 

špeciálne rezervovaného pre kultúru. 

Nedostatky článku 151 sa vyjasnili počas zmierovacej procedúry v Rade týkajúcej sa 

programu Kultúra 2000. Parlament najskôr požiadal na tento program 250 mil. eur, ale 

jeden členský štát nesúhlasil, aby sa prekročilo 167 mil. eur navrhnutých Komisiou. 

Zmierovací výbor sa dohodol na 167 milióch eur na päťročné obdobie, Rada však 

akceptovala, že zhodnotenie výsledkov programu by sa malo urobiť do 31. decembra 

2002 vrátane preverenia disponibilných finančných zdrojov. 

Parlament preto požiadal o zmenu kvalifikovanej väčšiny hlasovania v Rade pre 

rezolúciu týkajúcu sa obsahu zmluvy z Nice, ktorá bola schválená v decembri roku 2000. 

Parlament požiadal o túto zmenu už počas rokovaní o koncepte Amsterdamskej zmluvy, 

ale bez úspechu. 

V o  februári roku 2000 bol navrhnutý prechod na hlasovanie v Rade kvalifikovanou 

väčšinou (62 hlasov z 87, t. j. 71 %) u troch ustanovení, kde sa predpokladá spolu

rozhodovanie v kombinácii s jednomyseľnosťou v Rade (články 18(2), 47(2) a 151(5)). 

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou môže zjednodušiť rokovanie Spoločenstva s 
členskými štátmi a tým podporovať kultúrnu díverzitu. Natíska sa otázka, či rozhodo
vanie hlasovaním kvalifikovanou väčšinou neporuší princíp diverzity, ktorá je  esenciou 
kultúry. 
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Debata o budúcnosti Európy 

Keďže sa inštitucionálne reformy, o ktorých sa rozhodlo zmluvou z Nice, zdajú byť 

nepostačujúce pre prípravu únie, Rada Európy z Nice sa rozhodla v decembri 2000 

otvoriť rozsiahlu diskusiu o budúcnosti Európy. Nové posúdenie zmlúv, do ktorých by 

mali byť zahrnuté kandidátske štáty, sa uskutoční do roku 2004. 

Komentáre budú vypracované do konca roku 2003. Európska verejná mienka m á  teraz 

šancu neobmedzene participovať a zapojiť sa do diskusií. Mnoho deklarácií alebo 

návrhov u ž  bolo na európskej úrovni predložených, napríklad Parlamentná správa o 

zmluve z Nice (jeseň 2001) a Biela kniha E K  o európskej vláde (leto 2001). 

Rôzni  predstavitelia mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti sa organizujú, 

aby prispeli k týmto diskusiám a dospeli v období troch rokov k praktickým záverom. 

Dobrým príkladom j e  iniciatíva E F A H  o kultúrnych mimovládnych organizáciách a 

inštitucionálnej reforme E Ú  (2001 - 2004), ktorá sa zameriava na spolupôsobenie 

aktérov z kultúrnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti. Cieľom j e  vypra

covať koncept pozičného dokumentu, ktorý by zdôraznil dôležitosť kultúry v celej škále 

oblastí s ohľadom na inštitucionálnu reformu E Ú .  

Verejné online fórum slúži ako hlavný „meeting point" (rokovacie miesto) pre tých, ktorí 

sa  chcú diskusie aktívne zúčastniť. 

Ďalšie informácie: www.efah.ora. 

