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Čo nás čaká a neminie
Nedávno sme vstúpili do ďalšieho nového roku. Čoraz naliehavejšie sa objektívne pre
sadzuje do života spoločnosti jej informačná či poznatková (znalostná) formácia. Ver
bálne sa k tejto vývojovej tendencii aj na Slovensku hlásime a pre jej uskutočňovanie
čo-to i konáme. Namieste sú tu však hneď aj otázky: Sú tieto naše snahy a aktivity za
merané na riešenie ťažiskových problémov? Sú dosť cieľavedomé, razantné, efektívne,
vedú k žiaducim výsledkom? Aké máme alebo si - aj v širších spoločenských súvislos
tiach - vytvárame na zabezpečenie neodbytných úloh potrebné predpoklady? Sme do
statočne iniciatívni, kooperatívni, ale aj dôslední a v neposlednom rade dosť obetaví?
Na tieto a veľa ďalších otázok bude koncom novembra t. r. odpovedať 3. slovenský kni
hovnícky kongres. Jeho hlavnou úlohou bude posúdiť stav v plnení Stratégie rozvoja
slovenského knihovníctva do roku 2006, ktorú spolu s uznesením č. 310 na jej zabez
pečenie prijala vláda S R 11. apríla 2001. Bude sa zaoberať aj stavom v realizácii uzne
senia vlády S R č. 801 zo 17. júla 2002 k Programu elektronizácie knižníc v SR, ktoré
vychádza z Politiky informatizácie knižníc v S R (uznesenie č. 522 z 13. júna 2001) a z
iniciatívy e-Slovakia. V tomto kontexte kongres posúdi zaiste aj aktivity našich profe
sijných organizácií - SAK i SSK.
Nemožno tu vymenúvať jednotlivé problémy a úlohy, ale nemožno obísť aspoň pod
mienky, v ktorých sa tieto úlohy zabezpečujú a problémy riešia. Chcem sa tu zmieniť
najmä o dvoch „prierezových" otázkach - o peniazoch a spolupráci.
Existujeme v podmienkach trhovej ekonomiky, vysokej nezamestnanosti a nárastu chu
doby, prázdnej štátnej kasy, chorej a rozvadenej decíznej sféry, neriešenia, ba roz
množovania problémov v najrôznejších oblastiach. Hrozivým sa stáva vývoj medziná
rodných vzťahov. Všetko to v kombinácii s existujúcou úrovňou riadenia a rastom byro
kracie k pozitívnemu vývoju podmienok pre rozvoj poznatkovej spoločnosti neprispieva.
Všetko to má svoj priamy či nepriamy vplyv aj na slovenské knihovníctvo. Tak ako štát
nemu rozpočtu už dlhodobo „nedochádza päta k uchu", živoria aj knižnice; sponzoring
totiž takmer nefunguje, lebo sponzori sú pre knižnice nezaujímavé, atď.
Knižničný fond sa najmä vo verejných knižniciach vhodne nedopĺňa, vo vedeckých a
akademických knižniciach je to podobné. Vraj niet peňazí. Bolo by zaujímavé vidieť, za
koľko slovenských korún sa na Slovensko dovezie za rok zahraničnej literatúry (odbor
nej!) a za koľko napríklad kečupu, kuraciny alebo sódovky, čoho máme dosť aj doma.
Niet peňazí ani na technický či investičný rozvoj knižníc. Jednotlivé potreby, akcie, pro
jekty a programy z informatizácie, kryté už aj uzneseniami vlády SR, sprevádzajú veľké
problémy s financovaním. Spomeňme za všetky len Infovek a internetizáciu miestnych
knižníc. Kým v ČR vytvorili dokonca ministerstvo pre informatizáciu, u nás sa táto pro
blematika ocitla v skutočnosti na periférii vládneho záujmu. Verejnými informačnými
miestami s prístupom k internetu sa napriek odporúčaniam medzinárodných autorít ma
jú vraj stať namiesto obecných knižníc základné školy a pošty.
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V ČR, aby sme nešli ďaleko, v posledných rokoch dokázali postaviť, prípadne zrekon
štruovať viacero významných knižníc (Brno, Liberec, Praha a i.), u nás je riešenie aj
veľmi akútnych investičných potrieb zrejme v nedohľadne. Dúfajme, že aspoň rekon
štrukcia UKB sa uskutoční podľa plánu, kým nesporne rovnako alebo ešte väčšmi na
liehavá výstavba CVTI S R sa pre nedostatok peňazí zatiaľ dostala len do polovice, kým
Moravská zemská knižnica, ktorej výstavba začala neskôr, už dva roky plnohodnotne
funguje!
Peňazí je málo aj na personálne zabezpečenie knižnično-informačných potrieb. Výbor
ne pripravení absolventi našich odborných vysokoškolských či stredoškolských štúdií
sa do knižníc nehrnú, pričom náročnosť procesu informatizácie spoločnosti rapídne
vzrastá a tak skoro ani neprestane.
Teda peniaze... Na každom kroku narážame na ich nedostatok. A j najlepšie knižnice si
môžu rôznymi korunovými poplatkami a úhradami zarobiť na sotva 10 % oprávnených
prevádzkových potrieb. Privatizovať verejné knižnice a knižničné služby sa široko-ďaleko ešte nikomu nepodarilo. Kam sa teda peniaze podievajú, keď ich niet nielen na
knižnice, ale ani na vedu, školstvo, vzdelávanie, zdravie, na riešenie sociálnych prob
lémov, ani na národnú kultúru, informatizáciu spoločnosti vrátane knižníc, ani na... atď
Asi nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že peniaze aj sú, ale nie vždy tam, kde by
mali byť, a nejdú tam, kam by mali ísť. Pri takom hospodárení a umiestňovaní zdrojov,
pri takej podpore vedy, techniky, vzdelávania, informatizácie, ako je to v móde u nás,
peniaze ani v budúcnosti nebudú! Rebríček hodnôt a priorít máme totiž zatiaľ priveľmi
domiešaný a ani v aktuálnom vládnom vyhlásení sa o rozvoji internetizácie, podpore
kultúry či nebodaj knižničného sektora veľa konkrétneho nedočítame. Zrejme by bolo
na osoh menej rečí a viac cieľavedomej činorodosti, poriadku a zodpovednosti na
každej úrovni, aj na vyššej.
Z iných prierezových otázok chcem uviesť len otázku vzájomnej podpory a spolupráce
knižníc. V štvrťročníku IT lib. Informačné technológie a knižnice, ktorý vydáva Centrum
V T I SR, bolo tejto téme venované celé číslo 3/2002, preto len čiastkové poznámky.
Keď sme v roku 1992 ako predstavitelia SNK, UKB a SITK zakladali Slovenskú asociá
ciu knižníc, neviedla nás k tomuto kroku snaha vytvoriť akýsi „trucpodnik" oproti Spolku
slovenských knihovníkov, ale naliehavá potreba vytvoriť takú organizačnú základňu pre
rozvoj spolupráce knižníc, ktorá by čo najvýraznejšie podporila intenzívny rozvoj kniž
nično-informačných služieb. Naše zaostávanie v porovnaní s knižnicami v západoeu
rópskych krajinách bolo už veľmi znepokojujúce. Na aktivizáciu naliehavej medziknižničnej spolupráce sme preto potrebovali združenie knižníc ako organizácií, spočiatku
aspoň najdôležitejších, v ktorom by riadiace orgány boli zložené zo zástupcov manaž
mentov. To umožňovalo na žiaducej úrovni pružne a kompetentne spolupracovať, spo
lurozhodovať a dohodnuté v praxi včas zabezpečovať. Nasledujúce roky takúto prax odobrili. Spolupráca knižníc v SAK je už rozmanitá, polytematická a prináša významné
výsledky.
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V čase vzniku SAK mal Spolok slovenských knihovníkov, založený na individuálnom
členstve, už vyše 40 rokov a bolo v ňom len niekoľko knižníc ako prispievajúcich kolek
tívnych členov. Individuálne členstvo v Spolku umožňovalo (na rozdiel od SAK) preni
kať aj do malých, napr. obecných knižníc, s menším objemom a spektrom poskytova
ných služieb, a teda aj s nižšími nárokmi na rozsah a obsah vzájomnej spolupráce. Dô
ležitou však zostala istá koordinačná, najmä metodická pomoc knižniciam na trase
SNK - kraj - okres - obec. Najmä pre tento prienik až na úroveň obecných štruktúr je
nevyhnutné individuálne členstvo knihovníkov v SSK naďalej zveľaďovať a využívať,
pričom existujúce krajské organizácie SSK sú preto dôležitým článkom organizačnej
štruktúry SSK. Ak sa v priebehu rokov vyvinuli na pôde SSK niektoré celoslovenské
aktivity, ako najmä známy INFOS, možno ich len vítať; majú tradíciu, ale najmä ras
túcu úroveň a význam, a ak svojou podporou a spoluprácou prispieva do týchto aktivít
aj SAK, tým lepšie. V tejto súčinnosti nemajú prečo byť akékoľvek nedorozumenia.
V IT//b-e č. 3/2002 ma zaujala informácia z ČR o integrácii asociácie knižníc do SKIP,
okrem iného pre preťaženosť niektorých v oboch organizáciách angažovaných funkcio
nárov, najmä ak vykonávajú aj iné funkcie. V úvodníku tohože čísla sa tiež uvažuje, či
naše dve profesijné organizácie dokážu aj v budúcnosti spojiť svoje sily, zefektívniť a
zosúladiť svoje aktivity, lebo vzniká dojem, že „sa jeden druhému motáme popod nohy
a navzájom si zavadziame".
Spomenuté „problémy" pri dobrej organizácii spolupráce nemusia existovať a naše or
ganizácie si vôbec nemusia zavadzať. V orgánoch SAK a SSK sa nemusia vyskytovať
rovnaké mená, lebo schopných knihovníkov je dosť. Súbehy s manažérskymi pozíciami
sa najmä v SAK odstrániť nedajú; vyplýva to už z jej stanov. Problém nemožno podce
ňovať, ale ani dramatizovať. Vážnejšia je problematika priebežnej koordinácie progra
mov a premyslená delba práce v činnosti oboch združení. Ich členské základne sú
predsa len v istom zmysle odlišné. Nemôžeme napríklad zanedbať profesijné záujmy a
potreby veľkého počtu zamestnancov malých knižníc, kam sa SAK sotva dostane.
Všetko je totiž v ľuďoch. Spolky knihovníkov a asociácie knižníc koexistujú aj v iných
krajinách, napr. v Dánsku aj inde, a funguje to. V našich terajších podmienkach by in
tegrácia SAK a SSK bola skôr krokom dozadu než dopredu. Skúsme sa preto zaoberať
viac ľudským kapitálom, otázkami prípravy, motivácie a starosťami všetkých našich kni
hovníkov. Máme totiž ľudí, ktorí pracujú so zaujatím, ale aj takých, ktorí sa iba vezú a
stenajú, aj takých, čo len veľa rečnia.
Tento rok je pre naše knihovníctvo veľmi náročný, úloh je veľa a podmienky na ich pl
nenie sú veľmi obtiažne. Nezostáva iné, len sa vyzbrojiť veľkou dávkou hrebendovskej
húževnatosti, obetavosti a život si uľahčovať aj účinnou, cieľavedomou spoluprácou. A
ešte niečo: pred rokmi sa v jednej televíznej relácii pýtali riaditeľa, z čoho sa varí dobré
pivo. Odpovedal: „Zo sladu, chmeľu, vody a lásky k pivovarníckemu remeslu." Analo
gicky by to malo platiť aj vo vzťahu knihovníkov ku knihovníckemu „remeslu".
Ján Kuřák
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Univerzitná knižnica v Bratislave je v rekonštrukcii
PhDr. Tibor Trgiňa, riaditeľ UKB

Autor si nie je istý, či fakty a úvahy o tom, čo sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave
(UKB) v súčasnosti deje a čo sa ešte má v tomto a budúcom roku udiať, je primerané
uviesť pod takýmto vágnym názvom. Rekonštrukcia je slovíčko, za ktoré sa dá skryť
všeličo, aie v našom prípade naozaj nejde len o akúsi „perestrojku", ale o skutočne roz
siahlu fyzickú obnovu a revitalizáciu všetkých objektov v správe knižnice a o postave
nie aj čohosi navyše, o čom ešte bude reč. Pravdaže, boli by sme radi, keby sa koneč
ný výsledok neprejávil len v novej fasáde, vynovených inžinierskych sieťach, vo výťa
hoch, podlahovinách a pod., teda len v novej kultúre prostredia, ale aj v nových a kvalit
nejších službách verejnosti. Jedno s druhým súvisí, všetci, ktorí sa na tomto projekte
podieľajú, myslia na obidve strany jednej a tej istej mince. Uvidíme, nakoľko úspešne
sa to zrealizuje. Ide o rozsiahlu investíciu, ale dosiahnuť spomínaný veľkorysý zámer
bude možné iba v prípade ďalších investícií a nie ihneď, pretože zatiaľ disponujeme
rozpočtom na tehly, ale s nedostatočnými financiami na knihy a iné informačné zdroje.
Nad touto stránkou veci, akokoľvek dôležitou, vlastne najdôležitejšou, sa tu však teraz
nebudeme zamýšľať.
Takže: čo sa to v tej „Univerzitke" deje? Budujeme moderné Multifunkčné kultúrne a
knižničné centrum (MKKC). Pod týmto atraktívnym názvom sa realizuje projekt, ktorého
zámerom je vybudovať modernú knižnicu (to najmä!) a zároveň vytvoriť podmienky na
rozličné mimoknižničné kultúrne aktivity (výstavy, konferencie, koncerty a pod.). Re
konštruované priestory umožnia nezávisle od seba realizovať funkcie nielen knižnič
ného, ale aj kultúrneho centra, čo neobyčajne zvýši kultúrno-spoločenský potenciál lo
kality, v ktorej je UKB situovaná. Doteraz chátrajúce budovy veľkej historickej a pa
miatkovej hodnoty sa dočkali zaslúženej a veľmi potrebnej obnovy, aby mohli vo väč
šom rozsahu a lepšie ako doposiaľ slúžiť nielen návštevníkom knižnice, ale aj širšej nečitateľskej verejnosti.
V UKB sa v ostatných rokoch uskutočnili rozličné stavebné úpravy, ktoré však boli iba
čiastkovým riešením rokmi nahromadených prevádzkových a ďalších problémov. Iste
že, každá z týchto úprav znamenala určitý prínos, či to už boli vynovené sociálne zaria
denia, nový výťah alebo multimediálna študovňa. Zároveň však bolo zrejmé, že tieto
„kozmetické" úpravy neriešia dve zásadné veci: nesanujú hroziaci havarijný stav objek
tov a neumožňujú naozajstnú modernizáciu a estetizáciu knižnice. Pritom pod moderni
záciou nemáme na mysli iba nejaký ten nový počítač či kopírku, ale všetko to, čo pri
náša lepšie, rýchlejšie a flexibilnejšie služby a efektívnu ochranu fondov. Ako to do

6

Bulletin SAK, ročník 11, 2003, číslo 1

siahnuť? Nuž tak, že prestaneme iba vylepšovať existujúci stav a utápať ďalšie milióny
korún do málo efektívnych investícií a cielene budeme usilovať o zmenu stratégie.
Ďalej by už nemalo zmysel klásť nové „záplaty" na akútne opravy a malé vylepšovania
chátrajúcich objektov, pretože situácia si vyžadovala ak už nie úplne novú budovu, tak
riadne vynovenie existujúcich objektov knižnice. Na novú budovu potrebných približne
700 mil. Sk sa v rozpočtovej kapitole rezortu kultúry jednoducho nenájde. To druhé sa
podarilo! Takto sformulovaný investičný zámer nadobúdal čoraz jasnejšie kontúry, po
stupne si získal priazeň a podporu rezortného ministerstva a napokon aj vlády SR. Vy
stihli sme moment, keď sa vytvorili priaznivé okolnosti na úver 137 mil. Sk z Rozvojovej
banky Rady Európy (RBRE), ktorý popri štátnom rozpočte z polovice pokrýva projekt
MKKC. Spolu je to 274,3 mil. Sk + 32 mil. Sk na DPH. Na stavbu č. 3, o ktorej ešte bu
de reč, vláda S R dodatočne schválila ďalších 55 mil. Sk. Nad rámec stavby 361 mil. Sk
tre-ba ešte uvažovať o približne 40 mil. Sk na interiér a informačné a komunikačné
technológie, hovoríme teda o 400 miliónovej investícii (2001 - 2005). Nebolo to jedno
duché za krátky čas niekoľkých mesiacov pripraviť bez výraznejšej externej podpory a
prostriedkov všetky tie „feasibility studies", ktoré boli podmienkou na udelenie úveru z
RBRE a finančné krytie zo štátneho rozpočtu. Niekto si povie: UKB mala šťastie! Mož
no mala, neskromne si dovolíme dodať, že štastie praje pripraveným...
Prípravné práce sa začali v roku 2000, celá rekonštrukcia vrátane verejných súťaží,
projektovej dokumentácie, stavebných konaní a samotnej stavby je rozvrhnutá na roky
2001 až 2003. Ide tu na naše pomery o „šialené" tempo, pričom priebežne treba zosúlaďovať činnosť mnohých subjektov a operatívne riešiť rozličné nepredvídateľné problé
my. Takými sú napr. nálezy pamiatkovej obnovy a archeologického prieskumu, výsled
ky statických meraní a pod. Robíme obnovu zubom času a necitlivými stavebnými zá
sahmi v minulosti značne poškodených stavebných pamiatok prvej kategórie, navyše v
exponovanej lokalite Starého Mesta. Takmer nieto dňa ani hodiny, aby sa neobjavili no
vé okolnosti spôsobujúce často nemalé zmeny v pôvodných zámeroch a už hotových
projektoch. Dnes sa už dá predvídať, že stavebné práce sa preklenú do roku 2004, naj
neskôr niekedy uprostred tohto roka by mala byť rekonštrukcia budov Univerzitnej kniž
nice v Bratislave ukončená poslednou kolaudáciou. Všeličo sa, samozrejme, môže ešte
prihodiť, ale je predpoklad, že oslavy 85. výročia vzniku knižnice v októbri 2004 by sa
už mali konať vo vynovených priestoroch.
Zatiaľ však neoslavujme, čaká nás ešte veľa práce. Povedzme si na tomto mieste, čo
všetko do zaznenia fanfár chceme a musíme vykonať.
Autormi projektu sú architekti Ján Bahna a Vladimír Šimkovič. Realizácia celého pro
jektu je rozčlenená na tri čiastkové stavby: Stavba 1 - Kláštor klarisiek na Klariskej ul.
č. 3 - 5, Stavba 2 - objekty Uhorskej kráľovskej komory na Michalskej ul. č. 1 a Ventúrskej ul. č. 13 a Leopolda de Paulyho na Ventúrskej ul. č. 11, Stavba 3 - novostavba
Podzemné sklady (pod Lisztovou záhradou), rekonštrukcia objektov Nové sklady,
Lisztovho pavilónu a Lisztovej záhrady. Členenie projektu sleduje možnosť samostatnej
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kolaudácie postupne dokončovaných stavieb. Realizátorom stavebnej časti projektu je
HORNEX, a. s.
Keďže nemáme priestor na podrobnú charakteristiku všetkých zmien a inovácií, opíše
me stručne len najdôležitejšie. Človek znalý doterajších pomerov v UKB ako jej použí
vateľ si bude môcť podľa toho vytvoriť určitú predstavu o rozsahu realizovaných zmien
a novej situácii. Ešte než sa pustíme do podrobností, treba povedať, že z finančného
balíka sa významná časť rozpočtu (mnoho desiatok miliónov korún) použije na výmenu
inžinierskych sietí (voda, plyn, kúrenie, silnoprúd a slaboprúd, sanita), novú vzducho
techniku, požiarnu ochranu, obnovu krovu, novú strešnú krytinu, nové fasády a pod.
Tieto opatrenia nemajú s knižničnými záležitosťami akoby nič spoločného, iba takú
maličkosť, že sú nevyhnutným predpokladom rekonštrukcie a fungovania samotných
objektov. Ďalej sú to opatrenia vyplývajúce z potreby pamiatkovej obnovy. A ž teraz mô
žeme prejsť k našim knihovníckym záležitostiam.
Stavba 1 - Kláštor klarisiek - je spomedzi všetkých rekonštruovaných objektov najme
nej problémový. Aby nedošlo k omylu, nie je to jednoduchá stavba, ale z cfalšieho vy
plynie, že ostatné sú ešte náročnejšie. Poďme pekne po poschodiach. V suteréne sa
za cenu zložitých hydroizolačných opatrení pripravuje priestor pre budúce sklady s no
vým nákladným výťahom. Nad nimi na prízemí, tak ako doteraz, bude ďalší skladový
priestor. Hlavný vchod do knižnice nebude zo strany kostola, ale vyššie, kde bol pô
vodný vchod do nádvoria. Podlubia na nádvorí budú zasklené, nádvorie dostane par
kovú úpravu, vrátnica s bezpečnostným hradlom, šatňa, bufet, zasadacia miestnosť bu
dú dotvárať knižničné priestory prízemia. V pôvodných a rozšírených miestnostiach zo
strany kostola, avšak s kontrolovaným vstupom cez vrátnicu, bude naďalej pôsobiť
Kancelária Rady Európy. Novým výťahom a obnoveným schodiskom sa návštevník do
stane na vyššie poschodia. Objekt bude úplne debariérizovaný a bude slúžiť na účely
prezenčnej knižnice. Absenčné výpožičky, až na výnimky, sa nebudú poskytovať. Na
vyšších poschodiach bude k dipozícii dostatok študijných miest a skladové priestory
pre tzv. slovacikálnu literatúru (prevažne fond povinných výtlačkov) a historické kniž
ničné fondy. Z Lisztovho pavilónu sa sem presťahuje aj hudobný kabinet. V objekte bu
de knihárske a reštaurátorské pracovisko a pracovne niektorých oddelení. Pravdepo
dobne do chodbových priestorov sa umiestnia skrinky generálneho katalógu, ktorý sa
zachová ako historický knižničný fond. Žiaľ, z finančných, pamiatkových a statických
dôvodov zostanú nevyužité rozsiahle priestory podkrovia. Sem sme pôvodne uvažovali
umiestniť ubytovacie kapacity a školiace centrum. Stavebne by sa to upraviť dalo, chý
ba maličkosť, nejakých tých 20 mil. Sk navyše. Možno niekedy v budúcnosti...
Stavba 2 je pre knižnicu ťažisková, keďže do obidvoch spojených objektov je sústrede
ných najviac študijných miest a spracovateľských liniek. Projekt musí zohľadniť skutoč
nosť, že objekty majú rozdielnu výšku podlaží, čo komplikovalo uskutočnenie úplnej debariérizácie. Tá sa dosahuje kombináciou 3 nových osobných výťahov a rámp cez všet
ky podlažia dostupné verejnosti. Hlavný vchod pre návštevníkov bude na Ventúrskej ul.
č. 11. Šatne budú situované do suterénu, kde bude aj miestnosť pre 120 ľudí s mož
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nosťou prevádzky bez narušenia chodu knižnice, vybavená potrebnou prezentačnou
technikou. Návštevník sa bude môcť zaregistrovať, príp. iba vrátiť požičané knihy bez
vstupu do chráneného priestoru knižnice. Na prízemí bude nová samobslužná požičov
ňa situovaná približne v priestore terajšej šatne. Nádvorie bude presklené, čím vznikne
akási hala, z ktorej budú návštevníci prechádzať do ďalších knižničných priestorov. K
dispozícii bude čitateľský lístkový katalóg, ktorý síce zaberá veľa miesta, ale zacho
váme ho, kým neukončíme retrokonverziu. Čitatelia budú zrejme čoraz viac vyhľadávať
v „opaku" na dostatočnom počte počítačov. Smädný a hladný návštevník sa tu bude
môcť občerstviť v zariadení typu „fastfood".
V celej knižnici ostane zachovaná jedna klasická študovňa, doterajšia čitáreň periodík.
Študovne známe ako všeobecná, spoločenskovedná, americká, knihovnícka, bibliogra
fická, multimediálna a ďalšie sa na 1. a 2. posch. „rozplynú" v otvorených priestoroch s
možnosťou voľného výberu, s mnohými študijnými miestami vybavenými počítačmi a
čítačkami, ale aj bez nich a vyrušovania ich klopkajúcimi klávesnicami. Na 1. poschodí
bude literárna kaviareň s možnosťou občerstvenia a príjemného posedenia na terase v
Lisztovej záhrade. Oddelenia knižnice a spracovateľské linky sú umiestnené prevažne
na Michalskej ul. tak, aby na ne nadväzovali priestory s dostupnými novými prírastkami
fondov, prípadne aby mohli operatívne poskytovať rôzne služby, napr. MVS, CEZL, ko
pírovacie služby a pod. Výpočtové stredisko získa nové priestory na 3. poschodí, odtiaľ
bude vedená štruktúrovaná kabeláž do všetkých sektorov knižnice vrátane Klarisiek.
Osobitnou kapitolou sú v UKB sklady. Dopravník z konca 60. rokov, ktorý po areáli roz
trúsené skladové priestory spájal s požičovňou a študovňami, doslúžil. Jeho rekon
štrukcia a údržba by bola veľmi nákladná a neperspektívna. Skladové priestory nie je
možné v areáli knižnice skomprimovať do jedného bloku, naďalej ich bude nutné pre
pájať, tentoraz už sústavou nákladných a osobno-nákladných výťahov. Systém bude
mať svoju „Čiernu nad Tisou", centrálne prekladisko na 1. poschodí v nových skladoch,
a umožní operatívny prísun a odsun fondov na absenčné a prezenčné výpožičky do
požičovne a do študovní. Predpokladáme, že výpožičky sa o niečo urýchlia, počet a
prepravná kapacita výťahov bude dostačujúca, aby v prípade poruchy niektorého z nich
nenastal kolaps výpožičného systému, ako tomu bolo pri doterajšom dopravníku.
Služobný vchod pre zamestnancov bude na Michalskej ul., kde bude zriadený centrál
ny velín-dispečing. T u bude stála služba, budú sa tu zbiehať informácie zo všetkých za
bezpečovacích, požiarnych a ďalších systémov a priemyselnej televízie. Objekty budú
chránené profesionálnou bezpečnostnou službou, ktorá obsiahne aj službu na vrátnici
a kontrolu vyšších poschodí. Prízemie bude vyhradené pre pracovisko, sklady a štu
dovne nového odboru medzinárodných informačných stredísk UNESCO, OSN a NATO
(podobne ako na prízemí Klarisiek Kancelária Rady Európy). Pamiatkovo obnoveným
barokovým schodiskom sa návštevník dostane na vyššie poschodia, napr. na riaditeľ
stvo, personálny, ekonomický alebo prevádzkový útvar bez toho, aby vstúpil do chrá
nenej knižničnej zóny. K dispozícii bude nový výťah, ktorý bude slúžiť aj pre potreby ak
vizičnej činnosti.