Prameň: Information Europe, 04/2002, s. 6 - 7. (Skrátený preklad pripravil Ing. J. Kurák.) 

informácie 

• EBLIDA vyzýva ministrov pre vzdelávanie a kultúru, aby zahrnuli 
knižnice do diskusie o celoživotnom vzdelávaní (Barcelona, Rada 
Európy, 15,- 16. marec 2002) 

Počas nedávnej schôdzky Rady Európy v Barcelone 1 5 . - 1 6 .  marca 2002 pod španiel

skym predsedníctvom Európskej únie E B L I D A  vyzvala ministrov pre vzdelávanie a 

kultúru, aby zabezpečili účasť knižníc ako aktívnych partnerov v diskusii o celoživotnom 

vzdelávaní.  Jednou z priorítje zlepšiť vzdelávanie európskych študentov a pracovníkov 

a zväčšiť priestor na ich mobilitu. Kľúčovou súčasťou tejto stratégie j e  vytvorenie 

európskej politiky celoživotného vzdelávania. Na sociálnom summite, ktorý sa usku

točnil o deň skôr ako schôdzka Rady, sa zdôraznil význam zahrnutia sociálnych part

nerov do diskusie o reforme a medzi odbormi a zamestnávateľmi sa dosiahla dohoda 

o prioritách1. 

Na schôdzke v R í m e  22. februára 2002 sa výkonný výbor E B L I D A  rozhodol napísať 
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ministrom pre vzdelávanie a kultúru a upozorniť na úlohu knižníc v rozvoji stratégií 

celoživotného vzdelávania. Knižnice môžu preklenúť medzeru medzi tradičným sys

témom formálneho vzdelávania a širším systémom vzdelávania. Knižnice majú prístup 

ku globálnym zdrojom informácií, čo v kombinácii s odbornými znalosťami archivárov a 

knihovníkov poskytuje Európanom nástroje na realizáciu procesu vzdelávania po celý 

život. Táto činnosť sa riadi Stanoviskom E B L I D A  k celoživotnému vzdelávaniu , ktoré 

bolo vydané ako reakcia na Memorandum Európskej komisie. 

Schôdzka Rady v Barcelone priaznivo prijala Komunikáciu Komisie o celoživotnom 

vzdelávaní 3  a vyzvala  Radu, aby prijala rezolúciu o celoživotnom vzdelávaní pred 

zasadaním Rady Európy v Seville 21. - 22. júna. Ďalej podporila snahy zaručiť celo

životné vzdelávanie s cieľom vychovať vzdelanú spoločnosť a privítala Akčný plán o 

mobilite a znalostiach, ktorý zdôrazňuje potrebu rozvíjať a uznávať kvalifikáciu a znalosti 

vrátane znalostí nadobudnutých neformálnym spôsobom. Závery sú k dispozícii v o  

všetkých jazykoch Spoločenstva. 

Poznámky: 

1. http://www. ue2002. es/principal. asp ?opcion=0&idioma=ingles 

2. http://www.eblida.org/ 

3. http://www. europa. eu. int/comm/education/Iife/index. html 

• Vyhlásenie EBLIDA o úlohe knižníc v celoživotnom vzdelávaní (jún 
2001) 

EBLIDA, Európsky výbor knižničných, informačných a dokumentačných asociácii, bol 

založený v roku 1992 ako mimovládna nezisková strešná organizácia zastupujúca 

knižnice na európskej úrovni. Zameriava sa na kultúru, copyright, záležitosti súvisiace 

s informačnou spoločnosťou a informačnou technológiou. 

Hlavnými predmetmi činnosti EBLIDA sú konať ako lobistická organizácia, ktorá 
obhajuje záujmy knižničnej a informačnej komunity, poskytovať členom aktuálne 
informácie o európskom vývoji v záujme komunity knižnic a kultúrneho dedičstva a 
upevňovať spoluprácu medzi členmi i/ celej Európe. 

EBLIDA súhlasí so záverom lisabonskej Európskej rady, že úspešný prechod na zna

lostné orientovanú ekonomiku a spoločnosť musí byť sprevádzaná hnutím za celo

životné vzdelávanie, a víta skutočnosť, že celoživotné vzdelávanie sa v politickej agen

de umiestnilo vysoko. 

Knižnice v znalostnej spoločností 

Knižnice v znalostnej spoločnosti poskytujú rozsiahle služby miliónom študentov, 

výskumníkov a verejnosti, ako aj prístup k úžasnému rozsahu vysokokvalitného bež
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ného obsahu. S ú  to pevné domy s pokladmi digitálneho obsahu, ale aj tvorcami samot

ného jedinečného digitálneho obsahu. 

Neodmysliteľnou súčasťou agendy celoživotného vzdelávania j e  prekonanie tradičných 

definícii o mieste vzdelávania. Z tohto dôvodu majú knižnice hrať kľúčovú rolu pri pod

pore vzdelávania v jeho širšom zmysle ako oficiálnej činnosti inštitúcie a neformálne aj 

v spoločnosti. Knižnice, najmä verejné, môžu byť pre miestnu komunitu ťažiskovým 

bodom stimulujúcim vzdelávanie na všetkých úrovniach spoločnosti. 

Úloha knižníc v celoživotnom vzdelávaní 

E B L I D A  pevne verí, ž e  knižnice majú zohrávať v rozvoji stratégie celoživotného vzde

lávania fundamentálnu úlohu. E B L I D A  j e  zároveň sklamaná zistením, že v Memorande 

Európskej komisie o celoživotnom vzdelávaní j e  o knižniciach iba jedna poznámka, a 

to popri nákupných strediskách a autobusových staniciach. Prehliada sa kľúčová úloha 

knižníc, ktoré predsa nejestvujú ako servisné miesto, ale ako aktívny partner poskytujúci 

prístup, profesionálne poradenstvo a výcvik pri využívaní  globálnych zdrojov v miest

nom prostredí. 

Myšlienka celoživotného vzdelávania zahŕňa spôsobilosť aktívne a samostatne 

vyhľadávať informácie a osvojovať si poznatky. Tradičná učebnica používaná v triede 

musí byť preto doplnená archívmi, knižnicami a múzeami - inštitúciami, ktoré ponúkajú 

široký výber rôznych médií, ale zároveň aj profesionálne poradenstvo o technikách vy

hľadávania informácií. 

Globálne zdroje v miestnom prostredí 

V Európe sa nachádza okolo 224 000 knižničných servisných miest s asi 139 miliónmi 

registrovaných používateľov. Návštevnosť knižníc v roku 1998 sa odhaduje na 3 468 

miliónov a počet výpožičiek na 3 543 miliónov. Knižnice sú umiestňované v srdciach 

miest a obcí, obvykle na hlavných uliciach a v centrách komunít. Takým skupinám, ako 

sú etnické minority a študujúci s obmedzenými schopnosťami, sa poskytujú špeciálne 

služby. Mobilné knižničné služby umožňujú prístup do vidieckych oblastí a k špecifickým 

skupinám, ako sú starší ľudia. 

Celoživotné vzdelávanie v sieťovom prostredí 

V sieťovom prostredí existujú tri piliere poskytovania informácií. Prvým j e  prístup. 
Knižnice poskytujú prístup k obrovskému rozsahu globálnych zdrojov, využívajúc na to 

tradičné aj elektronické médiá. Knižnice zhromažďujú požiadavky a oznamujú zdroje. 

Vydavatelia môžu sprístupňovať svoje produkty širokému publiku. 

Druhým pilierom j e  vyhľadávanie, často vyžadujúce nové zručnosti. Študujúci, ktorí 

vedia, ako nájsť informácie z tradičných zdrojov, napr. kníh alebo časopisov, nemusia 

dôverne poznať, ako využiť počítač alebo ako sa dostať k tuctom rozličných rozhraní, 
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databáz, encyklopédiám, novinám atď. Knihovník môže slúžiť ako sprostredkovateľ 

medzi študujúcim a poskytovateľom študijných prameňov. Profesionálne poradenstvo, 

inštrukcie a prepojenia v miestnom jazyku môžu prekonať skutočné bariéry pri vyhľa

dávaní a výbere. 