Bulletin SAK, ročník 11,2003, číslo 1

9

Stavba 3 sa naplno rozbehne až v druhom polroku 2003 a je podmienená výsledkami
archeologického prieskumu, ktorý sa uskutočňuje v stavebnej jame budúcich podzem
ných skladov. Doterajší výskum priniesol určité nálezy, ktoré bude nutné zachovať, čo
čiastočne modifikuje pôvodné zámery a redukuje asi o 1/3 zamýšľaný objem podzem
ných skladových priestorov. Vnucuje sa logická otázka, prečo sme sa rozhodli riešiť
skladové problémy U KB takýmto spôsobom, ktorý je vzhľadom na lokalitu pomerne ris
kantný, keďže určitý nález sa tu dal očakávať. Dôvodov bolo niekoľko, stručne sa zmie
nime aspoň o hlavných z nich. UKB má sklady aj v palácových priestoroch na 2. pos
chodí, čo je samo osebe škoda - tie by mali v takej historicky cennej budove slúžiť ve
rejnosti a nie ako „magazín". Najzávažnejší je však dôvod, že obrovské zaťaženie vyš
ších podlaží narušilo statiku objektov, najmä budovy bývalej Uhorskej kráľovskej komo
ry. Fondy treba z týchto priestorov odsťahovať a záťaž znížiť. Umiestniť pol milióna
kníh do iných existujúcich priestorov v areáli knižnice nie je možné. Pokiaľ ich nechce
me odviezť niekde ku Galante alebo do Vysokej pri Morave, kde UKB má dislokované
sklady, musíme hľadať riešenie na parcelách v sídle knižnice. Uvažovali sme aj o vy
užití podkrovných priestorov, to však nerieši statické problémy, a tiež by to nebolo za
darmo. Jediným riešením je ísť pod zem, ako to urobili vo Viedni, Grazi, Budapešti,
Helsinkách a inde. Na tento účel bol navýšený pôvodný rozpočet projektu. Archeolo
gické nálezy neumožnia dosiahnuť zamýšľaný ideál, ale ich výsledok dovoľuje pod
zemné sklady vybudovať. V určitých úpravách projektu nových skladov sa takmer do
siahne plánovaná kapacita. Podzemné sklady budú vybavené kompaktnými regálmi a
napojené na dospravný systém skladov knižnice.
Terén Lisztovej záhrady bude trochu zosvahovaný smerom od literárnej kaviarne k pa
vilónu, čím vznikne akýsi amfiteáter, ktorý bude dozaista využívaný na rôzne podujatia,
napr. v rámci kultúrneho leta. Po premiestnení hudobného kabinetu bude Lisztov pavi
lón k dispozícii na rôzne komorné kultúrne aktivity. Táto časť bude prístupná verejnosti
bez narušenia činnosti knižnice osobitným vchodom z Klariskej ulice.
Po odovzdaní objektov do užívania bude knižnica poskytovať služby nielen v pracov
ných dňoch, ale aj v sobotu a nedeľu. Rozšírené prevádzkové hodiny, nové prevádzky,
ochrana a údržba objektov, zabezpečovanie napríklad reštauračných a kultúrnych po
dujatí si vyžiada cieľový nárast počtu zamestnancov (niekedy v horizonte rokov 2005 2006) asi o sto (na 280).
Zatiaľ toľko, staviame a fungujeme, síce s určitými obmedzeniami, ktoré sa viac dotýka
jú zamestnancov ako návštevníkov, ale každému, kto sa zdržiava v budove, už staveb
né práce znepríjemňujú život. Niekedy v lete 2003 však bude prevádzka pravdepodob
ne prerušená a provizórne obnovená až v dokončených priestoroch na prízemí na Mi
chalskej ul. Predstavy, ž e napriek rekonštrukcii bude knižnica v prevádzke, sú z viace
rých dôvodov nereálne. Pokračuje sťahovanie knižných fondov do dočasných náhrad
ných priestorov, potom ich bude treba priviesť späť. Pritom nastanú veľké presuny v umiestnení jednotlivých zbierok a celý tento proces bude trvať najmenej do konca roka
2004. Mimo objektov sťahujeme asi 1 mil. dokumentov a ďalších 500 000 premiestňu
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jeme v rámci objektov. Pri obmedzených prostriedkoch na sťahovanie a prenájmy
priestorov je to mimoriadne náročná úloha, ktorú knižnica zvláda nad rámec svojich
možností. Ľudia sú unavení, vznikajú stresové situácie, v praxi poznávame to, čo teória
nazýva krízovým manažmentom. Určite to však zvládneme a už sa tešíme na okamžik,
keď to budeme môcť povedať v minulom čase. Držte nám palce!

V čítaní je poznanie
PhDr. Ľudmila Čelková, tajomníčka SAK

Pod týmto názvom sa „skrýva" projekt firmy Coca-Cola na podporu rozvoja čítania detí. Základným
krokom v tomto smere bolo vytvorenie Zlatého fondu
literatúry pre deti a mládež. Kolektív odborníkov vy
bral do fondu 50 titulov pôvodnej slovenskej literatú
ry a 50 titulov prekladovej literatúry. Firma zároveň
iniciovala aj vyhlásenie roku 2002 za Rok detskej
knihy a rozpracovala program verejných čítaní, ako
aj samostatný program pre základné školy pod náz
vom Čarovný príbeh.
Knižnice sa zapojili do programu verejných čítaní v termíne od 12. februára do 30. aprí
la 2002. V tridsiatich mestách (Piešťany, Topoľčany, Považská Bystrica, Komárno, No
vé Zámky, Galanta, Vranov n. Topľou, Senica, Pezinok, Banská Bystrica, Čadca, Du
najská Streda, Dolný Kubín, Kremnica, Košice, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
Bratislava, Levice, Bardejov, Humenné, Svidník, Prešov, Rožňava, Poprad, Spišská
Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trebišov, Michalovce) sa uskutočnilo 60 verejných čítaní, na
ktorých deti príbehy nielen čítali, ale mohli si ich aj zahrať, nakresliť, resp. inak stvárniť
podľa vlastnej fantázie. Ich ťažiskom boli čítania z niektorých vybraných titulov zo Zla
tého fondu literatúry pre deti a mládež (domácej i zahraničnej literatúry).
Na týchto verejných čítaniach sa zúčastnilo vyše 3 420 detí. Scenáre pripravili knižnice
v jednotlivých mestách a firma Coca-Cola podporila ich realizáciu rozmanitými pomôc
kami pre deti, občerstvením a cenami. Podujatia sa vydarili - ako konštatoval Anton
Bodis, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy firmy Coca-Cola Slovakia - vďaka spolupráci kniž
níc, pochopeniu riaditeľov týchto inštitúcií a predovšetkým obetavej práci knihovníkov.
V júni 2002 Coca-Cola ocenila angažovanosť knižníc a odovzdala certifikáty o spolu
práci na verejných čítaniach i kolekcie knižných darov (seminár Verejné knižnice a kniž
ničná práca s deťmi).
V snahe podporiť verejné čítania z hľadiska propagácie Slovenská asociácia knižníc
vyhlásila súťaž o najvýstižnejšiu propagáciu podujatí na stránkach Bulletinu SAK alebo
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na webovej stránke SAK. Okrem toho pripravila stretnutie knižníc, ktoré organizovali
verejné čítania, na jednom zo sprievodných programov Bibliotéky 2002. Jeho cieľom
bola výmena skúseností knižníc a získanie praktických skúseností, postrehov i náme
tov. Prihlásilo sa šesť knižníc - z Košíc, Levíc, Nových Zámkov, Popradu, Považskej
Bystrice, Rožňavy. S výťahmi z ich vystúpení sa možno zoznámiť na nasledujúcich
stránkach bulletinu.
Účastníkom tohto stretnutia predstavil zástupca firmy A. Bodis zámery Coca-Coly pri
podpore návratu detí k čítaniu. Vyslovil obdiv k práci knižníc v tomto smere a poďako
val sa všetkým, ktorí organizovali verejné čítania. Zo strany knižníc zvlášť upútala infor
mácia, že po verejných čítaniach sa začali deti prihlasovať do knižnice a požičiavať si
knihy, s ktorými sa zoznámili práve na týchto podujatiach. V o viacerých mestách by pri
vítali i viac ako dve čítania a radi by predstavili na výstave knižky žiakov základných
škôl z programu Čarovný príbeh. Knižnice vysoko hodnotili realizáciu myšlienky verej
ných čítaní, ako aj cenné knižné dary, ktoré knižnice získali. Ich slová možno zhrnúť:
Vďaka, Coca -Cola!
Súčasťou stretnutia na Bibliotéke bolo aj vyhlásenie víťaza súťaže SAK. Stala sa ním
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, ktorej zástupca si odniesol finančnú odmenu.
Verejné čítania rezonovali aj v samotnom stánku SAK, ktorý zdobila fotodokumentácia
z verejných čítaní z archívu firmy Coca-Cola.
Najlepším záverom stretnutia knižníc na Bibliotéke 2002 bola informácia A. Bodisa, že
Coca-Cola bude v Čarovnom príbehu a verejných čítaniach pokračovať. Teda ešte raz
- vďaka, Coca-Cola!

Na spomínanom stretnutí knižníc v rámci Bibliotéky 2002 vystúpili zástupcovia niekto
rých knižníc. Ich sugestívne príhovory s opisom, ako prebiehali akcie V čítaní je pozna
nie v ich knižnici, uvádzame v plnom znení - nielen pre ich faktografickú hodnotu, ale
ako zdroj inšpirácie pre mnohé ďalšie knižnice.

• Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
V Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave sa verejné čítanie uskutočnilo 18. ap
ríla 2002.
Úsek literatúry pre deti a mládež má dobrú spoluprácu so základnými školami v meste.
Knižnicu pravidelne navštevujú hlavne žiaci 1 . - 4 . ročníkov ZŠ. Práve preto sme sa
rozhodli na verejné čítanie pozvať deti 5. a 6. ročníkov ZŠ, ktoré až tak pravidelne do
knižnice nechodia, a deti prímy a sekundy osemročného gymnázia (v tom istom veku).
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Naša knižnica nemá vhodné priestory pre takéto väčšie podujatia, preto sme si zabez
pečili Obradnú sieň Mestského úradu v Rožňave. Tieto priestory sú v susedstve kniž
nice, s kapacitou okolo 60 miest, kde je možné vytvoriť príjemnú atmosféru.
Vedeli sme, že úspešnosť podujatia bude závisieť hlavne od správneho výberu člove
ka, ktorý bude čítať texty z kníh. Oslovili sme preto herca Róberta Kobezdu, člena
Mestského divadla ACTORES, o ktorom sme vedeli, že vie veľmi dobre nadviazať kon
takt s deťmi. Ani on, ani my sme nemali skúsenosť s verejným čítaním. Boli sme zve
daví, či deti dokážu počúvať texty z kníh, či ich zaujmú, pobavia, či udržíme ich pozor
nosť, aby sme dosiahli požadovaný efekt.
Dôležitý bol aj výber kníh. Zo svetovej literatúry nás zaujala kniha anglického spisova
teľa Roalda Dahla Jakub a obrovská broskyňa. Dej tejto knihy nás upútal hneď od prvej
strany. Dúfali sme, že zaujme aj deti. Roald Dahl je jedným z najúspešnejších autorov
detskej literatúry všetkých čias. Jeho diela poznajú a sú obľúbené nielen v rodnom An
glicku, ale všade po celom svete. Tohto autora a jeho tvorbu sme chceli priblížiť aj na
šim deťom.
Zo zlatého fondu slovenskej literatúry pre deti a mládež sme vybrali rozprávku O lekvá
rovej Božene z knihy Kristy Bendovej Osmijankové rozprávky. Jej rozprávky vzbudzujú
radosť a smiech detí i dospelých. Najcennejším vkladom jej rozprávok je poznanie, že s
dobrou vôľou, dôvtipom a humorom možno zdolať všetky prekážky.
Druhé čítanie bolo určené hendikepovaným deťom. Pre nich sme vybrali rozprávku Na
taše Tánskej Puf a Muf. Dvojica nezbedných kocúrov povystrája šibalstvá a huncútstva
každého druhu.
Sála, ktorú sme na podujatie vybrali, sa osvedčila. Ozvučenie, ktoré sme pripravili na
čítanie, v podstate vôbec nebolo potrebné. Dobrá akustika, profesionálny výkon a púta
vý hlasový prejav herca Róberta Kobezdu zaujal deti aj dospelých. Príbeh o Jakubovi a
obrovskej broskyni deti počúvali s veľkým napätím, rozprávka O lekvárovej Božene ich
zabavila a vyvolala veľa smiechu. Aj rozprávka Puf a Muf deti veľmi zaujala. Rozprávky
o zvieratkách sú u detí vo veľkej obľube.
Herec Róbert Kobezda bol s výberom kníh tiež spokojný. Celkove sa vyjadril, že toto
podujatie bolo veľkým prínosom pre deti, ale dalo veľa aj jemu samotnému (spoznal
zaujímavé knihy, vyskúšal si svoju schopnosť zaujať deti čítaním...).
Čítanie spestrovali aj sprievodné podujatia. Žiaci dramatického odboru ZUŠ v Rožňave
sa predstavili dramatizáciou rozprávky Puf a Muf. Študentské divadlo Úsmev pri Gym
náziu P. J. Šafárika zaujalo deti dramatizáciou príbehu Jakub a obrovská broskyňa (do
deja príbehu zapojili aj deti) a študenti konzervatória v Košiciach dramatizáciou z knihy
Kniha rozprávok od Milana Rúfusa.
Čítanie bolo sprevádzané kreslením detí na základe čítaných textov. V priestoroch
chodby si deti mohli pozrieť výstavu výtvarných prác hendikepovaných detí na tému
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Moja obľúbená rozprávka. Na konci podujatia bolo vyhodnotenie a ocenenie výtvarných
prác.
Literárny kvíz, kde boli otázky z čítaného textu, ale aj z odporúčaných prečítaných kníh,
by sme v budúcnosti vynechali, a to hlavne z hľadiska časovej náročnosti.
Je dobré, že sa pri tomto projekte nezabudlo ani na postihnuté deti. Svet rozprávok a
fantázie je predsa dôležitý pre všetky deti.
V sále vládla príjemná atmosféra. Deti aj pedagógovia odchádzali z podujatia s krásny
mi umeleckými zážitkami. A j v budúcnosti sa radi zapojíme do projektov podobného
charakteru.
Darina Nogeová

•

Podtatranská knižnica v Poprade
„...získavaj múdrosť,
získavaj rozumnosť,
nezabúdaj na ne.
Vysoko si ju váž
a ona ťa vyvýši..."