Tretím pilierom j e  identifikácia kvalitnej informácie. Toto vyžaduje nové zručnosti pres

ného ohodnotenia a interpretácie. Informační profesionáli poskytujú znalecké poraden

stvo pri identifikácii a hodnotení kvality zdrojov, čo umožňuje používateľom maxima

lizovať využívanie nových globálnych sietí. 

Dobrá prax 

Knižnice celej Európy spolupracujú na pomyselnej ceste podporovania študujúcich v 

ich komunitách. Ide o podporu štúdia a prípravné kluby, otvorené výučbové služby, 

rozvoj čítania a programy gramotnosti. Knižnice sú tvorivé virtuálně vyučovacie centrá, 

ktoré poskytujú služby vzdialeným študujúcim. Knižnice poskytujú výcvik v sieťovom 

prostredí a spolupracujú pri vývoji  technických štandardov pre rozvoj obsahu v 

digitálnom prostredí. 

Poznámka prekladateľa: 

V materiáli sa uvádzajú: 

1. tri vybrané príklady iniciatív v tejto oblasti: 

• Oton Zupancic, Public Library, Slovenia 

• Norfolk Lifelong Learning Group, UK 

• Shropshire Access to Information for Learning, UK 

2. odkazy na súvisiace dokumenty: 

• Memorandum of Lifelong Learning. Commission of the European Communities. 

SEC/2000/1832. 

http://europa.eu.int/comm/education/life/index.html 

• Gesellschaft und Bibliotheken im Wandel Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen 

und Bibliothekare. 

http://voeb.uibk.ac.at 

• The Library Association's response to Empowering the learning community. Library 

Association Repsonse 2000. 

www.libecon2000.org 

• The Role of Public Libraries in lifelong learning/a project under the section of Public Libraries, 

IFLA.  

www.ifla.org/VII/s8/proj/republib.htm 

• Draft report on the Commission Memorandum on Lifelong Learning. European Parliament 

Committee on Culture, Youth,  Education, the Media and Sport, 12 June 2001 

www.europarl.eu.int/metdocs/committees/cult/20010625/ cult20010625.htm, atď. 

Zdroj: Information Europe, 4/2002, s. 8-10 (skrátil -jk-). 
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Pripravované podujatia 

• ADBIS'2002- Sixth East-European Conference on Advances in Databases and 
Information Systems 

Bratislava, SR, 8 . - 1 1 .  september 2002 

Konferencia chce poskytnúť fórum na šírenie vedeckých výsledkov, podporu interakcie 
a spoluprácu medzi databázovými a informačnými systémami vedeckých komunít krajín 
strednej a východnej Európy; vytvorí internacionálnu platformu pre prezentáciu vý
skumu o databázovej teórii, vývoji a pokrokových DBMS-technológiách a ich progre
sívnych aplikáciách. 

Kontakt: 

Pavol Návrat, STU, llkovičova 3, 812 19 Bratislava 

Fax: +4212 654 20 587 

E-mail: adbis@dcs. elf. stuba.sk 

www. des. elf. stuba. sk/adbis2002 

• ECDL 2002 - Research and Advanced Technology for Digital Libraries 

Rim. Taliansko, 16. - 18. september 2002 

Princípy, metódy, systémy a nástroje na budovanie a sprístupňovanie efektívnych 

digitálnych knižníc koncovým používateľom. Integrácia metód, služieb, systémov a 

interoperabilita. Fórum na prediskutovanie aplikácií konceptov a techník digitálnej kniž

nice vo vybraných vedných oblastiach. 