Každý človek, aj dieťa, si vytvára istý hodnotový rebríček. K tomu potrebuje prijímať tie
správne informácie, ktoré získava výchovou od svojich rodičov a pedagógov, vzdelá
vaním sa a čítaním.
Sme radi, že sme prijali návrh firmy Coca-Cola a že sa toto podujatie uskutočnilo aj u
nás v Poprade. Oslovili sme dve popradské školy - Tatranskú alternatívnu školu a ZŠ
na Ulici mládeže. Obe reagovali pozitívne. Niekoľkokrát sme sa stretli (knihovníčky so
zainteresovanými pani učiteľkami) a pripravili sme program.
Pre Tatranskú alternatívnu školu v Poprade sme vybrali knihu Krajina Agord od Daniela
Heviera. Keďže títo žiaci sú zameraní na hravú formu vyučovania, uvítali, že mohli byť
na chvíľu hercami, a zdramatizovali dva príbehy. Vyhotovili si aj kulisu - strom, s kto
rým sa rozprávala Lucinka-Halucinka. Študentka z gymnázia čítala príbeh Stretnutie s
Natasom. Spontánny prístup moderátorky z Televízie Poprad urobil s deťmi malý zá
zrak. Počas celej akcie niekoľko žiakov súťažilo v kreslení. Obrázky vyhodnotila pani
učiteľka ZUŠ v Poprade a tohtoročná kráľovná čitateľov, ktoré aj odovzdali ceny naj
lepším. Ozajstné spestrenie prinieslo vystúpenie študentov konzervatória z Košíc, ktorí
si vybrali príbeh od Tomáša Janovica Kráľovná krásy. Priblížiť deťom takého plodného
autora, akým je Daniel Hevier, a jeho knihu o drogách tak, aby deti pochopili, o čo v nej
ide, si vyžadovalo súhru moderátorky, predčítateľky úryvku, ako aj malých detských
hercov i maliarov z radu detí. Myslíme si, že sa im to spoločne všetkým podarilo.
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Na druhej škole sme si vybrali telesne postihnuté deti. Keďže išlo o knihu Jozefa Pavloviča Lov slov, bolo by asi obtiažne vybrať z tohto textu nejaké scénky a zdramatizovať
ich. Deti sa potrápili so slovíčkami. Z veľkého klobúka si udicou vylovili slovnú hračku, a
tak sa Martinko poprehadzovaním písmen zmenil na romantika a podobne... Dievčatko
na vozíku čítalo úvodnú báseň. Iné, ktoré nemohlo celkom rovno chodiť, a vlastne ani
celkom zreteľne čítať, prednieslo úryvok z knihy od Jozefa Pavloviča.
Povzbudzovala ich sympatická moderátorka Soňa z T V Poprad. Boli veselé, šťastné a
hlavne - vďačné. A nielen za čokoládu a malinovku, ktorú dostali na konci od zástupcu
firmy Coca-Cola, ale aj za to, že takýto program bol pripravený práve pre ne. Veľmi
tlieskali aj scénke študentov z konzervatória. Hoci niektoré nemohli chodiť, ich srdiečka
lietali. Bol to zvláštny pohľad, nútil človeka zamyslieť sa nad pravými hodnotami.
Radi by sme uvítali aj v budúcnosti možnosť zrealizovať takéto podujatie. Aby sme na
to boli lepšie pripravení, potrebovali by sme zúčastniť sa seminárov s ukážkami tvorivej
práce s deťmi v knižnici, prípadne pozrieť si videokazety s ukážkami vystúpení študen
tov umeleckých škôl. Súčasných autorov nie je jednoduché získať na besedy - hlavne
k nám na východ Slovenska, keďže väčšina z nich žije v Bratislave. Naša finančná si
tuácia nám nedovoľuje ich pozvať. Privítali by sme aj spoluúčasť autorov na takomto
programe (Daniel Hevier, Jozef Pavlovič, Tomáš Janovic...).
Prínos programu vidíme v získaní literatúry pre deti do knižníc. Deti boli nadšené od
menami, ktoré si ináč nemôžeme dovoliť, a my ich úsmevmi.
Potešilo nás aj to, že po akcii v knižnici mnohí hľadali tituly kníh, ktoré sme im priblížili.
Podujatie V čítaní je poznanie sa nám páčilo aj preto, lebo vybrané knihy boli deťom
priblížené hravou formou, a tak mohli pochopiť, že s knihou môže byť aj zábava.
Elena Šimkaninová a Štefánia Kostrábová

• Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Podujatie s firmou Coca-Cola V čítaní je poznanie sa uskutočnilo v KAB v Nových Zám
koch dňa 20. februára 2002. Realizovalo sa na dvoch školách, a to na ŠZŠ a ZŠ B.
Bethlena. Podujatiu predchádzala príprava nielen zo strany knihovníkov, žiakov, ale aj
pedagógov. Všetky zúčastnené strany sa na toto podujatie pripravovali s radosťou.
Jednoduchosť a hravosť otázok formou testu preverili sčítanosť detí. Z predloženého
výberu sme sa s pedagógmi dohodli na prečítaní kníh Smelý Zajko a Pinocchio, z kto
rých sme aj zostavili kvízové otázky.
Môžeme konštatovať, že tento deň bol pre všetkých sviatkom. Sviatkom, keď im celý
deň vládla „pani rozprávka". Celé podujatie viedol čarodejník, ktorý čarodejnou paličkou
začaroval deti do zázračnej zajačej rodinky a do sveta chlapčeka z dreva - Pinocchia.
Počas kreslenia a počas prestávky čarodejník dával deťom hádať hádanky zo zázrač
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nej krabičky. Spestrením a rozihraním detskej fantázie bolo aj vystúpenie študentov
VŠMU, ktoré zahrali scénku Mechúrik Koščúrik. Žiaci sa veľmi spontánne zapojili do
cestovania Mechúrika Koščúrika a jeho priateľov. Účastníci podujatia boli žiaci tretích a
štvrtých ročníkov.
Podľa nášho názoru je podujatie takého typu nesmiernym prínosom a obohatením nie
len pre deti a pedagógov, ale aj pre nás knihovníkov. Želáme si, aby takýchto akcií bo
lo čo možno najviac, nakoľko aj takouto formou sa nám darí oživiť aktivitu čítania u de
tí. Veľmi dobre vieme, že prežívame obdobie, keď kniha ustupuje pred internetom, tele
vízorom, videom, a všetci knihovníci zaznamenávame pokles čitateľov. Bolo by veľmi
dobré, keby program na podporu čítania V čítaní je poznanie pokračoval nielen v roku
2002 - v Roku detskej knihy, ale aj v rokoch nasledujúcich.
Ide o spoznávanie hodnôt našej, ale aj prekladovej literatúry, a tak návrat ku knihám je
nielen úlohou roku 2002, ale dá sa povedať, že úlohou aj dalších rokov.
Organizátorom, hlavne nositeľom tejto ušľachtilej myšlienky, patrí veľká vďaka. Vďaka,
že obohatili fond verejných, ale aj školských knižníc o hodnotnú literatúru, a to práve v
týchto časoch, keď príspevky na nákup v mnohých knižniciach sú takmer minimálne.
Vďaka za to, že prispeli k obohateniu a rozšíreniu detského duchovného sveta, a záro
veň k tomu, aby ten dnešný svet bol aspoň o trochu lepší a krajší. Vďaka Vám!
Útvar knižnično-informačných služieb

•

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Chcela by som sa vo svojom príspevku podeliť s vami so skúsenosťami pri príprave ve
rejných čítaní, s ich ohlasom, úspechom i svojimi návrhmi a postrehmi.
Termín verejných čítaní bol stanovený pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici na
14. februára 2002. Tento termín sa nám zdal veľmi krátky na prípravu, keďže po skú
senostiach vieme, že toto obdobie je veľmi náročné na pracovnú vyťaženosť v jednot
livých oddeleniach knižnice a navyše sprevádzané chorobnosťou pracovníkov, vianoč
nými sviatkami i vysvedčeniami v školách, na ktoré ako jediné sme sa pri organizovaní
podujatí mohli obrátiť. Spoľahli sme sa teda na dlhoročnú spoluprácu s učiteľmi, kde
sme sa stretli s ochotou a pochopením.
Po dohode s riaditeľkou IV. ZŠ sme prvé verejné čítanie určili pre žiakov tretích a štvr
tých ročníkov, u ktorých je najväčší predpoklad rozvoja čítavosti tak, aby sa význam
knihy z ich života nestratil. Aby sa nenarušil vyučovací proces, pani riaditeľka nám uvoľnila na podujatie dve triedy tretiakov a dve triedy štvrtákov, čo bolo 120 detí. Kapa
cita miest v oddelení pre deti a mládež je maximálne 35 miest, a tak sme hľadali rieše
nie v náhradných priestoroch. Najskôr sme uvažovali o priestoroch školskej jedálne,
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ktorá však akusticky vôbec nevyhovovala. Nakoniec sa riaditeľka Považskej knižnice
pani Mgr. Viera Baničová stretla s pochopením u riaditeľky PX Centra, ktorá nám bez
platne prenajala priestory kina Mier, keďže boli v tomto čase voľné. Pri príprave scená
ra sme sa snažili pridržiavať navrhovaného programu verejných čítaní a hlavne vniesť
do neho súťaživosť a hravosť.
Vzhľadom na veľký počet
detí sme neponechali scén
ky len na dobrovoľnú impro
vizáciu ukážok prečítaného
textu z publika, ale učiteľka
z každej triedy si vopred vy
brala ukážku, ktorú jeden
žiak prečítal, upravila ju do
scénickej podoby a nacviči
la s tromi deťmi. Postarala
sa aj o výber kostýmov a
vybrala päť detí, ktoré ju na
podujatí výtvarne stvárnili.
Vybrali sme nasledujúce ukážky: Zákaz stavania snehuliakov - ukážka z knihy Snehuliacke ostrovy; O premenlivej princeznej - ukážka z knihy Osmijanko; O slonom ko
rienku - ukážka z knihy Danka a Janka; Pipi dostane vzácnu návštevu - ukážka z
knihy Pipi dlhá pančucha.
Myslím si, že vybraté ukážky sme volili správne, čo sa prejavilo i na spontánnych reak
ciách publika. V scenári vystúpila i víťazka Hviezdoslavovho Kubína, študenti VŠMU,
ktorí nesúťažne zahrali scénku Kubko s Maťkom, svojím profesionálnym prejavom
vniesli do podujatia sviežosť, hravosť i dobrú náladu a azda aj dôvod na zamyslenie sa
pre účinkujúce deti, ktoré mohli porovnávať profesionálne vystúpenie so svojím ama
térskym, keďže väčšina z nich na javisku stála po prvýkrát. Vystúpenie detí zo súkrom
nej umeleckej školy s hudobno-dramatickým pásmom Danka a Janka na karnevale vy
vrcholilo roztancovaným publikom. Medzi deti zavítal aj Harry Potter, ktorý - keďže bo
lo práve Valentína - rozdával valentínske srdiečka.
Pri príprave druhého verejného čítania vznikol problém, ako časovo vyriešiť dve podu
jatia v dopoludňajších hodinách, keďže išlo o deti zo Špeciálnej základnej školy inter
nátnej a ich presun do centrálnej knižnice sa nedal zrealizovať. Podujatie sme teda uskutočnili v odpoludňajších hodinách v pobočke Považskej knižnice, ktorá je k tejto
škole najbližšie. Pripravili sme ho pre 40 detí, ktoré zostávajú na internáte. Vzhľadom
na to, že to boli deti mentálne postihnuté, ktorých pozornosť a sústredenosť je veľmi
krátkodobá, po porade s učiteľmi sme vylúčili zo scenára súťažné scénky. Tieto deti by
totiž potrebovali na prípravu dlhší čas, a tak sme ponechali čítanie už spomínaných ukážok, sprevádzané maľovaním. Na úvod vystúpili študenti VŠMU, ktorí vytvorili medzi
deťmi uvoľnenú atmosféru. Potom sme využili talent našej moderátorky, ktorá prístup-
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nou formou učila deti improvizovať jednotlivé ukážky. Záver patril deťom zo súkromnej
umeleckej školy.
Ohlas na verejné čítania bol veľmi priaznivý. Vzhľadom na to, že sme prizvali na prvé
verejné čítanie aj učiteľov všetkých ôsmich základných škôl, ktoré sú v našom meste, i
zástupcov kultúrnych inštitúcií, ktoré sa veľmi pochvalne vyjadrovali o tomto projekte,
učiteľom bolo aj ľúto, že sme podujatie sprostredkovali iba jednej škole.
Ďalším prekvapením bolo, že deti, ktoré sa na podujatí zúčastnili, sa začali prihlasovať
do knižnice a vypožičiavať si knihy, z ktorých ukážky na týchto čítaniach odzneli.
V budúcnosti, ak by sa opäť plánovali podobné podujatia, azda by bolo dobré zvážiť, či
by sa nemohli urobiť pre väčší počet detí - my sme sa presvedčili, že sa to dá - a
okrem profesionálneho vystúpenia študentov VŠMU zaradiť do programu aj návštevu
známeho spisovateľa, ktorý by oboznámil deti so svojou tvorbou. Našej knižnici sa za
posledných päť rokov nepodarilo uskutočniť pre nedostatok finančných prostriedkov ani
jednu besedu so súčasným detským spisovateľom, i keď záujem zo strany škôl je obrovský. Besedy orientujeme len na regionálnych spisovateľov. Toto verejné čítanie by
sme sa snažili pripraviť aspoň pre jednu triedu z každej základnej školy, čím by sme vy
tvorili súťaživosť medzi jednotlivými školami v čítaní, scénkach i maľovaní.
Propozície verejných čítaní by bolo treba zasielať už začiatkom decembra, aby sme v
predstihu mohli osloviť organizácie a do ich plánov vsunúť svoje požiadavky.
S priaznivým ohlasom sa stretla i výstava knižných prác pod názvom Čarovný príbeh,
ktorú sme prezentovali v priestoroch oddelenia pre deti a mládež. Vystavovali sme 130
neocenených knižných prác z Považskobystrického regiónu a Trenčianskeho samo
správneho kraja. Výstavu si pozrelo 422 návštevníkov.
Záverom by som sa chcela poďakovať zástupcom firmy Coca-Cola Slovakia, že pre
vzali iniciatívu pri príprave a realizácii programu na podporu čítania, i za to, že otvorili
tento problém a dostali do povedomia dôležitosť čítania i samotných knižníc. Ďakujem
im za knižné dary, ktoré si už nachádzajú cestu k našim čitateľom.
Považská knižnica, Považská Bystrica

•

Verejná knižnica pre mládež mesta Košice

Charakteristickou črtou súčasného vývoja je neustále rastúci podiel informačných zdro
jov, elektronickej komunikácie a digitálnych dokumentov. Tlačené dokumenty a internet
majú rovnaký základ - sú postavené na písmenách. Rozdiel je v prenose a sprostred
kovaní, čo súvisí s kvalitným technickým vybavením.
Aj Knižnica pre mládež mesta Košice sa podieľa na sprostredkovaní a sprístupňovaní
ľudského poznania ukrytého v knihách a iných typoch dokumentov. S týmto cieľom
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sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby deťom do 15 ro
kov, ako aj pracovníkom s detskou knihou.
Kniha ako prvotný klasický tlačený dokument má naďalej dominantné postavenie v prá
ci s deťmi. Pod vedením knihovníka získavajú cieľavedomé kontakty s knihou, učia sa
počúvať text a pokúšajú sa ho prerozprávať.
Čítanie ako také sa úzko viaže s poznávaním, analýzou a interpretáciou textov. Samo
osebe však ešte nezaručuje získanie poznatkov. Je potrebné podnietiť aktívny prístup
detského čitateľa. Vhodnou príležitosťou môžu byť prenesené vyučovacie hodiny, ex
kurzie či iné podujatia v knižnici, na ktorých môže knihovník spolu s pedagógom vhod
ne zadanými úlohami vyžadovať a zdokonaľovať prácu s textom a informáciami prime
rane veku čitateľa. Nejde nám len o to, aby dieťa vedelo čítať, ale aby bolo schopné
pracovať s informáciami, s ktorými príde do styku.
Rok 2002 bol Ministerstvom kultúry SR vyhlásený za Rok detskej knihy, ktorého cieľom
je podporiť čítanie detí. T o sa premietlo aj v obsahovom zameraní podujatí organizo
vaných Knižnicou pre mládež. Počas už 22. ročníka Týždňa detskej knihy (18. 3. - 22.
3. 2002), ktorý sa prelínal s 3. ročníkom Týždňa slovenských knižníc, sme v našej kniž
nici pripravili 11 podujatí. Hosťami boli spisovatelia: Jozef Žarnay, Eva Hajdu, Gabriela
Futová, Alžbeta Verešpejová, Monika Jankovčinová, ilustrátori Tomáš Čepek a Darina
Kličková, redaktorka vydavateľstva Mladé letá Eva Hornišová. Na stretnutia s hosťami
sa čitatelia pripravovali spoločným čítaním, dramatizáciou a zhudobnením úryvkov, ako
aj vlastnými ilustráciami k prečítaným textom.
Súčasťou týždňa bolo finále dvanásteho ročníka celomestskej súťaže o Kráľa čitateľov
KMK, na ktorom boli vyhlásené aj najčítanejšie knihy v KMK za rok 2001. Cenu čitate
ľov Zlatý dukát si odniesla spisovateľka Gabriela Futová za knihu Naša mama je bosor
ka a Eva Hornišová z vydavateľstva Mladé letá, ktoré knihu vydalo.
Verejnému čítaniu bolo venované aj podujatie pod názvom V čítaní je poznanie. Uvítali
sme možnosť pripraviť ho v spolupráci so spoločnosťou Coca-Cola Slovakia, s. r. o.,
vďaka čomu mohlo byť nielen bohatšie na program, ale aj na ceny a sladké odmeny
pre deti od tejto spoločnosti. Dvoch čítaní sa okrem zdravých detí zúčastnili aj telesne a
zrakovo postihnutí čitatelia. Program čítania vychádzal zo Zlatého fondu slovenskej
detskej literatúry - z tvorby T. Janovica. Dopoludnie patrilo telesne a zrakovo postih
nutým deťom. Herečka Bábkového divadla v Košiciach Eva Ryšáková čítala z kníh T.
Janovica, ktorý, žiaľ, zo zdravotných dôvodov nemohol prísť osobne. Inscenáciou
poézie T. Janovica s pesničkami i vtipnými kostýmami obohatili program študenti košic
kého konzervatória. Nechýbal ani program samotných detí - básničky, pesničky, vystú
penie s bábkami. Deti boli pohotové a úspešné aj pri odpovediach na kvízové otázky,
kde navyše mali možnosť získať sladkú odmenu alebo peknú knihu. Hosťom podujatia
bol ilustrátor a výtvarník Tomáš Čepek, ktorý počas stretnutia nakreslil a venoval de
ťom krásne obrázky. Okrem toho hodnotil detské ilustrácie a plastelínové výtvory, ktoré
deti vytvorili priamo v knižnici na základe prečítaného textu i zhliadnutého programu.
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V podobnom duchu sa nieslo aj odpoludňajšie podujatie. Hosťom odpoludnia bola ilus
trátorka Darina Kličková. Za spoločnosť Coca-Cola sa podujatí zúčastnil riaditeľ pre
vonkajšie vzťahy Anton Bódis. Podujatie sa stretlo s dobrým ohlasom tak u knihovní
kov, pedagógov, ako aj u samotných detských čitateľov.
Prvý októbrový týždeň sa v Košiciach už tradične spája s Medzinárodným maratónom
mieru. Na podporu maratónu a čítania detí sme zorganizovali čitateľský maratón, do
ktorého sa zapojili čitatelia z celého mesta. Mali na to 2 hod. a 15 minút - čas, ktorý je
veľmi dobrým časom na zabehnutie maratónu. Naším cieľom bolo prilákať do knižnice
v určenom čase čo najväčší počet čitateľov a zapojiť ich do čítania. Je pravda, že ten
tokrát sme nerozoberali prečítaný text a nezamýšľali sa nad jeho výpovednou hodno
tou, ale nám išlo o to, aby deti do knižnice prišli a boli ochotné nahlas prečítať text v
rozsahu 10 riadkov z pripravených kníh zo Zlatého fondu detskej literatúry. Do marató
nu sa zapojilo 2 061 čitateľov, ktorí spolu prečítali 20 610 riadkov, čo predstavuje tak
mer 600 stránkovú knihu (1 strana asi 35 riadkov). Najviac detí sa zapojilo v knižnici na
ZŠ Belehradská (182) a ZŠ Petzvalova (169). Víťazné pobočky získali do fondu knihy v
hodnote 4 000 Sk.
Verejné čítanie bolo v centre našej pozornosti aj počas letných prázdnin. Stretnutia v
knižnici pod názvom Čítajte si s nami, Odlož všetko a čítaj, boli zamerané na tvorbu re
gionálnych autorov, ale aj na autorov zaradených do Zlatého fondu.
Čítanie je samozrejmou súčasťou podujatí pripravovaných pre choré deti dočasne umiestnené v troch košických nemocniciach. Pracovníčky špecializovanej pobočky Nezábudka pravidelne prichádzajú medzi ne, aby im zábavnými i náučnými podujatiami čítaním z kníh, kvízmi, súťažami, hádankami... - spríjemňovali chvíle odlúčenia od rodi
ny a pomáhali im prekonávať zdravotné problémy. Uvedené podujatia majú perma
nentne dobrý ohlas u detí a pedagógov.
Margita Milistenferová