Kontakt: 

Tarina Ayazi, Instituto di Elaborazione delľlnformazione, Area delia Ricerca CNR di 
Pisa, Via G. Moruzzi, 1, I - 56124 Pisa, Taliansko 

Fax: +39 050 315 2810 

www.ecdl2002.org/ 

• Web Semantics workshop in conjunction with DEXA 2002, International 
Conference on Database and Expert Systems Applications 

Aix-En-Prevence, Francúzsko, 2. - 6. september 2002 

Kontakt: 

E-mail: confadmin@faw.uni-linz.ac.at 

www.dexa.org 

Zdroje: Hot News január 2002, Information Europe. 4/2002 
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JUBILEÁ 

K životnému jubileu !ng. Jána Kuráka 

Dňa 26. júna 2002 sa dožíva životného jubilea - 70 rokov - Ing. Ján Kurák. Rodák z 

Ipeľského Potoka, okres Poltár (Lučenec), kde uzrel svetlo sveta v roku 1932. zasvätil 

celý svoj život práci v inštitúciách spojených s vedou a technikou. Po absolvovaní Vyššej 

priemyselnej školy chemickej v Banskej Štiavnici v roku 1952 v rokoch 1952 až 1957 

študoval na Chemickotechnologickej fakulte S V Š T  v Bratislave. Ako skončený inžinier 

chémie pracoval od roku 1957 v Oravských ferozliatinárskych závodoch v Istebnom, 

potom ako vedúci útvarov technickej kontroly a neskôr ako námestník podnikového 

riaditeľa pre obchodno-administratívny úsek. Vzhľadom na poslednú funkciu pôsobil v 

rokoch 1969 - 1973 ako predseda dozornej rady Kerametalu, účastinnej spoločnosti 

Bratislava, čo bola prvá akciová spoločnosť pre zahraničný obchod na Slovensku. 

Roku 1969 bol ocenený štátnym vyznamenaním „Za zásluhy o výstavbu". Roku 1974 

začal pôsobiť na Úrade vlády SR. Od roku 1976 pôsobil na Ministerstve výstavby a 

techniky S R  (resp. v Slovenskej komisii pre vedecko-tecnnický a investičný rozvoj) ako 

vedúci sekretariátu ministra. Roku 1988 sa stal riaditeľom Slovenskej technickej 

knižnice, dnes Centra V T I  S R  v Bratislave, kde pôsobil od 15. mája 1988 do 28. februára 

1998 - takmer jedno desaťročie. 

Desaťročie v živote človeka nie je  a ž  tak veľa, ale v tomto prípade išlo o zlomové 
desaťročie, v ktorom Ing. Kurák bez väčšej ujmy previedol zverenú knižnicu cez úskalia 
transformačného obdobia spoločnosti a slovenského knihovníctva zvlášť. Navyše v 
tomto zložitom období dokázal presadiť, aby vláda Slovenskej republiky schválila 
výstavbu novej budovy pre túto inštitúciu. Napriek stiesneným priestorom knižnice po 
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reštitúciách a organizačných zmenách a odlukách nastal z a  vedenia Ing. Kuráka práve 
v roku 1991 zásadný zlom v automatizácii knižnično-informačnej činnosti Slovenskej 
technickej knižnice. Do prevádzky bol uvedený automatizovaný výpožičný systém. V o  
výpožičnej činnosti sa zaviedol čiarový kód. V novembri roku 1993 na základe osobitnej 
dohody s UNESCO sa stala Slovenská technická knižnica výhradným distribútorom 
programového systému Micro CDS/ISIS pre Slovenskú republiku. Rozšíril sa online 
prístup do viac ako 800 databáz z celého sveta z oblastí vedy, techniky a hospodárstva, 
a to cez komerčné i nekomerčné databázové centrá. Primerane tomu sa rozrástla 
rešeršná činnosť. Rozšírili sa aktivity súvisiace s činnosťou Európskeho spoločenstva, 
a to vytvorením Európskeho dokumentačného a informačného strediska (1991), Národ
nej informačnej kancelárie SR pre iniciatívu E U R E K A  (1992) a zastúpenia EUR-OP s 
právom výhradného predaja a distribúcie publikácií Európskej únie (1994). Zaslúžil sa 
o medzinárodné uznanie knižnice jej prijatím z a  člena viacerých významných svetových 
organizácií (FID, IATUL, LIBER, UNAL). 

V roku 1992 spoluiniciovai založenie Slovenskej asociácie knižníc a stal sa jej prvým 

predsedom. Roku 1996 v rámci kooperačného knižnično-informačného systému 

Bielefeld-Bratislava (KOBIB) aj jeho pričinením sa medzinárodná medziknižničná výpo-

žičná služba rozšírila o službu JASON, ktorá umožňuje používateľom Centra V T I  S R  

elektronické objednávanie a dodávanie článkov z časopiseckých fondov univerzitných 

knižníc Severného Porýnia-Vestfálska. Všetky uvedené skutočnosti viedli k tomu, ž e  za 

pôsobnosti Ing. J. Kuráka sa Slovenská technická knižnica nielen formálne, názvom, 

ale celým svojím pôsobením pretvorila na moderné národné technické informačné 

centrum a ústrednú verejnú vedecko-technickú knižnicu. Od 1. novembra 1996 sa 

zmenil aj názov knižnice na Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej 

republiky. A j  snahy Ing. Jána Kuráka o výstavbu novej budovy Centra V T I  S R  boli 

korunované úspechom - 26. júna 1997 nadriadené orgány dali oficiálny súhlas na túto 

výstavbu. Stavebné práce na novostavbe sa začali slávnostným výkopom 18. mája 

1998. Bolo to pár mesiacov po jeho odchode do dôchodku, ale bol to symbolický darček 

k desiatemu výročiu nástupu do knižnice. 

Odchodom do dôchodku sa nestal užívajúcim si mladodôchodcom. Stále zaujato 
sleduje všetky pohyby a novinky v oblasti knihovníctva a informačných vied nielen u 
nás, ale aj vo svete. Prichádza s radami a podnetmi, zúčastňuje sa našich podujatí a 
stále mu leží na srdci ďalší rozvoj Centra V T I  S R  a knižníc vôbec. Od roku 1999 je  
hlavným redaktorom časopisu Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 

Nielen kvôli všetkým zásluhám Ing. Kuráka o rozvoj Centra V T I  SR a všetkým jeho 

ďalším aktivitám, ale aj pre jeho nevšedný ľudský rozmer sme radi. že mu môžeme 

úprimne poblahoželať k jeho životnému jubileu a popriať mu nadlho dobré zdravie, 

spokojnosť v osobnom živote a ešte dlhú a kreatívnu spoluprácu s nami o čosi mladšími. 

PhDr. Ľ. Segešová, CVTI SR, Bratislava 
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I n t e r n e t  
p r e  v š e t k ý c h  

Poslanie združenia Internet pre všetkých: 
• podporovať rozvoj komunikačných a informačných technológii, 

• prispievať k procesu približovania Slovenskej republiky k modernej Európe a 

podporovať plnenie cielov obsiahnutých v programe eEurope, 

• napomáhať zavádzanie internetu do verejnej správy so zámerom ušetriť občanom 

financie a čas strávený na úradoch. 

O združení povedali: 

P e t e r  Polakovič,  p r e z i d e n t  IPV: 

„Investícia do informačnej spoločnosti je obrovskou devízou štátu, ktorá sa mnohonásobne vráti mnohými 
spôsobmi, ale predovšetkým v hodnote vzdelania všetkých generácií. Naším cieľom je prispievať k procesu 
približovania Slovenskej republiky k modernej Európe. Prístup k informáciám, a teda aj možnostiam v 
školách, na úradoch, knižniciach, ale aj v domácnostiach musia byť samozrejmosťou vyspelej demokra-
tickei spoločnosti a jej zaslúženého miesta vo vyspelej Európe." 

J u r a j  B y s t r i c k ý ,  v i c e p r e z i d e n t  IPV: 

„Predstavte si modernú spoločnosť, ktorá sa prostredníctvom internetu podieľa na vytváraní zákonov, 

pripomienkuje návrhy svojich poslancov, vedie diskusie, hľadá optimálne riešenia pre svoje problémy, 

slovom pomáha vytvárať lepší život. Toto všetko je v prostredí internetu celkom reálne a pritom tak 

jednoduché. Práve internet môže byť tým pravým nástrojom pre DEMOKRACIU. Práve internet môže byť 

tým pravým nástrojom pre lepšiu, vyspelejšiu spoločnosť. Elita sveta si tento fakt uvedomila a internet 

rozširuje. Pýtam sa: Slováci, prečo bránite Slovákom v lepšom živote?" 