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Mgr. Emília Antolíková
Okrúhle výročia sú udalosti slávnostné nielen v živote človeka, ale aj organizácie. Sú
vhodnou príležitosťou spomínať, bilancovať, plánovať, ale tiež príležitosťou dať o sebe
vedieť.
V minulom roku sme si okrúhlu osemdesiatku knižnice pripomenuli vo Vranove. Okres
Vranov nad Topľou z geografického hľadiska zaberá územie v predhorí nízkych Beskýd
na Východoslovenskej pahorkatine, v oblasti stredného toku rieky Tople a Ondavy.
Svojím južným okrajom zasahuje do Východoslovenskej nížiny a prirodzenú západnú
hranicu tvorí hrebeň Slánských vrchov. Podľa počtu obyvateľov sa zaraďuje na 3. mies
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to v Prešovskom kraji. Vranovský okres má prevažne poľnohospodársky charakter, aj
keď sa tu rozvíja drevospracujúci a textilný priemysel. V posledných rokoch sa radí me
dzi okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti (roku 2002 - 28,4 %). Všetky tieto fak
tory ovplyvňujú činnosť inštitúcií pôsobiacich v okrese. Jednou z nich je aj knižnica.
Knižnica bez dejín je ako strom bez koreňov, a tak sme pri minuloročnej oslave osem
desiatky vranovskej knižnice hovorili najmä o jej histórii.
História vranovskej knižnice siaha ešte do roku 1854, keď vzniklo vranovské kasíno,
kde sa sústreďoval spoločensko-kultúrny život mesta.
Najstarší údaj viažuci sa na knižnicu je rok 1890 - vtedy na pôde kasína vzniká prvá
verejná knižnica vo Vranove. Knižničný fond v tom čase predstavoval 987 zväzkov
kníh, 540 titulov, ktoré boli umiestnené v osobitnej miestnosti kasína. Už v tom čase
existovala čitáreň a predmetový katalóg. Za výpožičku sa platilo 10 filérov. V knižnič
nom fonde sa v roku 1902 nachádzalo 799 zväzkov kníh, ktoré boli uložené v dvoch
skriniach. Vypožičalo sa 630 zväzkov a na nákup nových kníh bolo použitých 270 ko
rún.
V roku 1910 si 54 zakladajúcich členov založilo v mestskom kasíne čitateľský spolok.
Čítali sa však denníky výlučne v maďarskom jazyku. Koncom roku 1921 zanikla činnosť
Vranovského kasína (knižnice a čitárne) a Čítacieho spolku.
1. apríla 1922 vznikla pričinením Matice slovenskej vo Vranove matičná knižnica, ktorá
bola zároveň verejnou knižnicou. Časopis Zemplínska stráž (16. apríla 1922) v tom ča
se uverejnil na svojich stránkach rozsiahly článok, v ktorom uvádza: „Odbočka Matice
slovenskej vo Vranove za prispenia niekoľkých obetavých jednotlivcov zriadila knižnicu
a požičiava za mierny honorár knihy svojim členom. Knižnica táto pozostáva z 358
zväzkov a bude podľa finančnej schopnosti postupom času vhodne doplňovaná... Do
siaľ tu slovenská kniha bola riedkym zjavom a opravdovou popelkou: alebo jej nebolo,
alebo - keď bola - bol tu či už predsudok jej menejcennosti pred knihou maďarskou, či
nedostatok dobrej vôle slovenskou knihou sa zaoberať... Nepochybujeme tedy, že naši
čtenáři a členovia Matice využijú vhodnej príležitosti a prejavia pre vranovskú knižnicu
záujem, akého slovenská kniha právom zasluhuje."
V zmysle výnosu z roku 1925 sa mala (podľa možnosti) v každej obci založiť verejná
obecná knižnica a knižničná rada. Ako dokladujú archívne záznamy - od roku 1926 je
evidentná starostlivosť, akú obecným knižniciam venoval referát pre verejné knižnice
pri Ministerstve školstva a národnej osvety, ktorý každoročne požadoval nielen štatis
tické údaje o ich činnosti, ale prostredníctvom Okresného osvetového zboru vo Vrano
ve organizoval aj ich činnosť. V roku 1933 pripadlo na 26 000 obyvateľov okresu iba
niečo vyše 3 500 zväzkov kníh.
Roku 1951 sa začala budovať systematická sieť ľudových knižníc a do roku 1960 bolo
v okrese 44 miestnych ľudových knižníc. Po územnej reorganizácii roku 1960 došlo k
zmenám aj v knižničnej sieti okresu. Okresná knižnica bola zružená a zriadená bola
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Mestská knižnica, ktorá bola riadená Okresnou knižnicou v Michalovciach. Po znovuvytvorení okresu Vranov nad Topľou roku 1968 opäť vznikla vo Vranove okresná kniž
nica. Vtedy nastal značný rozmach knižnice. Budoval sa strediskový systém siete ľu
dových knižníc, skvalitňoval sa knižničný fond aj služby. Kým v roku 1947 bolo v okrese
iba 7 knižníc s počtom zväzkov 433, štatistika uvádza že v roku 1973 už bolo 75 kniž
níc ľudových, 83 školských a 6 odborných. Na jedného čitateľa pripadalo v tom čase
vyše 20 výpožičiek.
Pre 80. roky bolo charakteristické dobudovanie metodického a bibliografického oddele
nia, ktoré začali vyvíjať pravidelnú činnosť.
Významným rokom v jej bohatej histórii je rok 1987, keď bola presťahovaná do pries
torov Domu kultúry, kde sídli dodnes.
No deväťdesiate roky znamenali pre
knižnicu zrušenie novovzniknutej či
tárne, likvidáciu pobočiek, aj zníže
nie počtu pracovníkov a pokles v ná
kupe knižničného fondu.
V roku 1996 boli v našom štáte konštituované regionálne kultúrne centrá a knižnice sa stali ich špeciali
zovanými útvarmi bez právnej sub
jektivity. Delimitáciou pod Vihorlat
ské kultúrne centrum v Humennom
stratila knižnica názov okresná a stala sa Vihorlatskou knižnicou. Konštituovaním Hornozemplínskeho kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou bola v roku 1998 knižnica
opäť delimitovaná a premenovaná na Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Top
ľou. V roku 1999 sa knižnici vrátila právna subjektivita. Jej zriaďovateľom sa stal Krajský
úrad v Prešove.
Ife '
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Napriek tomu, že menila názvy aj zriaďovateľov, napriek poklesu finančných prostried
kov na jej činnosť, napriek zložitým udalostiam, ktorými musela knižnica prejsť, sa po
krok v knižnici nezastavil. V tom čase začala totiž písať novú kapitolu svojich dejín, kto
rá sa spája s automatizáciou knižničných činností. Postupne boli uvádzané do prevádz
ky jednotlivé subsystémy integrovaného knižničného systému Libris a Biblis.
V roku 1995 sme spracovali projekt automatizácie knižnice a začali ho postupne napĺ
ňať. Nasledovala inštalácia kabeláže a nákup výpočtovej techniky. Zefektívnili sa zá
kladné knihovnícke činnosti, automatizovala sa bibliografická činnosť, knižnica získala
pripojenie na internet (www.slovanet.sk/kniznica-vranov.sk). Od roku 1995 sme sa za
čali uchádzať o mimorozpočtové zdroje spracovávaním projektov a žiadostí o granty.
Prvý multimediálny počítač, pripojenie na internet, zabezpečovací systém proti krádeži
kníh, to všetko boli úspešné projekty, ktoré podporila predovšetkým Nadácia otvorenej
spoločnosti - OSF Bratislava. Práve vďaka finančnej podpore NOS - OSF Bratislava a
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OSI Budapešť sme v roku 2001 získali finančné prostriedky na projekt Knižnica ako Komunitné centrum. Partnerom projektu bol Okresný úrad práce vo Vranove nad Topľou,
ktorý sa rozhodol podporiť myšlienku vzniku Informačného centra pre nezamestnaných
v knižnici. Projekt bol slávnostne uvedený do života v marci 2002 a výsledky, ale aj zís
kané skúsenosti, bude knižnica prezentovať po roku realizácie. Realizáciou projektu sa
knižnica stala miestom komunikácie nezamestnaných, rieši ich špecifické potreby a po
máha im prekonávať informačné bariéry. Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť v re
gióne zaznamenal projekt výrazný úspech a koncom minulého roka ho finančne pod
porilo aj mesto Vranov nad Topľou. A j vďaka tomuto projektu zaznamenala knižnica v
roku 2002 výrazný nárast počtu čitateľov oproti roku predchádzajúcemu.
V činnosti Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou má pevné miesto kultúrno-výchovná činnosť. Ročne pripravíme takmer 300 podujatí pre všetky vekové skupiny
obyvateľov. Dlhoročnú tradíciu majú rozprávkové súkenká pre najmenších návštevní
kov, ktoré v poslednom čase realizujeme v novozriadenej miestnosti, ktorú deti nazvali
Zázračný svet. Našou snahou je, aby sa kniha nikdy nestratila z detských rúk a detský
čitateľ nestratil cestu do knižnice. Preto venujeme najmenším návštevníkom knižnice
veľa podujatí, ktorých cieľom je priviesť ich ku knihe a k čítaniu. V rámci Týždňa slo
venských knižníc organizujeme slávnostný zápis prvákov do knižnice a korunujeme
Kráľa čitateľov.
Sila rozprávky je v tom, že ako abeceda platí rovnako pre malých i veľkých, preto sme
vyhlásili súťaž v písaní rozprávok pod názvom Rozprávka 2000. Vďaka nej sme objavili
mladých rozprávkarov a ich talenty a pokračovali v súťaži ďalším ročníkom s názvom
Rozprávkový strom. V minulom roku sme súťaž nazvali Rozprávková knižnica a obo
hatili sme ju o výtvarnú časť. Podobne to bolo aj s autorskou literárnou súťažou pre
mládež - LITERÁT, ktorá bude v roku 2003 vyhlásená už po štvrtýkrát. Kultúrno-výchovné podujatia spestrujeme besedami so spisovateľmi, stretnutiami so zaujímavými
ľuďmi, s osobnosťami nášho regiónu, ale aj s verejnými čítaniami. Medzi obľúbené po
dujatia patria besedy k mimočítankovej literatúre, tematické prednášky, súťaže a kvízy,
semináre z dejepisu, slovenského jazyka a spoločenských vied, výstavy amatérskych
výtvarníkov, prezentácia kníh regionálnych autorov, hovorené bibliografie, aktivity s klu
bom dôchodcov, gramokoncerty klasickej, populárnej i ľudovej hudby, stretnutia so zra
kovo postihnutými, ale aj školenia k základom informatiky v informačnom centre pre ne
zamestnaných.
Kultúmo-výchovné podujatia dopĺňajú bibliografie alebo bibliografické letáky. Tieto za
bezpečuje úsek bibliografie, ktorý sa zameriava najmä na prácu s regionálnymi doku
mentmi. Tieto nielen získava, ale aj spracováva a poskytuje používateľom. V rámci me
todickej činnosti usmerňujeme jednu mestskú knižnicu a 50 obecných knižníc, úzko
spolupracujeme s mestskými a obecnými úradmi najmä pri získavaní finančných pro
striedkov na nákup knižničných fondov.
Od apríla 2002 je zriaďovateľom Hornozemplínskej knižnice Prešovský samosprávny
kraj. Knižnica stále sídli v prenajatých priestoroch Mestského domu kultúry. Služby
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knižnice využíva v súčasnosti viac ako 5 400 používateľov, ktorým je k dispozícii 65-tisícový knižničný fond. Novozriadené Informačné centrum pre nezamestnaných je vyba
vené serverom a štyrmi pracovnými stanicami, ktoré umožňujú nielen vyhľadávanie v
databáze voľných pracovných miest, ale tiež prístup na internet. Denne navštívi kniž
nicu viac ako 300 požívateľov a to je signál, že sa uberáme správnym smerom. Pre
kročili sme dlhodobo budovaný model malej inštitúcie, ktorá požičiava knihy, a napojili
sme sa na široký informačný svet. Pri tomto napojení nezabúdame na miestne ľudové
knižnice, ktorým metodicky pomáhame. Tieto už začínajú takisto vstupovať do procesu
elektronizácie a takúto pomoc očakávajú.
Naším cieľom je, aby sme boli vyhľadávanou inštitúciou poskytujúcou vysokokvalitné
služby. Preto si uvedomuje, že musíme na prvé miesto postaviť čitateľa - používateľa,
jeho potreby a požiadavky. Preto sa chceme v nasledujúcom období okrem základných
činností, rozbehnutých projektov a overených aktivít venovať aj zvláštnym skupinám
používateľov, t. j. používateľom so špeciálnymi potrebami, pričom sa zameriame na in
formačné služby. Budeme sa snažiť pôsobiť ako brána do sveta informácií, zaisťovať k
nim prístup každému a pomáhať preklenúť priepasť medzi „informačne bohatými" a „in
formačne chudobnými".

Považská knižnica, Považská Bystrica
Eva Osels ká, Považská knižnica
Považská knižnica plní funkciu regionálnej knižnice. Je metodic
kým a koordinačným centrom pre 66 knižníc (z toho 57 neprofe
sionálnych a 9 profesionálnych) územných celkov okresov Považ
ská Bystrica, Púchov a Hava. Ako mestská knižnica je zároveň
inštitúciou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou, s pôsobnosťou
v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Žiaľ, nachádza sa v
situácii ako väčšina slovenských knižníc, pod čo sa podpísal ne
dostatok finančných prostriedkov.
Medzi najdôležitejšie úlohy knižnice patrí zabezpečovanie slobodného prístupu k poz
natkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, teda starostlivosť o kniž
ničné fondy a poskytovanie služieb na základe vlastných fondov, ale využívaním fon
dov iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Každý, kto má
záujem, môže využiť aj služby vzdelávania sa cez internet.
Považská knižnica poskytuje služby svojim používateľom prostredníctvom aktualizova
ného knižničného systému Libris. Doplňovanie, spracovanie a využitie knižničných fon
dov zabezpečuje odborný personál. Bolo by na škodu našich čitateľov, keby sa pre
nedostatok finančných zdrojov nemohli fondy naďalej budovať a zveľaďovať podľa ich
požiadaviek a záujmov.
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Rôznorodá činnosť knižnice slúži hlavne obyvateľom mesta. Početnú skupinu jej použí
vateľov tvoria dôchodcovia a nezamestnaní či inak sociálne slabší občania rôznych ve
kových skupín. Táto skupina obyvateľov prichádza do knižnice nielen za oddychovou li
teratúrou, ale hľadá aj rôzne zákony, ktoré by im pomohli zorientovať sa v ich zložitej
životnej situácii. Do čitárne si prichádzajú prečítať dennú tlač a iné pre nich cenovo ne
dostupné periodiká. Majú možnosť si vybrať zo 127 titulov a 154 exemplárov. Z toho je
evidentná sociálna funkcia knižnice a veríme, ž e za pomoci orgánov VÚC, samosprávy
mesta a za pomoci sponzorov sa nám bude aj nadalej dariť zabezpečovať dostatok
nielen odbornej literatúry, ale aj oddychovej literatúry pre deti a dospelých.

Základný fond knižnice tvorí 118 044 knižničných jednotiek (ďalej k. j.). Z uvedeného
počtu predstavuje náučná literatúra 29 299 k. j., krásna literatúra 58 406 k. j., náučná
literatúra pre deti a mládež 4 778 k. j. a ostatné dokumenty 3 959 k. j. Ročný prírastok
Považskej knižnice predstavoval 1 436 k. j. (čo je oproti roku 2001 o 337 menej) v
hodnote 190 132,- Sk. V roku 2002 bolo v Považskej knižnici, hudobnom oddelení a
dvoch pobočkách zaregistrovaných 7 053 používateľov a 87 726 návštevníkov.
Svojich čitateľov si pracovníčky knižnice vychovávajú už z radov detí materských škôl,
pre ktoré pravidelne pripravujú obľúbené akcie, ako napríklad rozprávkové dopoludnia,
posedenia pri rozprávkových knihách, besiedky o detských autoroch a ilustrátoroch,
rôzne súťaže, kvízy. Žiaci 2. ročníkov ZŠ môžu v marci využiť spoločný zápis do knižni
ce, kde pre nich pracovníčky pripravujú rôzne súťaže a kvízy. Nielen pre žiakov zá
kladných škôl, ale aj pre študentov stredných škôl pripravujú v priestoroch knižnice ho
diny informatickej výchovy. Snažia sa viesť žiakov a študentov k praktickému využíva
niu služieb a informačných prameňov. Veľmi zaujímavé a podnetné bývajú besedy nie
len s regionálnymi autormi - Štefanom Melišom, Gejzom Sádeckým, Milanom Húževkom, Boženou Dobrovičovou, ale aj so všetkými, ktorí nás doteraz navštívili - P. Pius,
V. Kondrót, E. Siegelová, A. Rákay, R. Dobiáš, O. Kozúbek, R. Bednár.
Na základe spolupráce so školami a ostatnými používateľmi bolo realizovaných 276
vzdelávacích a výchovných podujatí pre 7 170 návštevníkov. V minulom roku sme sa
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zapojili do projektu na podporu čítania s firmou Coca-Cola V čítaní je poznanie (bližšie
o tom na s. 1 6 - 1 8 tohto čísla B SAK), ktorého cieľom je zábavnou formou zvýšiť zá
ujem detí o literatúru a čítanie, čo sa nám celkom darí, preto sme sa rozhodli pokra
čovať v tomto projekte aj tento rok.
Pravidelne každé dva roky organizujeme súťaž v literárnej tvorbe žiakov a študentov
regiónu - Dary reči. Vieme, že vznik novej básne, poviedky či iného literárneho útvaru
vôbec nie je ľahký. Ak sa to podarí, je to len vďaka talentu. Do súťaže sa zapojili tri ve
kové kategórie - žiaci, študenti a dospelí - so 170 literárnymi prácami. Porota vybrala a
ocenila najlepšie práce. Sponzorsky sa nám podarilo vydať aj zborník ocenených prác,
ktorý dostali všetci zúčastnení. Cieľom podujatia je hľadať, podchytiť a rozvíjať literárne
talenty žiakov, študentov, ale aj dospelých obyvateľov nášho regiónu.
Dojímavé bývajú stretnutia regionálnych autorov a prekladateľov pri uvádzaní kníh do
života. Nezabudnuteľné bolo stretnutie s Ing. Boženou Dobrovičovou, ktorá svojpomoc
ne vydala prvotinu Povesti. O tom, čo všetko nám môže pomôcť, keď sa o to aj my pri
činíme, sme sa dozvedeli pri prezentácii knihy M. Gogulan: Rozlúčte sa s chorobami.
Prezentáciu sme pripravili spolu s překladatelkami PhDr. O. Janotovou a Mgr. V. Čapliarovou. Akcia bola spojená aj s ochutnávkou zdravej výživy.
Našou snahou je aj pomáhať a uľahčiť neľahký osud našim slabozrakým občanom.
Majú možnosť využívať služby hudobného oddelenia, kde si bezplatne vypožičiavajú
zvukové knihy. Môžu si vybrať z vyše 400 titulov rôznych žánrov - od literatúry faktu,
cez cestopisy, historické romány, rozprávky, ľúbostné romány, detektívky, humornú i
náboženskú literatúru. V uplynulom období sme pre nich pripravili besedy so spisova
teľmi - Balážom, Kondrótom, Siegelovou, Ševčovičom. Usporiadali sme aj hudobné
koncerty reprodukovanej hudby, hudobné popoludnie s akordeonistom J. Koščom, ako
aj vianočné posedenia pri knihách i koledách.
Ďalšou skupinou čitateľov sú zdravotne postihnutí občania odkázaní na invalidné vozí
ky. V snahe pomôcť obyvateľom Ťapky (dom, v ktorom ťažko zdravotne postihnutí bý
vajú) sme pre nich vyhradili vždy prvú stredu v mesiaci, keď prichádzame za nimi s no
vými knihami a časopismi.
Čitatelia, ktorí mali v letných mesiacoch viac voľného času, mohli spojiť príjemné s uži
točným a zapojiť sa do letnej súťaže. Spolu s regionálnym týždenníkom Obzor sme pri
pravili tri kolá letného kvízu. Snažili sme sa, aby otázky z histórie, literatúry a súčas
nosti neboli ťažké a pritiahli čo najviac čitateľov. Každé kolo malo svojich víťazov, ktorí
boli odmenení peknou knihou.
Pravidelne sa zúčastňujeme všetkých porád a seminárov, ktoré organizuje SNK, SAK,
SSK (informačné zdroje na internete, asertivita pre knihovníkov, vymáhanie nevráte
ných dokumentov, verejné knižnice a knižničná práca s deťmi a pod.). Uvedomujeme
si, že v súčasnosti sa musíme stále vzdelávať a sústavne si dopĺňať vedomosti zo všet
kých oblastí nášho spoločenského a kultúrneho života.

26

Bulletin SAK, ročník 11, 2003, číslo 1

Tri najdôležitejšie knihovnícke želania na rok 2003
Už sme síce vyrástli z rozprávok, ale to krásne z nich - viera vo víťazstvo dobra a prav
dy, ako aj prísľub čohosi lepšieho - v nás mnohých ešte tak trochu rezonuje. Preto sme
si skraja roka dovolili osloviť viacerých vedúcich knižničných pracovníkov, aby nám v
„popoluškovskom duchu troch želaní" prezradili svoje priania nasmerované na profe
sijnú oblasť. Možno takéto želania by pomohli poodhaliť Achillovu pätu" slovenského
knihovníctva...
Oslovili sme viacerých, ale odpoveď sme dostali len od štyroch. Varí ostatní už celkom
zabudli na posolstvo rozprávok? Škoda...
Redakcia ďakuje tým, ktorí svoje želania zaslali. Uverejňujeme ich v plnom znení.
•

PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK v Bratislave

Moje tri najdôležitejšie knihovnícke želania? Prvá moja reakcia bola jednoznačná - sta
čí mať splnené jedno želanie, a to dostatok finančných prostriedkov. Ale potom som sa
zamyslela, a tak predsa len mám tri želania:
1. želanie - Predĺženie licenčnej zmluvy s ISI o prístupe k databázam W e b of Science
a Journal Citation Reports na ďalšie obdobie (zmluva končí 31. decembra 2003,
čiže v tomto roku je potrebné rokovať o jej ďalšom „osude") a jej rozšírenie o Cur
rent Contents.
2. želanie - Funkčný súborný katalóg slovenských knižníc vo formáte MARC21.
3. želanie - Dostatok finančných prostriedkov na nákup knižničných dokumentov, ďal
ších počítačov, kopírovacích strojov atď.
•

PhDr. Darina Kožuchová, riaditeľka Univerzitnej knižnica Univerzity Pavla Jo
zefa Šafárika v Košiciach

1. želanie - Možno to bude znieť zvláštne, ale pre začiatok stačí, aby nebolo horšie.
Univerzity a vysoké školy prechádzajú transformáciou. Komplexné a zásadné zme
ny sa uskutočnia v oblasti organizácie a riadenia univerzity, personálneho obsade
nia pracovísk, dôležité zmeny nastanú aj v oblasti financovania našej činnosti. Na
začiatku tohto procesu, navyše s novými ľuďmi v riadiacich štruktúrach, ktorým sa
musí všetko od začiatku aj vysvetľovať, sa môže udiať všeličo. Prajem si, aby všet
ky zmeny, ktoré očakávame a ktoré zákonite prídu, boli pre našu knižnicu prospeš
né a posunuli ju opäť o kúsok ďalej. V prvom kroku by som si priala, aby nový Aka
demický senát našej univerzity bez ťažkostí schválil návrh novej organizačnej štruk
túry našej knižnice.
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2. želanie - Želám si, aby knihovníci mali viac príležitostí a možností získať nové ve
domosti a poznatky, či už formou školení, rekvalifikačných kurzov, dištančného
vzdelávania alebo iných foriem ďalšieho vzdelávania. Tu je dôležitá najmä finančná
dostupnosť takýchto možností. Pred knihovníkmi stoja nové výzvy súvisiace s vývo
jom IT, digitalizáciou dokumentov a umeleckých artefaktov, dopytom po nových
službách atď. Na to už nestačí pôvodne nadobudnuté vzdelanie a nadšenie, ale je
potrebné stále dopĺňanie si vedomostí a držanie kroku s dynamicky sa rozvíjajúcimi
technológiami, ktoré majú dosah najmä na služby knižníc.
3. želanie - Mojím skromným želaním je konečne nájsť takého zamestnanca pre
oblasť IT, ktorý bude odborníkom v tejto oblasti, svoje vedomosti bude vedieť a
chcieť využiť v prospech knižnice a jej používateľov, ktorému nebude robiť problé
my angličtina a samostatná práca na rôznych projektoch, ktorý bude skvelým part
nerom v pracovnom tíme, nebude podceňovať prácu knihovníkov, ale naopak, a
ktorý pri tom všetkom bude chcieť pracovať v knižnici za „tabuľkový" plat.
•