J o z e f  Duháček, v i c e p r e z i d e n t  IPV: 

„Internet je médium číslo jedna tohto tisícročia. Definitívne zmazáva bariéry tým, že poskytuje informácie 
a priame spojenie na niektorého z tých miliónov ľudí doslova na končekoch prstov, a to nielen pre 
jednotlivcov, ale aj pre celé firmy a dokonca aj štáty. Nech ste hocikto a nech robíte hocičo, nevyčerpateľná 
studňa s názvom internet vám vždy poskytne to, čo práve potrebujete. Internet je miesto, kde informácie 
a kontakty sú vždy na dosah." 

Podrobnejšie o cieľoch a zámeroch združenia  Internet pre všetkých nájdete na webovej  

stránke 

w w w . b y s t r o . s k  

f o r  e v e r y o n e  
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E-časopisy pre Vás 
Slovenské 

• http://www.zvykni.sk/knihovnik/ 
[Bardejovský knihovník, vydáva Okresná knižnica Bardejov) 

• http ://www. cvtisr.sk/itlib/itl i b. htm 
(ITlib. Informačné technológie a knižnice, vydáva CVTI SR, Bratislava) 

• http://www.snk.sk/kniznica/kniznica.htmi 
(Knižnica, vydáva Slovenská národná knižnica v Martine) 

• http://www.snk.sk/ki/archiv.html 
(Knižnice a informácie, vydáva Slovenská národná knižnica v Martine) 

• http://www.svkk.sk/obcasnik/ 
(Občasník ŠVK - Knižnice Košického kraja, vydáva Štátna vedecká knižnica, Košice) 

• http://www.zvykni.sk/knihovnik/index.html 
(Východoslovenský knihovník, vydáva Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach) 

české 

• http://www.ikaros.cz 
(.IKAROS - Elektronický časopis o informační společnosti, vydáva IKAROS, o. s.) 

• http://www.lib.cas.cz/www/info/informace_new.htm 
(INFORMACE, vydáva Knihovna Akademie věd ČR) 

• http://www.mvk.cz/Cesky/bulletin.html 
(Bulletin MVK, vydáva Masarykova veřejná knihovna, Vsetín) 

• http://fuil.nkp.cz/nkkr/NKKR.html 
(NÁRODNÍ KNIHOVNA. Knihovnická revue, vydáva Národní knihovna ČR, Praha) 

• http://www.nik.anet.cz/czech/casopis/lekknihovna.htmi 
(LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, vydáva Národní lékařská knihovna, Praha) 

• http://www.ok-olomouc.cz/casopis/titui.htmi 
(NAŠE KNIHOVNA, vydáva Okresní knihovna v Olomouci) 

• http://www.printernet.cz/k_printpublis.htm 
(PRINT & PUBLISHING. Český a slovenský magazín pro tištěnou i digitální komunikaci 

a obalovou techniku. Vydáva Print & Publishing, spol. s.r.o.) 

• http://www.svkhk.cz/unas/index.html 
(U NÁS - Knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech. Vydáva Státní vědecká 

knihovna v Hradci Králové) 

• http://www.svkkl.cz/ctenar-w.htm 
(ČTENÁŘ / měsíčník pro knihovny, vydáva Středočeská vědecká knihovna v Kladně) 

• http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/bulletin.htm 
(Bulletin SKIP, vydáva Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) 

• http://www.svkol.ez/dokumnty.htm#KO 
(KNIHOVNÍ OBZOR - Čtvrtletník VKOL. Vydáva Vědecká knihovna v Olomouci) 