JUDr. Ján Gašpar, riaditeľ ŠVK v Košiciach

1. želanie - Primeraná spoločenská akceptácia a veľa štedrých sponzorov.
2. želanie - Dostatok finančných zdrojov pre knižnice.
3. želanie- Kvalitné a moderné služby a maximálna spokojnosť používateľov.
•

PhDr. Anna Hudáková, riaditeľka ŠVK v Prešove

K štandardným, ale i prioritným úlohám knižníc, a teda i našej, patria rozvíjajúce sa
kvalitné knižnično-informačné služby používateľom v nadväznosti na zvyšujúce sa ná
roky a potreby verejnosti. Aktivity knižnice budú preto smerovať k spokojnosti návštev
níkov a zvyšovaniu odbornosti zamestnancov. A aké sú naše želania na rok 2003?
Je to predovšetkým realizácia projektu modernizácie, rozšírenia a skvalitnenia komple
xu prezenčných služieb s účelným technickým a informačným vybavením, s rozšírením
počtu študijných miest a finančným zabezpečením.
Udržiavanie dobrých vzťahov s verejnosťou má v súčasnosti v ŠVK niekoľko závaž
ných negatív. Patrí k nim predovšetkým nedostatočný komfort prístupu používateľa pri
využívaní zastaraného knižnično-informačného systému a zdĺhavý prístup k dokumen
tom dislokovaným vo vzdialených priestoroch skladov. Preto naším ďalším želaním je
napĺňanie úloh projektu elektronizácie knižníc na Slovensku a modernizácia služieb na
báze moderných počítačových a telekomunikačných prostriedkov.
Ďalej je to prianie väčšieho balíka financií pre knižnicu v smere zabezpečenia nákupu
informačných zdrojov zodpovedajúceho profilu univerzálnej vedeckej knižnice, potre
bám verejnosti a riešenia priestorovej situácie knižnice - v prvom rade v oblasti ulože
nia knižničného fondu.
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Dokumentácia kultúrneho dedičstva na Žilinskej univerzite
Miloš Kovačka, SNK v Martine

Medzi hlavné problémy v živote slovenského knihovníctva v súčasnosti možno zaradiť
aj generačný problém. Slovenské knihovníctvo starne - do knižničných inštitúcií pri
chádza málo mladých absolventov štúdia knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je niekoľko dôvodov, ktoré možno označiť
za príčinu tohto stavu. Za hlavný možno označiť lukratívne ponuky ústrednej štátnej
správy mladej Slovenskej republiky, ale i ďalších centrálnych ustanovizní, finančných a
obchodných inštitúcií, ktoré mladých knihovníkov, výborne jazykovo pripravených, tech
nologicky orientovaných, doslova „unesú" z ich profesionálnej knihovníckej dráhy.
Niet inej cesty, ako tento horúci problém slovenského knihovníckeho života energicky
riešiť. Už niekoľko rokov, azda celé jedno desaťročie, sa vynára myšlienka založiť ďal
šiu katedru knižničnej a informačnej vedy, ktorá by ponúkla vzdelanie ďalším adeptom
knihovníctva v prostredí mimo hlavného mesta Slovenskej republiky a vyrástla by na
báze profesionálneho zázemia v Slovenskej národnej knižnici. Táto myšlienka spočiat
ku mala odporcov - a aj na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave
sa prijímala s istou opatrnosťou - jej pracovníci sa nazdávali, že gestorská SNK v Mati
ci slovenskej by mohla byť vo vzdelávacom a školskom programe ovplyvňovaná politikárčením vedenia Matice slovenskej. Knižničný zákon NR S R č. 203/2000 priniesol aj
do tejto témy nové impulzy. Nové a už podporné stanovisko zaujala i Katedra knižnič
nej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave - jej vedúci prof. Ing. Štefan Kimlička, PhD.,
myšlienku knihovníckeho vzdelávania jednoznačne odobril v rozhodujúcej chvíli, keď
dostala na rozhraní rokov 2001/2002 zelenú na Žilinskej univerzite v podobe dohody so
SNK o vybudovaní študijného odboru Dokumentácia kultúrneho dedičstva, ktorý by za
hrnoval i požiadavky na vzdelávanie v odbore knižničnej a informačnej vedy. Bol by
však koncipovaný širšie - prihliadal by aj na vzdelávanie v oblasti múzejníctva, archív
nictva a biografistiky a tým aj na perspektívu istej kooperácie týchto disciplín a inštitúcií
v celosvetovom meradle.
V nadväznosti na prvé pozitívne rozhodnutia sa do energickej práce dala ad hoc vedecko-pedagogická komisia pracovníkov SNK na čele s jej generálnym riaditeľom doc.
Dr. D. Katuščákom, PhD., ktorá vynaložila v priebehu roka 2002 všetko úsilie na to, aby
v rámci Katedry humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline mohol byť do života uve
dený vysokoškolský odbor štúdia Dokumentácia kultúrneho dedičstva (knižničná a in
formačná veda). Komisia vypracovala podklady, ktoré umožnili, aby mohol byť nový od
bor v priebehu roka 2002 akreditovaný (certifikát o akreditácii bol vydaný v júli 2002) a
už v auguste mohli byť prijatí prví poslucháči tohto vysokoškolského odboru. Prihlásili
sa pomerne kvalitní uchádzači, preto vedecko-pedagogická komisia, ktorá garantovala
odbornosť vykonania prijímacích pohovorov, na základe ich výsledkov navrhla, aby bo
lo prijatých nie plánovaných pätnásť, ale dvadsaťpäť poslucháčov. Vedenie Žilinskej
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univerzity návrh akceptovalo. Od septembra 2002 teda na Žilinskej univerzite študuje
25 poslucháčov Dokumentácie kultúrneho dedičstva. Podstatná väčšina z nich si už
počas 1. semestra 2002/2003 vytvorila k predmetu živý a aktívny vzťah, ktorý sa preja
vil vo veľmi dobrých študijných výsledkoch.
Žilinská univerzita oceňuje vývoj štúdia a výsledky v odbore Dokumentácia kultúrneho
dedičstva, čo sa prejavuje v tom, že navrhla garantovať namiesto dosiahnutého baka
lárskeho štúdia štúdium magisterské. Tento krok by sa mal uskutočniť v priebehu roka
2003.
SNK predmetné štúdium garantuje vo všetkých odborných predmetoch - napríklad v
dokumentológii, dejinách knižnej kultúry, dejinách historických knižníc, bibliografii, biografistike, teórii informačných systémov, informačných technológiách, ochrane a reš
taurovaní dokumentov a i. - pedagógmi z radov vlastných pracovníkov. Bude sa usilo
vať, aby všetci čím skôr prispeli k vytvoreniu príslušných výučbových materiálov v kla
sickej aj elektronickej forme. Súčasne sa bude usilovať o to, aby sa interné štúdium čím
skôr rozšírilo o externú formu štúdia, o ktorú je v národnom knižnično-informačnom
systéme S R veľký záujem.
Naznačené výsledky sa v roku 2003 premietnu do činnosti Školskej komisie Rady ná
rodnej kultúry v Martine, ktorá má v pláne vypracovať prognózu vysokého školstva (ba
kalárskeho a magisterského, resp. doktorandského štúdia) v Martine s výhľadom do ro
ku 2010. Dôraz sa kladie na skoré založenie detašovaného pracoviska Žilinskej univer
zity pre štúdium odboru Dokumentácia kultúrneho dedičstva a ďalších odborov v Marti
ne. Mesto Martin sa chce podieľať na vytváraní podmienok na založenie takéhoto pra
coviska. Ďalšími aspektmi prognózy by mal byť výhľadový plán spolupráce SNK s Uni
verzitou Komenského (Jesseniova lekárska fakulta) v Martine, Žilinskou univerzitou v
Žiline, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Katolíckou univerzitou v Ružom
berku v otázkach prezentácie predmetu informačné pramene s dôrazom na využívanie
katalogizačných a bibliografických databáz SNK a národného knižnično-informačného
systému SR, najmä Súborného katalógu knižníc SR, Slovenskej národnej bibliografie,
moderných informačných technológií atď. Podobný program by bolo potrebné už v roku
2003 rozvinúť aj vytvorením platformy knižničnej integrácie stredných škôl a SNK, a to
na základe modelu spolupráce, ktorý SNK v uplynulom období vybudovala s Biblickou
školou v Martine.
Z uvedeného náčrtu je zrejmé, že SNK po svojom ustanovení v roku 2000 pristúpila k
plneniu významného konsolidačného programu v oblasti profesionálneho vzdelávania
knižničných pracovníkov - na prvý pohľad síce profesionálne vysokoškolské vzdeláva
nie nepatrí medzi hlavné témy budovania národného knižnično-informačného systému
Slovenskej republiky, ale vývoj tohto systému sa bude vždy odvíjať od profesionálneho
zázemia. A to dáva konaniu Slovenskej národnej knižnice zmysluplnú dimenziu.
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INFORMÁCIE

Zo zasadania správnej rady SAK
•

28. novembra 2002

Zasadanie správnej rady SAK sa uskutočnilo v Žilinskej knižnici v Žiline. S R SAK ve
novala pozornosť plneniu úloh z predošlého zasadania, predovšetkým organizačnému
zabezpečeniu 3. knihovníckeho kongresu (zmena termínu na 24. - 26. novembra
2003) a inovácii webovej stránky SAK, zaslaniu finančnej pomoci českým knižniciam a
uplatneniu zákona o ochrane osobných údajov v knižniciach.
Ďalej na žilinskom stretnutí správna rada SAK:
-

vyhodnotila účasť SAK na Bibliotéke 2002,
prerokovala podanie grantov z FK Pro Slovakia (Bibliotéka) a z účelových trans
ferov MK S R dva granty (zborník z kongresu a Bulletin SAK),

-

stanovila termín Týždňa slovenských knižníc - 24. - 30. marca 2003 - s tým, že
otvorenie sa uskutoční v SNK v Martine súčasne so seminárom na tému Elektronizácia knižníc. Ústredným mottom 4. ročníka TSK bude Knižnice pre všetkých.

Správna rada SAK:
A. zobrala na vedomie
-

správu o účasti SAK na Bibliotéke,

-

správu o príprave kongresu v roku 2003;

B. schválila
-

príspevok jubilujúcej Knižnici M. Hrebendu v R. Sobote vo výške 700 Sk,

-

odmenu pre šéfredaktora B SAK 5 000 Sk a redaktorku B SAK vo výške 3 000 Sk,

-

odmenu za aktualizáciu W W W stránky p. B. Kaliarikovej vo výške 1 000 Sk a p.
Kolesárovi 1 000 Sk,

-

za člena SAK Lekársku knižnicu Ústavu preventívnej a klinickej medicíny v
Bratislave;

C. ukladá
-

zabezpečiť TSK a jeho otvorenie spojené so seminárom,

-

predložiť granty v stanovenom termíne,
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-

doriešiť otázku dosahu zákona o ochrane osobných údajov na knižnice a usmerniť
knižnice,

-

obrátiť sa na EBLIDU v súvislosti s verejným obstarávaním literatúry,

-

prerokovať na MF SR problém odpisov pre verejné knižnice.

•

28. januára 2003

Zasadanie sa konalo v Slovenskej národnej knižnici v Martine a SR SAK na ňom o. i.
prerokovala:
1.

informáciu o liste zaslanom ministrovi kultúry SR Rudolfovi Chmelovi pri príleži
tosti jeho nástupu do funkcie;

2.

informáciu o 3 podaných žiadostiach na granty z účelových transferov MK SR a z
fondu Pro Slovakia na rok 2003;

3.

zistenie, že v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 ne
existuje zápis z rokovania na MK SR (zo 16. októbra 2002), a preto ho nemožno
zverejniť na webovej stránke. Vzhľadom na význam plnenia tohto zákona zo stra
ny knižníc treba pripraviť metodické usmernenie pre knižnice v SNK;

4.

výsledky prieskumu o formách verejného obstarávania knižničných fondov v člen
ských krajinách EBLIDA. Dr. B. Bellérová informovala o odpovediach z Nemecka,
Holandska, Rakúska a Dánska. Jej zistenia potvrdil svojou správou aj Dr. D. Lech
ner informáciami získanými počas zahraničnej služobnej cesty o podmienkach ob
starávania v Rakúsku a Nemecku. Výkladu sporných paragrafov zákona venoval
pozornosť Dr. J. Gašpar (definícia predmetu obstarávania vo vzťahu k technickým
parametrom predmetu obstarávania, finančné limity pri predmetoch obstarávania,
regionálna dostupnosť niektorých druhov predmetov obstarávania a pod.); na zá
klade diskusie a seminára (29. januára 2003) sa SR SAK rozhodla iniciovať prí
pravu metodických pokynov pre knižnice k realizácii tohto zákona;

5.

prípravu a organizačné zabezpečenie 4. ročníka Týždňa slovenských knižníc, kto
rého slávnostné otvorenie bude dňa 20. marca 2003 v SNK v Martine. Súčasťou
otvorenia bude odborný seminár o Elektronizácii a informatizácii knižníc SR. Tla
čová konferencia sa uskutoční na MK SR týždeň pred otvorením TSK. V tejto sú
vislosti treba zabezpečiť:
a) prípravu informačno-propagačného materiálu o stave slovenských knižníc,
b) zber podkladov z knižníc,
c) umožniť knižniciam, aby mohli svoje námety zapísať priamo na W W W stránku
SAK;

6.

registráciu SAK v registri príjemcov 1 % z dane pod číslom NCR po 3019/2002 a
rozsah a formu kampane na získanie tohto finančného príspevku obyvateľov.
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SR SAK schválila:
1.

doplnenie plánu pripravovaných podujatí na rok 2003:
- valné zhromaždenie SAK bude 25. februára 2003 v ŠVK Banská Bystrica,
- seminár akademických knižníc sa bude konať 15. mája 2003 v Žiline,
- medzinárodná konferencia Informačné správanie a digitálne knižnice, ktorej
SAK je spoluorganizátorom, sa bude konať v dňoch 21. - 2 2 . mája 2003 v Bra
tislave;

2.

účasť delegátov na podujatiach:
- INFOS 2003: zúčastní sa Dr. P. Klinec;

3.

nezmenenú výšku členských príspevkov na rok 2003;

4. finančný príspevok na 1 zástupcu členskej knižnice na konferencii INFORUM
2003.
Ľ. Č.

Týždeň slovenských knižníc - 4. ročník
/ \ ľ \K k
/ / / \ lu \
/ C \
V v \
\
I J®\
f
\ У J yfcr"> \

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku
sa SAK rozhodla na základe priaznivej odozvy verejn o s t
' P o k r a č ° v a t ' v organizácii celoslovenského podua t i a
i
Týždeň slovenských knižníc (TSK). Ústredné
motto 4. ročníka - Knižnice pre všetkých - vytvára
dostatočne veľký priestor na prezentáciu naozaj širokej škály podujatí, činností a služieb knižníc.

T Ý Ž D E Ň SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC

c i e l

TSK je stále rovnaký: zviditeľnenie knižníc ako
vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií a informovanie ve
rejnosti i politikov o užitočnosti a jedinečnosti knižníc
a ich služieb. Počas tohto týždňa sa opäť pokúsime prostredníctvom rozličných aktivít
knižníc pritiahnuť pozornosť čo najširšej verejnosti na problematiku knižníc.
Kedy sa TSK bude konať? 24. - 28. marca 2003.
Štvrtý ročník TSK otvoríme odborným seminárom na tému mimoriadne aktuálnu: Informatizácia a internetizácia knižníc v SR, ktorý sa uskutoční 20. marca v Slovenskej ná
rodnej knižnici v Martine. Dúfame, že od pozvaných predstaviteľov sa dozvieme nielen
o stratégii a prioritách vlády SR v oblasti informatizácie, ale aj o realizácii konkrétnych
prijatých opatrení a ich zabezpečení v rámci slovenského knižničného systému.
Ako sa zapojiť? Svoju účasť na TSK jednoducho potvrdíte zapísaním pripravovaných
podujatí do celoslovenského prehľadu, ktorý je uverejnený na webovej stránke SAK:
www.sakba.sk/podujatia.html, alebo nahlásením regionálnym koordinátorom podu
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jatia (durovcov@kskls.sk, alebo tel. čís. Mgr. K. Ďurovcovej: 045/5335 335). Urobte
tak čo najskôr, aby sme mohli pripraviť súhrnný prehľad o podujatiach TSK pre potre
by ústrednej tlačovej konferencie.
V rámci zabezpečenia mediálnej podpory podujatia pripravuje SAK vydanie propagačno-informačného materiálu o súčasnom stave slovenských knižníc. Veríme, že mate
riál bude užitočnou pomôckou nielen pri stretnutiach so zástupcami médií, ale najmä
pri kontaktoch s novými poslancami vyšších územných celkov a zriaďovateľmi knižníc.
Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch prisľúbilo pomoc aj MK S R a zaradilo pro
gram TSK do programu pravidelných tlačových konferencií ministerstva.
V jednotlivých regiónoch odporúčame informovať verejnosť aj prostredníctvom regio
nálnej tlače, propagačných materiálov, plagátov, letákov s použitím loga TSK (nájdete
ho na webovej stránke SAK www.sakba.sk/logo_tsk.html).
PhDr. Mária Kadnárová, predsedníčka SAK

V historickej budove Župného domu bola sprístupnená
moderná študovňa
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici má svoje hlavné sídlo v historickej budove
bývalého Župného domu. Táto budova bola knižnici pridelená v roku 1969 a v 70. ro
koch 20. storočia sa realizovala prvá veľká rekonštrukcia budovy na potreby knižnice.
Počas tejto rekonštrukcie sa nerobila rekonštrukcia krovu. Začiatkom 90. rokov minu
lého storočia bolo zistené vážne porušenie krovu - napadnutie drevokaznou hubou
drevomorkou - a hrozilo zrútenie strechy. Na základe tejto skutočnosti bol v roku 1993
spracovaný projekt rekonštrukcie strechy a podkrovia budovy, ktorý Ministerstvo kul
túry S R schválilo a roku 1995 sa začali rekonštrukčné práce. Zrealizovala sa rekon
štrukcia krovu a krytiny časti „A" projektu, ale roku 1997 boli práce pre nedostatok fi
nančných prostriedkov zastavené.
Vďaka Krajskému úradu v Banskej Bystrici, ktorý bol zriaďovateľom knižnice do 1. ap
ríla 2002, a súčasnému zriaďovateľovi Ministerstvu kultúry SR, ktorý pridelili na rok
2002 finančné prostriedky, sa po takmer siedmich rokoch stagnovania pokračovalo v
rekonštrukcii.
Pridelené finančné prostriedky vystačili na to, aby bola ukončená rekonštrukcia časti
„A" a odovzdaná do užívania. Do konca roku 2002 boli ukončené stavebné práce, do
dané bolo interiérové vybavenie a prostriedky výpočtovej techniky.
V zrekonštruovanom podkroví vznikol nový moderný priestor s rozlohou 1 580 m2, v
ktorom je umiestnená univerzálna študovňa a študovňa odborných periodík so 78 štu
dijnými miestami a 14 personálnymi počítačmi pre používateľov. Zrekonštruovaný
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priestor umožnil vytvoriť priestory na pracovne a výstavný priestor Literárneho a hu
dobného múzea, ktoré je od roku 2001 súčasťou ŠVK.

Dva pohľady na interiér študovne
Priestor univerzálnej študovne je dostatočne veľký, preto boli do neho okrem pôvod
ného fondu študovne premiestnené z knižničných skladov aj tzv. prezenčné exemplá
re, ktoré používatelia najčastejšie žiadajú. Klasické knižné dokumenty, ktoré univer
zálna študovňa poskytuje na prezenčné štúdium, boli doplnené o možnosť vstupu do
CD-ROM informačných databáz, ktoré knižnica sprístupňuje. Používatelia majú mož
nosť vstupu do internetu prostredníctvom 14 personálnych počítačov. Informačné
prostredie a informačné služby nielen študovne, ale celej knižnice sa podstatne skva
litnili a rozšírili. Umiestnením univerzálnej študovne a študovne odborných periodík do
zrekonštruovaného podkrovia sa v knižnici vytvorili priestory na vytvorenie študovne
viazaných periodík a spoločenskej sály (v priestoroch bývalej zasadacej siene Župné
ho domu), ktorá bude slúžiť na semináre, školenia, podujatia cyklu Osobnosti, kon
certy, prednášky, prezentácie vydavateľstiev a podobne.
Slávnostné otvorenie nových zrekonštruovaných priestorov sa uskutočnilo 30. januára
2003. Pozvanie na toto podujatie prijali poslanci Národnej rady SR, vedúci Regionál
nej kancelárie prezidenta SR, primátor mesta Banská Bystrica, zástupcovia Minister
stva kultúry SR, prednosta Krajského úradu v Banskej Bystrici, riaditeľ Úradu Bansko
bystrického samosprávneho kraja, predsedníčka SAK, prvá podpredsedníčka SSK,
zástupcovia knižníc a kultúrnych inštitúcií, stredných a vysokých škôl, neziskových or
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ganizácií pôsobiacich na území mesta, dodávateľov prác na rekonštrukcii, bánk a ma
sovokomunikačných médií.
Pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaných priestorov sa knižnica obrátila so žiados
ťou na občanov mesta o darovanie veľkorozmerných kvetov - na našu výzvu reagova
lo 18 občanov, ktorých dary pomohli skrášliť nové priestory. Na bankové a peňažné
inštitúcie sme sa obrátili so žiadosťou o poskytnutie príspevku na zakúpenie knižnič
ného fondu a informačných databáz pre knižnicu. Na slávnostnom otvorení zrekon
štruovaných priestorov odovzdal riaditeľke ŠVK PhDr. Oľge Laukovej symbolický šek
na 20 000,- Sk prezident Lions Clubu a poisťovňa Kooperativa prispela sumou
15 000,- Sk. Prísľub na finančný príspevok v prvom polroku 2003 sme získali od Tatra
Banky, Slovenskej sporiteľne, Ľudovej banky a Istrobanky.
Sprístupnením zrekonštruovaných priestorov sa knižničné a informačné prostredie
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici výrazne skvalitnilo po estetickej a kultúr
nej stránke.
Lýdia Žáčiková, ŠVK v Banskej Bystrici

Dar pre Slovenskú asociáciu knižníc
Po dlhom čase na Bibliotéke 2002 milo prekvapila návštevníkov bohatá expozícia
Českej republiky. Medzi oficiálnymi zástupcami boli tentoraz aj knihovníci z Národnej
knižnice ČR, ktorí propagovali svoje edičné počiny.
Pri návšteve v stánku Slovenskej asociácie knižníc pracovníci informovali o jednotli
vých edíciách Národní knihovny Českej republiky. V edícii Štandardizácie predstavili
štandardy na menné a vecné spracúvanie dokumentov, v edícii Študijné texty - pre
klady, príručky a materiály, časopisy a celý rad odborných publikácií. Z noviniek upo
zornili na titul Knižnica významného poľského šľachtica a bibiiofila 16. storočia Melchiora Krupeka od K. Komorovej a predovšetkým na Smernice IFUVUNESCO pre rozvoj
služieb verejných knižníc.
Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o publikácie Národnej knižnice ČR, prinášame kon
taktné údaje:
http://www.nkp.cz/publikace/sklad_publ.htm
tel.: +42 02/810 13 230, 810 13 224
Národní knihovna ČR
oddelenie predaja a expedície
Štěrboholská 55
102 00 Praha 15, Hostivař
Slovenská asociácia knižníc dostala dar - CD-ROM Národní knihovna ČR, ktorý zo
znamuje s históriou areálu Klementina, dejinami knižnice, významnými osobnosťami,
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architektúrou Klementina, historickými interiérmi, písomnými pamiatkami, ale aj sú
časnosťou knižnice, jej službami a perspektívami na začiatku 21. storočia.
Škoda, že asociácia za tento dar nemohla na revanš venovať ani len Adresár člen
ských knižníc SAK.
PhDr. Ľudmila Čelková

Viete, že...
•

...do Súborného katalógu knižníc SR - monografie bolo vložených 100 267
záznamov kníh Slovenskej národnej bibliografie 1901 - 1975?

Oficiálne to oznámila SNK okrem iného aj prostredníctvom internetovej konferencie
Unicat a Knihovna. Tento projekt retrokonverzie záznamov sa uskutočnil vdaka vý
znamnej podpore Nadácie A. W . Mellon Foundation. Celkový projekt Súborného kata
lógu knižníc SR (pozri www.snk.sk) je podporovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti OSF Bratislava a OSI Budapest. K tomuto počinu SNK srdečne blahoželáme a tešíme
sa na dalšie sprístupňovanie SKK SR!
•

...u našich západných susedov sa bude už šiesty raz konať akcia Marec mesiac internetu?

V rámci tejto akcie vyhlasuje SKIP (Spolok knihovníkov a informačných pracovníkov v
ČR) 4. ročník súťaže o najlepšie knižničné webové stránky Biblioweb. Po dvoch ro
koch budú môcť opätovne súťažiť vo svojej kategórii aj odborné knižnice (vysokých
škôl, ústavov ap.). Ďalšie kategórie pre knižnice určia obce, mestá alebo krajské úra
dy. Cieľom súťaže je zvýšiť kvalitu webových stránok knižníc a dosiahnuť, aby knižnič
né webové stránky slúžili ich zákazníkom ako spoľahlivý zdroj informácií o knižniciach
i jej službách a prilákali ich do nich. Preto budú webové stránky knižnice hodnotené
ako celok. Pri tejto príležitosti sa budú udeľovať aj ceny Český zavináč 2002 za naj
lepšiu webovú stránku v týchto kategóriách: spravodajská, zábavná, určená deťom,
kultúrna, pre ženy, športová, osobná, nekomerčnej inštitúcie, firemná, venovaná ces
tovaniu, zdraviu, o financiách, ako aj ceny za nový projekt, za najlepší webový dizajn,
za udalosť roka, pre internetového novinára za konkrétny projekt, pre podnikateľa
roka, cena pre osobnosť českého internetu.
•

...slovenské knižnice uviazli v minulom storočí?

Aspoň tak znie rovnomenný názov príspevku M. Herdovej, ktorý bol zverejnený dňa
27. októbra 2002 v časopise TREND a je prístupný aj na webovej stránke prvého eko
nomického servera www.etrend.sk. Autorka s veľkým prehľadom a značne kriticky ma
puje neutešenú situáciu v knižniciach na Slovensku a priliehavo poukazuje na slabiny
v legislatíve, doplňovaní a ochrane fondov, na problémy personálne, ale najmä finan
čné, s čím súvisí hlavne zaostávanie v oblasti informačných technológií. A táto skutoč
nosť je priam nezlučiteľná s trendom rozvoja informačnej spoločnosti alebo...?
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•

...koncom tohto roka bude 3. slovenský knihovnícky kongres?

Bude sa konať v Bratislave v dňoch 24. - 26. novembra toho roku na tému Slovenské
knižnice na ceste do Európy? Organizátori (SSK, SAK, SNK) si od neho sľubujú, že účastníci sa vyjadria k najzávažnejším otázkam súvisiacim s rozvojom a budúcnosťou
knižníc v nových spoločenských a ekonomických podmienkach a že prijmú zásadné
vyhlásenie, ktoré by pomohlo knižniciam dosiahnuť to postavenie, ktoré im v nastupu
júcej informačnej spoločnosti prináleží.
•

...sa bude konať medzinárodný seminár Informačné správanie a digitálne
knižnice?

Ide o medzinárodnú konferenciu, ktorá sa bude konať v dňoch 21. - 25. mája t. r. v
Bratislave v hoteli Družba a ktorú organizuje Katedra knihovníctva a informačnej vedy
FiF UK v spolupráci so SAK a NOS - OSF (Gl, ВС, USE). Určená je predovšetkým
pracovníkom a manažérom v oblasti knižničných a informačných služieb vo vedec
kých a akademických knižniciach, ale aj študentom a ostatným odborným pracovní
kom spomínaných knižníc. Prednesené príspevky budú prístupné na webovej stránke
konferencie, ale aj v tlačenej forme v konferenčnom zborníku.
•

...existuje CD-ROM Informačné štúdium a knihovníctvo v elektronických
textoch I?

Vydal ho Ústav informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Karlovej univer
zity v Prahe s podporou grantu z programu VISK 2. Podrobnejšie o novom CD-ROM-e
a požadovaných parametroch na jeho použitie, ako aj objednávací formulár nájdete na
adrese: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/altnk.htm.
.

...27. - 29. mája bude INFORUM 2003?

Táto 9. konferencia o profesionálnych informačných zdrojoch sa koná pod záštitou mi
nistra informatiky v ČR. Referenčný program je rozdelený do tematicky zameraných
sekcií, podporených workshopmi, výstavami, v ktorých prednášajú domáci aj zahranič
ní prednášatelia.
•

...medzinárodná organizácia EBLIDA má novú riaditeľku?

Je ňou pani Maria Pia Gonzales Pereira, ktorá od roku 1998 zodpovedala za Európ
ske dokumentačné centrum na Univerzite La Corunna v Španielsku. Novú funkciu pre
vzala 3. februára toho roku od doterajšej riaditeľky pani Terezy Hackettovej. Maria Pia
Gonzales Pereira sa narodila roku 1969 v Paname, neskôr sa presťahovala do Špa
nielska. Je absolventkou anglickej filológie na Univerzite v Santiago de Compostela a
postgraduálnych štúdií v oblasti vzdelávacích vied a štúdií EÚ. Hovorí po španielsky,
anglicky, francúzsky, portugalsky a čiastočne po taliansky.
Na tomto poste jej za SAK želáme veľa úspechov!
-mm-
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PREČÍTALI SME ZA VÁS

Verejné knižnice v elektronickom svete
Niels Ole Pors

Iniciatíva k tejto správe bola daná na zhromaždení verejných knižníc EÚ v Lisabone v
roku 1999, kde účastníci z vedení národných knižníc diskutovali o návrhu kreovať fó
rum na koordináciu a podporu vecí spoločného záujmu. Toto fórum alebo sieť mali fun
govať ako platforma pre európsku politiku o verejných knižniciach a predbežne bolo po
menované ako NAPLE (Národné orgány verejných knižníc v Európe).
Úrad Dánskej národnej knižnice sa prihlásil, že pozbiera informácie o scéne verejných
knižníc v Európe a koncom roka 2001 pošle komplexný dotazník 51 osobám representujúcim všetkých 39 krajín. Z týchto krajín 21 odpovedalo. Dotazníky včas nevrátili: Bel
gicko, Bulharsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Rusko, Ukrajina a i.
Na základe vrátených dotazníkov autor vypracoval túto správu ako materiál na konfe
renciu v Kodani (3. - 4. októbra 2002). Konferenciu možno označiť ako formálny štarto
vací bod NAPLE.

Predbežné mapovanie scény verejných knižníc
V poslednom desaťročí EK iniciovala a sponzorovala, pokiaľ ide o scénu verejných
knižníc, niekoľko veľmi dôležitých projektov, väčšinou v spolupráci s DG XIII EK. DG
XIII pripravil 8. marca 1999 stretnutie s cieľom zabezpečiť vzájomnú informovanosť o
rôznych knižničných projektoch. Celkove bolo predstavených a prediskutovaných se
dem projektov.
Cieľom programu PUBLICA je podporovať rozvoj verejno-knižničných služieb v Európe
vrátane strednej a východnej Európy.
ILIERS (Integrovaný knižničný informačný vzdelávací a vyhľadávací systém) bol vyvi
nutý ako multimediálny knižničný informačný systém. Cieľom je poskytnúť používate
ľom efektívny prístup k informáciám v miestnych knižniciach a v miestnych komunitách.
V blízkej budúcnosti sa bude projekt komercializovat' v Škandinávii.
CHILIAS je akronym pre Children in Libraries - Deti v knižniciach: zdokonaľovanie multimediálneho prístupu do virtuálnej knižnice a informačných zručností. Projekt už pokra
čuje projektom V E R I T Y , ktorý sa zameriava na trénovanie informačných zručností mla
dých ľudí vo webovom prostredí. Tieto projekty sú prototypmi, ale oba dostávajú verej
nú knižnicu a jej služby do elektronickej a webovej oblasti.
LISTED (knižničný integrovaný systém vzdelávania na telematickej báze) zameraný na
podporu samostatne študujúcich dospelých vo verejných knižniciach.
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DERAL (dištančné vzdelávanie vo vidieckych oblastiach prostredníctvom knižníc) hovo
rí o úlohe verejných knižníc v súvislosti s dištančným vzdelávaním. Cieľovou skupinou
sú starší, sociálne znevýhodnení a nezamestnaní ľudia. Cieľom programu je poskytnúť
prístup k zdrojom dištančného vzdelávania na webe, príručky pre používateľov a kni
hovníkov a také nástroje, ako sú videokonferencie, kde môžu knihovníci zohrávať dôle
žitú rolu. Jednou z prvých úloh, pred ktorými tento program stojí, je identifikácia použí
vateľov a ich potrieb.
Projekt HERCULE (Dedičstvo a kultúra prostredníctvom knižníc v Európe) sa orientuje
na tvorbu webových stránok pre európskych školákov ako používateľov knižníc a po
skytuje im príležitosť na odovzdávanie si skúseností, otázky osnov alebo otázky miest
nej kultúry.
LIBERATOR (Knižnice v európskych regiónoch - prístup k telematickým a iným zdro
jom) je projekt o rozvoji regionálnych informačných služieb. Hodne z týchto programov
súvisí so správou PLIS (Verejné knižnice v informačnej spoločnosti), o ktorej ešte bu
deme hovoriť.
Strach niektorých knihovníkov spred niekoľkých rokov v súvislosti s rolou verejných
knižníc v digitálnej kultúre sa zdá neopodstatnený. Mnohé krajiny a profesijné organi
zácie v Európe považujú verejnú knižnicu za ústredný prvok informačnej politiky a stra
tégie.
Uveďme dva z najvýznamnejších projektov a spomeňme tretí, zaoberajúci sa priebež
ným vzdelávaním v súvislosti s informačnou technológiou. Správa PLIS uverejnená v
roku 1996 je veľmi dôležitým dokumentom mapovania scény európskych knižníc. Sprá
va pozostáva z početných národných štúdií a analýz vrátane odporúčaní. Bola jedným
z prvých krokov v programe PUBLICA. Ďalším veľmi významným krokom v programe
PUBLICA bola tzv. Kodanská deklarácia uverejnená v roku 1999. Tretím projektom je
štúdia PROLIB z roku 1996 - malý prieskum aktivít nepretržitého vzdelávania na scéne
európskych verejných knižníc.
PLIS
Správa PLIS je veľmi obsažný dokument. Štúdia bola súčasťou knižničného programu
EK a doteraz je najkomplexnejšou štúdiou o verejných knižniciach v Európe. Skladá sa
z 11 národných štúdií, 5 prípadových štúdií inovatívnych verejných knižníc a prípadovej
štúdie regionálnej spolupráce. Obsahuje aj 6 dokumentov o rôznych aspektoch verejnej
knižnice v informačnej spoločnosti. Cieľom štúdie je predstaviť verejné knižnice v Eu
rópe v polovici 90. rokov a porovnať s rozvojom a výzvami, pred ktorými stoja verejné
knižnice v informačnej spoločnosti.
Referenčným rámcom štúdie je vynárajúca sa poznatková spoločnosť a potreba rozví
jať demokratické príležitosti. Úlohy knižníc sú:
-
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poskytnúť prístup k informáciám,
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-

ponúknuť príležitosť celoživotného vzdelávania,
poskytnúť prístup k informačným technológiám,
znížiť úroveň informačnej negramotnosti,
chrániť kultúrnu identitu.

V Európe je viac ako 40 000 knižníc. V správe sa analyzuje ich budúcnosť a ich úloha v
budúcnosti. Hlavnú úlohu verejných knižníc vidí v prístupe k uverejneným informáciám,
ponuke príležitosti celoživotného vzdelávania, ochrane kultúrnej identity v meniacom sa
svete a zabezpečovaní toho, aby obyvatelia boli schopní vysporiadať sa s informačný
mi technológiami a aby mali prístup k potrebným zariadeniam a systémom. Je zaujíma
vé, že úloha verejných knižníc sa javí ako prolongácia tradičných hodnôt verejných
knižníc - osvety, štúdia a prístupu. Filozofiou správy sú tradičné demokratické hodnoty.
Správa analyzuje stav rozvoja IT v rôznych krajinách a obraz je pochopiteľne veľmi ne
rovnomerný - medzi UK a škandinávskymi krajinami v popredí vývoja a dobiehajúcou
južnou Európou. Ale dokonca i v tej istej krajine vidíme veľmi nerovnomerný vývoj.
Správa do hĺbky hovorí o definícii kľúčových úloh verejných knižníc vo vzťahu k existu
júcim bariéram. Bariéry sú identifikované ako nedostatočné politické uvedomenie alebo
nedostatok dôvery v potenciál verejných knižníc.Toje na istom stupni spojené s nedos
tatkom plánov a stratégií vytvárania sietí a technologickej podpory. Správa tiež identifi
kuje bariéry súvisiace s profesionálnym vývojom, spôsobené nedostatkom nepretržité
ho vzdelávania v Európe.
Odporúčania majú rôznu úroveň. Sú to všeobecné odporúčania, ktoré riadia politiku a
stratégiu v súlade s národnými informačnými politikami v jednotlivých krajinách. Je v
nich dosť veľa návrhov, ktoré sa týkajú rozvoja IT a spoločných postupov v tejto oblasti.
Ohniskom rád, odporúčaní a návrhov je najmä profesionálny rozvoj personálu verej
ných knižníc.
PUBLICA
Projekt PUBLICA sa skladá z niekoľkých dokumentov. Zaujímavý je dokument Mapo
vanie európskych verejných knižníc. Materiál obsahuje typológiu knižničných systémov
v Európe podľa krajín a identifikuje faktory, ktoré charakterizujú úspešné systémy, tak
isto definuje disparitu medzi týmito systémami a prostriedkami na jej redukciu
(http://www. PubliCa-europe. net/maping. htm).
Typologicky sú krajiny zaradené do štyroch kategórií, z ktorých každá reprezentuje re
gión Európy. Je evidentné, že táto typológia nie je veľmi vhodná, pretože jediná vec,
ktorá krajiny spája, je kritérium geografickej blízkosti alebo bývalé hranice politickej
ideológie. Najzaujímavejším aspektom materiálu je vyhlásenie, že je potrebné brať do
úvahy veľmi rozdielne kritériá úspešnosti verejných knižníc.
Medzníkom v spolupráci verejných knižníc v Európe je Kodanská deklarácia, ktorá zdô
razňuje nasledujúce úlohy verejných knižníc:

Bulletin SAK, ročník 11, 2003, číslo 1

41

>

demokracia a občianstvo, ktorá implikuje strategické príležitosti na zvýšenie kva
lity života a demokratické možnosti v poskytovaní voľného a rovnoprávneho prí
stupu k vysokokvalitným informáciám,
ekonomický a sociálny rozvoj poskytovaním informačných služieb upravených na
miestne potreby, znižovanie informačnej disparity medzi informáciami bohatých a
chudobných,
celoživotné vzdelávanie, na ktoré sa využíva systém verejných knižníc, ktorý po
skytuje prístup k sieťam a podporuje všetky druhy vzdelávania,
kultúrny a lingvistický rozvoj, ktorý implikuje povinnosti vo vzťahu ku kultúrnemu
dedičstvu, literatúre a gramotnosti (pozri Bulletin SAK č. 2/2000).

>

>
>

PROLIB
Cieľom štúdie PROLIB bolo pomôcť pri plánovaní vzdelávacích a výchovných aktivít
súvisiacich s používaním informačných technológií v knižniciach. Nevyhnutnou pod
mienkou bolo definovať otázky hlavných informácií a zručností, ktoré sa požadujú od
knihovníkov pri uplatňovaní informačných a komunikačných technológií (IKT).
Budúcnosť verejných knižníc
V budúcnosti budeme svedkami obrovských zmien v sektore verejných knižníc. Uvidí
me globalizáciu v informačnej kultúre, kde sa stáva veľmi vhodným rozšírenie a rýchly
prístup k informáciám - najmä prostredníctvom internetu. Informačná technológia zo
stane hnacou silou procesov zmien. Ľudia budú vystavení reťazi nových technologic
kých výziev a príležitostí v digitálnom veku, ktorý bude meniť priemyselnú výrobu,
pokytovanie služieb, trhy, organizačné štruktúry atď. Ak sa obzrieme o niekoľko rokov
dozadu, vidíme, ako personálna komputerizácia fakticky určila spôsob trávenia nášho
pracovného života a voľného času.
Zopár predpovedí na nadchádzajúcich desať rokov:
-

posun od orientácie na zbierky k orientácii na prístup k elektronickým zdrojom,
redukcia rozpočtov a personálu,
zúčtovateľnosť sa stane nevyhnutnou záležitosťou,
zameranie sa na alternatívne formy financovania a tvorbu príjmov,
zameranie sa na posun od zbierok k používateľovi,
od návštevníkov k dištančnému prístupu do knižnice,
elektronický výber materiálov,
od OPAC k virtuálnym katalógom a metakatalógom a vyhľadávacím systémom
zdrojov informácií,
od služieb používateľom k vzdelávaniu používateľov atď.

Je evidentné, že úloha knižníc sa v súčasnosti značne zmení. Existujúce knižnice majú
množstvo rôznych funkcií - do istej miery je úloha knižnice budúcnosti a knihovníka v
nej úzko spojená so stupňom, v ktorom spoločenské štruktúry budú viac orientované
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na spotrebu (alebo na potreby) na osobnej báze. Zdá sa, že to bude tiež otázkou poli
tických rozhodnutí.
Prudké zmeny v informačných technológiách v posledných dvoch alebo troch desaťro
čiach zmenili, v niektorých prípadoch drasticky, činnosť informačných profesionálov a
funkcie verejných knižníc, ako aj oddelení informačných služieb jednotlivých organizá
cií. Nové a úžasné príležitosti spolupráce medzi verejnými knižnicami, ktoré sa otvárajú
v novom miléniu ako výsledok evolúcie národných informačných sietí, miestnych a re
gionálnych špecializovaných subsietí, spoločne využívaných systémov, vnútorne pre
pojených sietí a teleprevádzkové zariadenia cez hranice Európskej únie atď., vyžadujú
nové zručnosti a kvalifikácie personálu knižníc. Pre budúcnosť sa zdá byť veľmi dôleži
tou sieťová gramotnosť, schopnosť sprístupňovať a využívať elektronické informácie zo
siete. Možno predpovedať vzdelávaciu úlohu verejnej knižnice, kde knihovníci budú
slúžiť ako elektronickí intermediátori, navigátori a inštruktori, ktorí budú aktívne pomá
hať ľuďom čo najlepšie využívať sieť.
Všetko zahŕňajúca premena orientácie knižníc od manuálnych postupov ku knižniciam
založeným na počítačovej revolúcii postupuje v európskych krajinách rozličnou rýchlos
ťou. Ťažkosti vo vyrovnávaní sa s technologickým vývojom majú mnoho príčin. Jednou
z hlavných bariér môže byť nedostatok zodpovedajúceho vzdelania/školenia pre prácu
knihovníkov a informačných pracovníkov.

Verejná knižnica v informačnej spoločnosti
Národné vízie, politiky a stratégie
Kapitola sa dotýka nie celkom vyjasneného pojmu záväzku štátu voči knižničnému sek
toru. Totižto záväzok bude mať rôznu formu podľa histórie, kultúry a významu jednotli
vej krajiny a vnímanie záväzku bude tiež závisieť od toho, kto dotazník vyplnil. Dôležité
je vysvetliť definíciu záväzku/povinnosti na národnej úrovni. Predovšetkým nám ide o
to, čo obsahujú národné dokumenty, ako napr. knižničná legislatíva aktualizovaná v
priebehu sledovaného obdobia, politické dokumenty vzťahujúce sa na používanie infor
mačných technológií (IT), kultúrna a informačná politika, ktoré zahŕňajú a špecifikujú
úlohu systému verejných knižníc. Takisto nás zaujímajú národné stratégie pre imple
mentáciu hybridnej knižnice prostredníctvom štátneho financovania rozvoja kompeten
cií a pod.
Je dôležité poznanie, že verejné knižnice sú časťou národnej stratégie. Národná straté
gia môže mať rozličné formy, ale dôležité je, že štát a jeho agentúry jasne formulujú zá
väzok k úlohe systému verejných knižníc vo vzťahu k digitálnym službám pre občanov.
Tento záväzok nemusí mať nutne formu správ, vyhlásení či vízií. Môže byť aj reálnym
produktom pre podmienky financovania a symbolickej podpory.
Pohľad na vízie v rôznych krajinách a stupeň podpory pre silné verejné knižnice v infor
mačnej spoločnosti vyjadruje tabuľka:
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Silná podpora a vízie
Určitá podpora a vízie
T. č. nízka podpora a žiadne
vízie

Dánsko, Fínsko, Holandsko,Portugalsko, Španielsko
Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko
Nemecko, Luxemburgsko

Technologie
Indikátorom skutočnej situácie môže byt' stav v otázkach konverzie dát, knižničného
systému a prístupu do internetu.
Otázka konverzie dát je komplikovaná, pretože veľa knižníc skonvertovalo svoje kata
lógy bez väčšej podpory od národných autorít a potreba národného programu je neak
tuálna. Nákup knižničných systémov, čo je základná rozvojová potreba, je drahý. Podľa
toho, ako ďaleko boli tieto procesy v jednotlivých krajinách rozvinuté a ako sú financo
vané, sú tri skujDiny krajín: pri prvom extréme vidíme krajiny, v ktorých proces konverzie
dát prebiehal mnoho rokov, verejné knižnice majú automatizovaný systém a všetky
knižnice majú prístup k internetu, napr. škandinávske krajiny, Holandsko a i. V pobalt
ských krajinách tento rozvojový proces prebieha podľa národného programu, to isté sa
týka situácie v Chorvátsku a na Slovensku. Druhým extrémom sú systémy, v ktorých
doteraz v skutočnosti nie je nič. Spoločné elektronické knižničné systémy vo väčšine
západoeurópskych krajín nie sú. V o verejnom knižničnom sektore sú k dispozícii nie
ktoré odvetvové alebo odlišné systémy.
Národný bibliografický štandard
Ohľadne štandardov dotazník obsahuje štyri otázky. Prvá sa týka použitia štandardu
UNIMARC vo vzťahu k elektronickým zdrojom, druhá katalogizačných pravidiel - či sa
používa AACR2 alebo národná odchýlka, tretia sa týka odporúčania štandardného
protokolu Z39.50 a posledná sa dotýka dodržiavania ISO.
Na uvedené otázky odpovedali jednotliví respondenti takto:
Áno
Áno
Áno
Áno

na
na
na
na

4 zo 4 otázok
3 zo 4 otázok
2 zo 4 otázok
1 zo 4 otázok

ČR, Dánsko, Fínsko, Portugalsko, Švédsko, Veľká Británia
Írsko, Nórsko, Chorvátsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko
Nemecko, Holadsko
Rakúsko

Digitalizácia a licencie
Otázky týkajúce sa digitalizácie boli zacielené na národné politiky vzhľadom na katalo
gizáciu, plné texty a kultúrne dedičstvo, ďalej na existenciu národných projektov v tejto
oblasti a na medzinárodnú kooperáciu.
Národné digitalizačně politiky a stratégie sa zdajú byť nevyhnutným predpokladom pre
celú škálu integrácie do elektronického sveta.V týchto otázkach je obraz veľmi diverzi
fikovaný. V mnohých krajinách sa práca na národnej úrovni ešte ani nezačala. Česká
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republika má v tejto oblasti prvky národnej politiky, niektoré projekty boli zadané a me
dzinárodná kooperácia sa uplatňuje. Podobne je na tom aj Slovensko a Španielsko.
Je zrejmé, že digitalizačně projekty sú pre systémy verejných knižníc ako celok skôr
novotou. Žiadna krajina ešte nemá stratégiu a plán digitalizácie vo vzťahu k verejným
knižniciam. V niektorých prebieha proces ich prípravy.
Inou oblasťou záujmu je formovanie konzorcií v záujme získania licencií na digitálne in
formačné pramene. Získavanie licencií bolo donedávna výsadou vedeckých knižníc,
proces však už odštartoval aj v sektore verejných knižníc. Na Slovensku verejné kniž
nice nateraz ešte nemajú prístup k licenciám, ale plán sa pripravuje. V Českej republike
majú verejné knižnice účasť v konzorciu a prístup do niektorých databáz.
Celonárodné služby na internete
Indikátorom toho, akú dôležitosť pripisuje štát verejným knižniciam a s tým súvisiacej
štátnej podpore, je rozsah a počet národných internetových služieb, ako sú portály, prí
ručky ustanovení kvality, domovské stránky usmerňujúce na špecificky zamerané sku
piny atď. Je to tiež ukazovateľ, ako kooperatívny je knižničný systém v skutočnosti.
S istým zovšeobecnením možno jednotlivé krajiny zaradiť do troch skupín podľa toho,
či zovšeobecnená oblasť zahŕňa kooperatívne využívanie súborného katalógu, alebo či
aspoň jeho väčšina je prístupná na internete. To tiež ukazuje, ako knižnice spolupra
cujú pri tvorbe príručiek kvality alebo portálov. Patria tam tiež niektoré portály alebo prí
ručky pre špecifické skupiny (napr. deti, etnické skupiny ap.). T u je dôležité, že služby
(vrátane prístupu na internet) sú na národnej úrovni prístupné všetkým občanom.
Neobmedzený rozsah národných
internetových služieb
Limitovaný rozsah národných
internetových služieb
Žiadne národné internetové
služby

Dánsko, Fínsko, Nórsko
Rakúsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Slovinsko,
Španielsko, Švédsko, Veľká Británia
ČR, Portugalsko, Slovensko, Grécko

Regionálna a lokálna úroveň
Verejné knižnice a internetové služby na lokálnej úrovni
Podľa toho, koľko knižníc má pripojenie na internet, možno zoskupiť krajiny takto:
do 25 %
26 - 50 %
51 - 75 %
nad 75%

Česko, Grécko, Slovensko, Španielsko
Rakúsko, Chorvátsko, Taliansko
Nemecko, Veľká Británia
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Irsko, Nórsko,
Švédsko

Je dôležité poznamenať, že v tomto smere je vývoj veľmi rapídny.
Bulletin SAK, ročník 11, 2003, číslo 1

45

Rozsah internetových služieb
Jedna vec je, koľko knižníc má internetové pripojenie, ale dôležitejšie je, či používatelia
majú voľný prístup a či služby knižničného systému sa poskytujú cez internet, či napr.
knižnica má domovskú stránku a v akom rozsahu poskytuje prístup k internetu, aký je
prístup k službám cez domovské stránky, či zahŕňajú služby prístup do katalógu, k žia
dankám, či má sieťové príručky a rôzne ďalšie služby na báze internetu.
Klasifikácia krajín z tohto hľadiska:
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3

Dánsko, Fínsko, Holandsko, Nórsko, Švédsko,Veľká Británia
Rakúsko, ČR, Nemecko, Írsko, Portugalsko ...
Chorvátsko, Grécko, Slovensko

Skupina 1 - zahŕňa krajiny, ktoré majú rozsiahly súbor internetových služieb vrátane
vývoja nových typov služieb.
Skupina 2 - zahŕňa krajiny, ktoré zabezpečujú prístup k viac ako jednej službe a majú
ďalšie rozvojové plány.
Skupina 3 - do nej patria krajiny, ktoré poskytujú prístup len ku katalogizačným úda
jom.
A j tu je dôležité poznamenať, že vývoj služieb na báze internetu je veľmi rýchly. Veľmi
povzbudivá je ochota krajín ponúknuť používateľom voľný internetový prístup, najmä ak
príslušné krajiny sú schopné služby uhrádzať.
Vývoj kompetencií a nové profesijné úlohy
Hybridná knižnica vyžaduje nový rad kvalifikácií a kompetencií personálu. V o vzťahu k
rozvoju informačných a komunikačných technológií je potrebné systematické vzdelá
vanie knižničného personálu. A j z tohto hľadiska môžeme krajiny rozdeliť do istých
skupín:
• Rozsiahle a systematické vzdelávacie úsilie (jeden extrém)
Hráčmi na tomto poli môžu byť knižnice, knižničné agentúry, knižničné školy, úrady na
rôznych úrovniach a pod., kontinuálne profesijné vzdelávanie je podporované aktívne
na úrovni finančnej aj legislatívnej. V tejto skupine je rozvoj kompetencií personálu pod
porovaný na regionálnej a lokálnej úrovni.
• Nesystematická snaha o zvyšovanie kompetencií personálu (druhý extrém)
Jeho dôsledkom nie je nevyhnutne totálny nedostatok kontinuálneho vzdelávania, ale
profesionálny rozvoj si zabezpečujú len jednotliví knihovníci a jednotlivé knižnice bez fi
nančnej podpory z regionálnej úrovne, od štátnych agentúr alebo iných častí knižnič
ného systému. Knihovnícke školy nemajú povinnosť zabezpečovať kurzy a je tam vše
obecný nedostatok iniciatív aj zo strany iných potenciálnych aktérov.
Mnoho krajín bude zrejme patriť medzi tieto dva extrémy. Napríklad situácia v Dánsku
je veľmi blízko k prvému extrému. Knihovnícke školy mali vždy povinnosť poskytovať
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kontinuálne vzdelávanie a robiť tak v úzkej spolupráci s knižnicami. Dánske knižničné
centrum, ktoré je jedným z partnerov produkujúcich národnú bibliografiu a veľmi dôle
žitý partner vo väčšine knižničných služieb založených na báze informačných techno
lógií v Dánsku, ponúka platené služby. Úrad Dánskej národnej knižnice je čoraz aktív
nejší v oblasti rozvoja kompetencií a poradenstva a je - v súlade so zákonom o kniž
ničných službách 2000 - schopný financovať veľmi rozsiahle kontinuálne vzdelávacie
aktivity. Okrem toho sú na tomto poli aktívne aj Asociácia dánskych knižníc (The Da
nish Library Association) a Dánska únia knihovníkov (The Danish Union of Librarians).
Provinciálne knižnice a iné skupiny knižníc zriadili siete mobilných jednotiek (autobusy)
na doškoľovanie a školiteľov pre knižnice. Situácia v Grécku je zas veľmi podobná dru
hému extrému: zdá sa, že väčšina vzdelávacích potrieb je ponechaná na individálne
rozhodnutie.
Opäť sa môžeme pozrieť na možné extrémy. Jedným extrémom je situácia, v ktorej
knihovníci preberajú úlohy a pozície spojené s IKT. Možnými pozíciami sú IT-konzultanti, IT-vývojoví pracovníci, manažéri databáz, IT-učitelia a inštruktori a pod. Opačným
extrémom je situácia, v ktorej knihovníci pracujú ako tradiční knihovníci. Tento extrém
obsahuje aj nevyhnutnosť zvýšenia IT-zručností, ale úlohy sa nemenia, to značí, že po
užitie IT sa berie do úvahy ako prirodzená prolongácia tradičných služieb a nástrojov. Z
odpovedí v rámci prieskumu je ťažké presne stanoviť situáciu. V mnohých krajinách sa
už takéto nové úlohy v súvislosti s knihovníkmi kreovali - to je prípad severských krajín,
Holandska, Veľkej Británie, Chorvátska, Portugalska, čiastočne Slovenska a Slovinska,
Španielska, Českej republiky, Nemecka i Rakúska, v iných (napr. Grécko, Malta) tento
vývoj ešte ani neodštartoval.
Rekapitulácia
Je zrejmé, že vývoj verejno-knižničnej scény v Európe bol v priebehu niekoľkých po
sledných rokov celkove veľmi pozitívny.
Jednou z pozoruhodných čŕt je, že národná úroveň v zúčastnených krajinách je na veľ
mi aktívnej ceste. Verejná knižnica a jej možný príspevok pre spoločnosť je uznávaná.
Len málo krajín slabo podporuje a nemá nijaké vízie pre systém verejných knižníc. V
tomto kontexte je dôležité zdôrazniť veľmi prajnú politiku a úsilie venované najmä
transformácii východoeurópskych krajín. Sme svedkami celkového zaujatia za proce
sy, ako je konverzia dát, nákup knižničného systému a poskytovanie prístupu k inter
netu pre používateľov.
Jednou z oblastí, v ktorých mnohé verejno-knižničné systémy vyžadujú viac odvahy, je
formovanie konzorcií a negociácia licencií.
Verejné knižnice majú hrať aktívnu úlohu pri kreovaní internetových služieb. Široký roz
sah týchto služieb nachádzame len v škandinávskych krajinách. Predpokladom úspe
chu v tomto smere je národné úsilie, koordinácia a výmena skúseností. Internetové
služby podmieňujú rozvoj kompetencií personálu.
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Implementácia prístupu k internetu do verejných knižníc veľmi rýchle vzrastá a v nie
ktorých krajinách všetky (alebo takmer všetky) verejné knižnice majú prístup k internetu
pre knihovníkov aj používateľov.
Povzbudzujúce je zameranie na problematiku celoživotného vzdelávania. V o väčšine
krajín bolo vykonané mnoho na pozdvihnutie personálu a upevnenie systému celoži
votného vzdelávania (najmä baltické štáty implementovali veľmi rýchlo silné štruktúry).
Niektoré krajiny však meškajú a váhať bez vízie o úlohe verejných knižníc a bez pri
meranej štruktúry pre celoživotné vzdelávanie je pre budúcnosť nerozumné.
Je tiež dosť zjavné, že verejné knižnice sú veľmi orientované na tradičné dokumenty.
Niektoré krajiny dokonca tradičné dokumenty nesprístupňujú zdarma, ale za ročný
poplatok, hoci by nemal byť problém rozhodnúť, ktoré druhy informačných prameňov
sprístupňovať bez poplatkov a ktoré spoplatňovať.

Všeobecné pojmy
Vízie a legislatíva
Mnohé krajiny formulovali rôzne vízie vo vzťahu k rýchlemu vývoju informačných tech
nológií. Niektoré krajiny dokonca zahrnuli knižnice do vízie tak, aby mohli hrať v infor
mačnej štruktúre aktívnu úlohu.
Existencia vízie, pokiaľ ide o verejné knižnice, nemôže sama osebe viesť k vytvoreniu
dobrého a progresívneho systému. Za víziami musia nasledovať akcie. Napríklad Dán
sko vyhlásilo svoju víziu v UBIS-správe, ktorá načrtla jeden zo základných kameňov
„Knižničného zákona 2000". Vízia sa týka hybridnej, ale značne digitalizovanej
knižnice, ktorá zaručuje právo občanov na informácie. V o Fínsku je situácia podobná.
Aj Slovensko formulovalo strategické plány pre systém verejných knižníc vrátane opat
rení o informáciách, prístupe na internet, službách pre hendikepovaných ľudí, o kniž
ničnom vzdelávaní a knižničných fondoch vrátane ich digitalizácie.
O existencii knižničnej legislatívy informuje nasledujúca tabuľka:
Krajina

Legislatíva

Rakúsko
ČR
Dánsko
Fínsko
Nemecko
Írsko
Holandsko
Slovensko
Slovinsko
Veľ. Británia

Nie
Áno, 2001
Áno, 2000
Áno, 1999
Nie
Áno, 2001
Áno, 1994
Áno, 2000
Áno, 2001
Áno, 1964
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Prvá
legislatíva
1919
1920
1928
1855
1921
1921
1961
1840

Je stanovené mi
nimum záväzku?
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno

Princíp bezplatnosti
prístupu
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
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Pre mnohé krajiny, najmä pre krajiny bývalého socialistického bloku, bola príznačná mi
moriadna aktivita v legislatívnej oblasti.
Profesia a vzdelanie
Vo väčšine krajín personál vo verejnoknižničnom systéme tvoria knihovníci a knižniční
asistenti. Udáva sa tiež zamestnávanie iného podporného personálu (vodiči, IKT pra
covníci ap.). Náplň a úroveň vzdelania sa líši podľa národných tradícií. V niektorých
krajinách existuje knihovnícke vzdelávanie na rôznych úrovniach. Na Slovensku má
väčšina riaditeľov knižníc univerzitné vzdelanie v knižničných vedách a menšia časť
doplnkovú prípravu v manažmente. V Nemecku je pravidlom, že riaditelia veľkých
knižníc majú univerzitné vzdelanie, riaditelia malých knižníc vyššie odborné vzdelanie
(Fachhochschule). Najnovšie sa veľký dôraz kladie na riadiace kvalifikácie a kompe
tencie.
Organizačná pozícia verejných knižníc
Ako je systém organizovaný? Mnoho krajín má národný orgán ako súčasť ministerstva,
alebo viac či menej nezávislý orgán zodpovedný ministerstvu, alebo činný menom mi
nisterstva. Niektoré informácie o tejto problematike sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Krajina
Rakúsko

Ministerstvo
Vzdel., veda a kultúra

Dánsko

Kultúra

ČR

Kultúra

Nemecko
Holandsko

Nemá
Vzdel., kultúra a veda

Nórsko

Kultúra

Portugalsko

Kultúra

Slovensko
Slovinsko

Kultúra
Kultúra

Španielsko

Vzdelávanie

Švédsko
Veľ. Británia

-

Kultúra, médiá a šport

Nár. autorita Úloha autority
Nie
Správy, príručky, zodp. za
Áno
rozvoj, vedenie proj., financ.
Financ., vývoj, podp. autoÁno
matiz., programy a granty
Nie
Nie
Koordinácia a iniciatíva, vývoj,
Áno
poradenstvo
Podpora, správy, financovanie
Áno
a vývoj
Nie
Nie
Stimulácia, odmeňovanie špeÁno
ciál. služieb, usmerňovanie
Ano
podpora a stimulácia
Nie

Tradícia spolupráce medzi sektorom verejných knižníc a sektorom vedeckých knižníc je
v jednotlivých krajinách rozdielna. Úloha národnej knižnice je v rôznych krajinách rôz
na. Kooperácia medzi sektormi môže byť úlohou zo zákona alebo smernice a môže existovať na dobrovoľnej báze. Iným dôležitým faktorom je existencia určitej podpornej
štruktúry, ktorá spoluprácu uľahčuje.
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Štruktúra verejných knižníc
Národná úroveň
Veľmi dôležitá je otázka existencie štátneho podnecovania, zainteresovanosti a podpo
ry lokálneho rozvoja. Je to otázka národnej stratégie a vývojového procesu a jeho lo
kálnej implementácie. Vynára sa tu niekoľko otázok: Akými formami podporovať a pod
necovať? Aká má byť forma podpory zo strany štátnych orgánov na lokálnej úrovni? Na
národnej úrovni sú kľúčovými slovami záväzok štátu na formy podpory, rozvoj pomoci a
organizačná štruktúra, ktorá spoluprácu v celom systéme uľahčuje. Dôležitý je tu najmä
pojem záväzku.
Ak roztriedime krajiny z tohto hľadiska, objaví sa nám niekoľko skupín. V prvej sú kraji
ny s dosť vysokým záväzkom štátu. Ten má formu finančnej podpory systému verej
ných knižníc na rôznych úrovniach. Môže to byť finančná podpora knižníc so záväzka
mi presahujúcimi lokálne knižnice. Príkladom je podpora provinciálnych knižníc. Iné for
my podpory môžu byť na financovanie rôznych vývojových úloh, ako je implementácia
nových služieb, zvyšovanie kompetencií a vývoj informačnej infraštruktúry.
Škandinávske krajiny patria do skupiny krajín s dosť vysokým stupňom štátneho záväz
ku, najmä v superštruktúre systému lokálnych knižníc. Národná úroveň hrá významnú
rolu vo vývoji systému verejných knižníc a vo východoeurópskych krajinách, v ktorých
model je podobný škandinávskemu. Napriek mnohým organizačným rozdielom je to po
dobné aj vo Veľkej Británii. V niektorých krajinách štát hrá aktívnu úlohu bez existencie
formálnych agentúr alebo štruktúr, ústredná vláda podporuje budovanie a rozvoj slu
žieb. Existuje tiež skupina krajín, v ktorej je takáto povinnosť ústredného orgánu, resp.
štátu, extrémne limitovaná.
Štatistika
Štatistika väčšiny krajín vyhovuje celkom alebo aspoň čiastočne medzinárodným nor
mám. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o veľkosti populácie, počte používate
ľov, veľkosti fondov verejných knižníc a počte výpožičiek, ako aj o počte zamestnancov
verejných knižníc. Tabuľka naznačuje aj prienik knižníc do spoločnosti. V počtoch per
sonálu sú zahrnuté všetky jeho typy. Proporcia knihovníkov voči ostatnému personálu
je však v rôznych krajinách rôzna.

Krajina
Rakúsko
Chorvátsko
Česko
Dánsko
Estónsko
50

Populácia
Používatelia Knižničný
Výpôžičky
Personál
(x 1000)
fond (x 1000) (x 1000)
%
8050
14
11760
16635
4665
6220
9120
1285
10275
15
60200
70400
4775
5350
62
30760
72465
5070
1530
29
10800
13745
1600
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Fínsko
Nemecko
Irsko
Litva
Lotyšsko
Holandsko
Nórsko
Portugalsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko

5145
81640
3585
2370
3715
15760
4505
10800
5400
2000
39855
8830

60
23
22
22
28,5
52
13
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40900
97000
11000
13265
23610
38949
22200
8805
18700
7500
37810

102200
275000
13000
19600
24700
159815
23500
4860
25020
19350
28360
79900

4175
12120
1330
2400
4100
6375
2700
1800
860
8220
4920

Regionálna úroveň
Otázka regionálnej úrovne sa týka administratívnej štruktúry a jej podpory, ktorú na re
gionálnej úrovni vytvára spoločenstvo orientované na kooperáciu pri plnení úloh. Re
gionálna štruktúra môže byť sčasti uzákonená, ale môže existovať aj bez formálnej le
gislatívy a jej regulácia je založená na tradičnej dobrovoľnej spolupráci. Jedným extré
mom je absencia akejkoľvek regionálnej štruktúry (napr. Cyprus, Grécko, Írsko), dru
hým napríklad Dánsko a iné krajiny.
Dánsko je organizované do 16 provincií, každá s provinciálnou knižnicou. Provinciálna
knižnica má zvláštne povinnosti voči knižniciam obcí. Záväzky a úlohy sa zameriavajú
na knižničné fondy a poradnú úlohu. Tieto úlohy sú zásadne financované štátom.
Štruktúra je vecou legislatívy. Veľmi podobná situácia je v Chorvátsku, Českej republi
ke, Fínsku, Nórsku, na Slovensku, v Slovinsku a Švédsku. Veľmi rozmanitú štruktúru,
primeranú politickému a administratívnemu systému, nachádzame v Nemecku. Tam sú
v spolkových krajinách predpisy a praktiky značne odlišné a úlohy určené krajinou sa
uskutočňujú variantne.

Lokálna úroveň
Teraz k otázkam, ktoré sa týkajú zodpovednosti vo vzťahu k verejným knižniciam a ich
financovania, vrátane generovania vlastného príjmu. Existujúce organizačné vzťahy
medzi miestnymi knižnicami, regionálnymi orgánmi a štátom do značnej miery determi
nujú časť odpovedí.
V mnohých krajinách zodpovednosť za verejné knižnice spočíva v skutočnosti na
miestnej komunite. Miestne knižnice sú financované samosprávnymi obcami. Mnoho
krajín má regionálnu štruktúru s provinciálnymi knižnicami, ktoré majú vo vzťahu k ve
rejným knižniciam špeciálne záväzky a povinnosti. Financovanie týchto povinností čas
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to prichádza ako financovanie od štátnych agentúr. Štát alebo štátne agentúry majú
často špeciálne úlohy a povinnosti vo vzťahu k technologickému pokroku a vzdeláva
cím otázkam a opatreniam. V mnohých krajinách sú niektoré odborné úlohy zverené
národnej kninici alebo veľkej vedeckej knižnici, inde knižniciam s regionálnym statu
som. V tomto modeli je mnoho odchýlok, ktoré odpovedajú rôznym národným tradí
ciám. Dôležité je, že vo väčšine krajín sú na financovaní knižníc zainteresované rôzne
úrovne verenej správy.
Výťah z materiálu The public Library in the Electronic World (Danish National Library Authority, 2002),
ktorý je dostupný na www.bs.dk, pripravil ing. Ján Kurák.

Benchmarking ako metóda zlepšovania efektívnosti riadenia
knižnice
Marian Huczek
Benchmarking je moderná metóda riadenia organizácie, ktorá je založená na výbere
vzorového konkurenta, na porovnávaní vlastnej organizácie s ním a jej prispôsobovaní
sa analyzovanými riešeniami. Z a vzorovú organizáciu sa považuje tá, ktorá dlhodobo
dosahuje lepšie výsledky ako analyzovaná organizácia, pričom podstata spočíva nie v
nájdení a prenesení hotových príkladov, ale v spôsobe nachádzania lepších riešení. V
podmienkach knižničnej práce má benchmarking veľký význam ako nástroj na zlepšo
vanie činnosti. Využívanie porovnávacej metódy s najlepšími umožňuje knižnici predo
všetkým získať a uplatniť najlepšie vzorové skúsenosti v záujme svojho napredovania,
pričom dosiahnuté výsledky a efektívnosť činnosti sú spojené so zámerom dosiahnuť
zisk. Získané poznatky umožňujú ďalší rozvoj knižnice.
Cieľom benchmarkingu v knižnici je:
•
•
•
•

analýza silných a slabých stránok knižnice. Výsledkom analýzy môže byť vymedze
nie, čo treba a čo netreba zmeniť;
rozvoj znalostí pracovníkov; metóda porovnávania s najlepšími nabáda k učeniu sa;
zmena doterajšieho záujmu pracovníkov;
zmena činnosti knižnice, napríklad koncentrovanie pozornosti riadiacich kádrov na
proces tvorby marketingovej orientácie knižnice.

Vedecká literatúra rozlišuje tri druhy benchmarkingu: vnútorný, orientovaný na konku
renciu a funkcionálny.
Vnútorný benchmarking porovnáva a analyzuje spôsoby činnosti, ukazovatele a pod. V
rámci vlastnej inštitúcie porovnáva organizácie v určitej skupine, ich miesta, lokalizáciu,
centrá zisku a ceny, oddelenia, skupiny a pracoviská.
Benchmarking orientovaný na konkurenciu. V tejto oblasti sa uskutočňuje analýza slu
žieb, úspechov, postupov atď., ako aj ich komunikácia s klientmi.
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Funkcionálny benchmarking porovnáva a analyzuje priebeh práce, postupov, realizácie
úloh ap. tých organizácií, ktoré si nekonkurujú.
Benchmarking je široký pojem. Predmetom porovnávania môžu byť jednak celé orga
nizácie, jednak ich štruktúry, pracoviská, produkty, služby atď.
Porovnávanie sa s najlepšími si vyžaduje určité postupy. V metodike benchmarkingu
sa rozlišuje 6 etáp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

označenie objektu bengmarkingu,
vnútorná analýza,
označenie partnera,
analýza partnera,
zhodnotenie výsledkov,
plánovanie a realizácia zmien, zdokonaľovanie.

V oblastiach spojených s knihovníctvom sa záujem o benchmarking rozvíja pomaly. Je
to bezpochyby v činnosti knižníc veľmi škodlivý jav. Benchmarking je totiž nástrojom na
učenie sa jednej knižnice od iných. Nadväzovaním blízkych vzťahov a účasťou v proce
se benchmarkingu partneri získavajú nové poznatky a vedomosti, bližšie spoznávajú
svoje prostredie a skvalitňujú svoju prácu na základe skúseností iných.
V prípade knižníc možno v rámci benchmarkingu vymedziť dve porovnávania:
1. Činnosť v tej istej oblasti v inej knižnici (ide tu o najlepšie knižnice v danej oblasti
aiebo o porovnanie s inou organizačnou zložkou v tej istej knižnici).
2. Vyhľadávanie najlepších príkladov činnosti bez ohľadu na odbor (napríklad porov
návanie spôsobu obsluhy klientov v knižnici s obsluhou klientov v telekomunikač
nom úrade).
Predmetové kritérium vymedzuje priestor uplatňovania porovnávacej metódy s najlep
šími knižnicami. Možno rozlišovať:
•

benchmarking strategický - spočíva na porovnávaní rôznych vízií, poslaní a straté
gií lídrov knižníc s cieľom identifikovať kľúčové činitele ich správania;
• benchmarking postupov - spočíva na preskúmaní lídrov knižníc z hľadiska efektív
nosti cenovej, ako aj spôsobu tvorby ceny pre klienta knižnice;
• benchmarking služieb;
• benchmarking metód riadenia - spočíva na porovnávaní systému riadenia prijatého
vzorovou knižnicou a konkrétne plánovania, organizovania, riadenia ľudskými zdroj
mi, riadenia financií a riadenia informácií.
Je veľmi potrebné zdôrazniť význam procesu vlastného vymedzovania priestoru bench
markingu. Vyžaduje si to značné skúsenosti, rozsiahle znalosti a vedomosti tak analy
tické, ako aj syntetické. Preto je potrebné, aby v procese definovania postupov bench
markingu sa zúčastnil kolektív pracovníkov knižnice.
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Rozlíšiac jednotlivé okruhy uplatňovania benchmarkingu v knižnici, je potrebné v prvom
rade vziať do úvahy nasledujúcu problematiku:
1. Strategické predpoklady knižnice
Vplyv zmien prostredia na ciele činnosti knižnice, marketingové pôsobenie činnosti
knižnice, skúmanie potrieb vnútorného prostredia, využívanie marketingových nástro
jov. Vytváranie budúcich potrieb knižnice. Tvorba podmienok na uplatnenie koncepcie
marketingu a presvedčovanie pracovníkov o zmysluplnosti marketingových činností.
Marketing tým, že berie potreby a požiadavky používateľov knižnice za základ pri tvor
be jej cieľov, vytvára podmienky na ich dosiahnutie.
Každá inovácia či zmena profesionálneho správania môže vplývať na zmenu obrazu
knižnice, na vzbudenie záujmu o ňu a získanie verejných sympatií. Dôležité je tiež pre
zentovanie záujmov knižnice prostredníctvom riaditeľa, ako aj spôsob poskytovania in
formácií čitateľovi či obsluha čitateľov k požičovni.
Medzi ďalšie úlohy strategickej činnosti knižnice patrí rozvoj foriem knižničnej spolu
práce.
2. Riadenie knižnice
V knižniciach existujú tri úrovne riadenia:
•

prvostupňová (vedúci oddelení, pobočiek) - určuje konkrétne úlohy pracovníkom,
spôsob vykonania a oblasť rozhodovania,
• stredná (vedúci odborov) - určuje úlohy každého oddelenia a rozhodovacie práva
vedúcich odborov,
• riaditeľská - určuje povinnosti odborov a celej knižnice, vymedzuje pravidlá pôso
benia vedúcich odborov atď.
Veľmi dôležitý je štýl riadenia i podmienky jeho uplatňovania, ako aj vedúci pracovník.
Knihovník sa nemôže obmedziť iba na pasívne čakanie na otázky používateľov. Musí
robiť činnosti, ktoré majú za cieľ pripraviť používateľov na využívanie informačných slu
žieb, spopularizovať danú formu služieb a ukázať zdroje, vzbudzujúc potrebu daného
strediska. Náležité činnosti pracovníka knižnice sú tiež základnou podmienkou čo naj
lepšieho využívania potenciálu, ktorý spočíva v zbierkach a v poskytovaných službách.
Od ochoty a srdečnosti personálu, predovšetkým zaneprázdneného sprístupňovaním
diel a informácií, závisí verejný názor o knižnici a sympatia k stredisku.
Vhodný výber stratégie knižnice a personálnej stratégie sú podstatnou podmienkou do
siahnutia cieľa knižnice.
Jednou z kľúčových úloh determinujúcich priebeh realizácie stratégie je predovšetkým
zmena štruktúry a organizačnej kultúry knižnice.
2. Benchmarking služieb
Sústreďuje sa na analýzu služieb v oblasti rozvoja a čo najvyššieho stupňa uspokojo
vania potrieb klientov.
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Celý zmysel fungovania knižnice spočíva v službách - iné procesy sú natoľko dôležité,
nakoľko slúžia službám. Knižnica, podobne ako každá iná inštitúcia poskytujúca služby,
je povinná určiť jednoduché, jasné pravidlá využívania, zamerané na uspokojovanie
potrieb používateľov.
4. Rozvoj postupov
Realizácia knižničných postupov, ako aj stupeň prispôsobovania týchto postupov musí
zabezpečovať potreby a očakávania používateľov. Keď je vôľa to robiť, je potrebné zo
staviť súbor ukazovateľov činnosti knižnice, ktoré by informovali o priebehu postupov z
hľadiska klienta i kvality práce knižnice. Pri výbere a tvorbe ukazovateľov je potrebné
sa sústrediť na také faktory v činnosti knižnice, ktoré spôsobujú používateľom najväč
šie problémy, napr. v súvislosti s procesom zhromažďovania to môže byť prístup k jed
notlivým titulom, čakacia doba na vybavenie objednávky, úroveň zrealizovaných objed
návok, chyby ap.
Analýza riadenia knižnice uskutočňovaná v rámci benchmarkingu, ako aj dosiahnutie
jeho zdokonalenia spôsobuje aj to, že knižnica vhodnejšie prenáša strategické ciele do
úloh. Taktiež dôkladnejšie vidí vzájomné prepojenia medzi jednotlivými operáciami a
ich vplyv na realizáciu širších procesov a úloh. Vďaka tomu sa dá ľahšie koordinovať
strategická, funkcionálna a operačná úroveň v riadení.
Výťah z poľského
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http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek2.phpJ pripravila PhDr. Ľ. Fordinálová.
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JUBILANTI

Daniele Gondovej

Záhadám ľudského veku sa od nepamäti venovala veľká pozornosť. Bol i je predmetom
vážneho bádania vedcov - filozofov, biológov, psychológov... Bol i je častým stredobo
dom pozornosti básnikov a spisovateľov. Bol i je predmetom osláv vtedy, ked človek
dosiahne vo svojom živote istý medzník.
Významným životným medzníkom v živote človeka je päťdesiatka. Kým ju dosiahne,
zvyčajne oslavuje narodeniny, dosiahnutím päťdesiatky oslavuje životné jubileum.
So životnými jubileami je to akési zvláštne. Nezdá sa aj vám, akoby ich oslavovali stále
mladší jubilanti? Ale veď - čo je to vlastne mladosť? Dokedy je človek mladý a odkedy
starý? Známy slovenský klasik si už dávno položil aj dnes aktuálnu otázku: „Čo je to
mladosť? Dvadsaťpäť rokov?" Iný klasik, tentoraz francúzsky, má hneď naporúdzi aj
odpoveď: „Naozajstná mladosť je vlastnosť, ktorá sa nadobúda až s pribúdajúcimi rok
mi." Nemôžem si pomôcť, ale musím mu dať za pravdu! Veď to je pravdepodobne aj
dôvod toho, že ma čoraz častejšie úplne zaskočí informácia, že niekto ďalší s touto
vlastnosťou sa dožíva životného jubilea - 50 rokov.
Ruku na srdce: nezaskočí aj vás úplne čerstvá správa, že PhDr. Daniela Gondová, ria
diteľka Ústrednej knižnice FiF UK, modrooká světlovláska so slušivou ofinou, oslávi v
marci tohto roku životné jubileum? Koho nezaskočí informácia, že táto usmievavá,
energická mladá žena má právo oslavovať 18. marca 2003 päťdesiat rokov? Je to však
pravda a je to presne tá situácia, keď niečo objektívne existuje, ale akosi sa zdráhame
tomu uveriť.
V roku 1953 sa udialo veľmi veľa historicky významných udalostí: vznikla Slovenská
akadémia vied, Edmund Hillary vystúpil na Mount Everest, Československo malo no
vého prezidenta... a v marci sa v rodine Ružičkovcov narodila malá Daniela.
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Daniela, bystré dieťa, dievča, študentka... Po maturite, tak ako to už v živote býva, zo
hrala dôležitú úlohu v jej živote náhoda, vďaka ktorej sa rozhodla pre štúdium knihove
dy. Po prvom ročníku štúdia sa Daniela vydala za o rok staršieho poslucháča medicíny
Karola Gondu. V roku 1977 jej už na promóciu doniesla veľkú kyticu päťročná dcéra
Lenka. Aby nebolo malej Lenke smutno, dostala bračeka Mateja. Vtedy už Daniela pra
covala v oddelení mechanizácie a automatizácie jednej z najväčších slovenských kniž
níc - v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Slovenská knihovnícka komunita ju začala vní
mať už od začiatku 80. rokov, pretože ako aktívna členka výboru informatickej sekcie
Spolku slovenských knihovníkov (1977 - 1990) bola spoluorganizátorkou mnohých veľ
mi úspešných INFOS-ov. V roku 1990 (teraz už) PhDr. Daniela Gondová zmenila za
mestnanie a stala sa riaditeľkou Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK (ÚK FiF UK).
Táto knižnica pod jej vedením zaznamenala mnohé významné zmeny. Predtým len jed
na z mnohých fakultných knižníc sa práve vďaka Daniele stala nositeľkou progresív
nych zmien, najmä v oblasti automatizovaného spracovania informačných zdrojov.
Po založení Slovenskej asociácie knižníc (SAK) sa v roku 1993 stala členkou jej správ
nej rady a neskoršie i predsedníčkou tohto občianskeho združenia. V tom čase už me
no Daniela Gondová poznali i v tej najmenšej slovenskej knižnici.
Aj keď životné jubileá sú vždy príležitosťou pre bilanciu činnosti oslávenca, pre výpočet
mnohorozmernej činnosti Daniely Gondovej by bol potrebný oveľa širší literárny útvar.
Nemožno však nespomenúť jej obrovské zásluhy pri tvorbe a potom pri presadzovaní
„knižničného zákona", jej iniciatívu pri vzniku sekcie akademických knižníc pri SAK, jej
snahu o čo najužšiu spoluprácu nielen akademických, ale všetkých slovenských kniž
níc. Jej znalosti a skúsenosti ocenil minister kultúry SR, keď ju vymenoval za členku
svojho poradného orgánu - Ústrednej knižničnej rady a za predsedníčku komisie pre
knihovníctvo Programu Pro Slovakia. A j jej materská organizácia - Univerzita Komen
ského - si nemohla nevšimnúť jej neuveriteľnú usilovnosť a pracovné nasadenie a vy
menovala ju za predsedníčku knižničnej rady Univerzity Komenského. V rámci tejto
funkcie je hlavnou koordinátorkou implementácie a uplatňovania Informačného systé
mu VIRTUA vo všetkých fakultných knižniciach UK.
Nie raz sme si všetci kládli otázku, ako to všetko Daniela stíha? Kde sa v nej berie toľ
ko energie? Viesť vlastnú knižnicu, koordinovať práce v rámci celého knižnično-informačného systému UK, byť členkou alebo predsedať rozličným komisiám, publikovať v
odborných časopisoch, permanentne školiť kolegyne z fakultných knižníc na prácu v IS
VIRTUA, starať sa o domácnosť, byť dobrou mamou a manželkou...! T o dokáže len
mladý človek!
A Ty, Daniela, napriek Tvojmu životnému jubileu, si mladá! (Nie je totiž žiadne umenie
byť mladým, keď má človek 24 rokov.) Kiež by Ti táto Tvoja vzácna vlastnosť, milá Da
niela, vydržala čo najdlhšie! To Ti prajem spolu so zástupom gratulantov z knižníc ce
lého Slovenska.
PhDr. Marcela Horváthová
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Ing. Ján Guľa a slovenské knihovníctvo
alebo

Srdečne blahoželáme k šesťdesiatinám

Dostalo sa mi veľkej cti venovať nasledujúce slová nášmu vzácnemu a milému kolegovi
Ing. Jánovi Guľovi. V tejto možnosti poďakovať sa mu za dlhé roky aktívnej spolupráce
v mene všetkých slovenských knihovníkov nachádzam istú symboliku.
Vrátim sa v čase do roku 1994, na INFOS, 24. informatický seminár Spolku sloven
ských knihovníkov v Jasnej pod Chopkom, ktorého som sa ako začínajúca vedúca
knižnice i ako nová členka SSK zúčastnila prvýkrát. Je preto samozrejmé, že som bola
plná očakávania, aký nový rozmer mi do môjho odborného rozhľadu prinesie.
Vysoká odborná úroveň seminára INFOS ma príjemne prekvapila a môžem vyhlásiť, že
následne položila základy mojej ďalšej snahy o svoje knihovnícke vzdelávanie a udr
žiavanie pracovných a odborných väzieb v rámci celého Slovenska. Čo ma však počas
INFOS-u veľmi prekvapilo a čo poznačilo môj ďalší profesionálny život, bol nesmierne
silný ľudský náboj a pozitívna tvorivá atmosféra medzi všetkými účastníkmi seminára.
Všetky slová, ktoré som uviedla, majú priamy súvis s Ing. Jánom Guľom, ktorý práve
INFOS '94 pripravoval ako predseda informatickej sekcie SSK so svojím výborom.
Moje prvé momenty vnímania knihovníckej súdržnosti a stavovskej cti sa viažu na to,
čo povedal v otváracom príhovore na tomto seminári - hovoril o prípravách seminára
tak zaujímavo a o členoch svojho výboru sekcie a ich spolupráci sa vyjadroval tak
srdečne, že som zatúžila nezištne pomáhať a vydať zo seba to najlepšie pri práci v
spolkovom tíme. Doteraz si živo pamätám ten dôležitý impulz počas charizmatického
prejavu pána Guľu, ktorý raz a navždy presmeroval moje priority. Videla som v Ing. Já
novi Guľovi profesionálny vzor a verila som, že ak nechám v slovenskom knihovníckom
povedomí aspoň takú hlbokú stopu ako on, žiadne úsilie nebolo vynaložené nadarmo.
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Ďakujem pánovi Guľovi osobne, ale aj ako predsedníčka SSK. Ďakujem mu za niekoľ
ko desaťročí v slovenskom knihovníckom dianí a za to, že nikdy neváhal riešiť odborné
problémy nás všetkých.
Ing. Ján Guľa niekoľko rokov úspešne viedol informatickú sekciu SSK ako jej predseda
a aktívne sa podieľal na príprave mnohých informatických seminárov INFOS. Pri príle
žitosti 55. výročia knihovníckej spolkovej činnosti na Slovensku bol ocenený Pamätným
listom SSK za významný osobný a profesionálny prínos pre rozvoj slovenského kni
hovníctva na slávnostnom zhromaždení v bratislavskom divadle Astorke v decembri
2001. So šarmom jemu vlastným využil dosky javiska a s vtipom i citom, ako rodený
rozprávač, si zaspomínal na svoju aktívnu minulosť v spolku a na jeho vzácnych kole
gov, čím dokreslil slávnostnú atmosféru a jedinečnosť neopakovateľného okamihu, tak
ako to vie asi iba „náš" pán Guľa.
Aby som však nespomínala len jeho aktívny podiel na rozvoji SSK, treba spomenúť, že
Ing. Ján Guľa pôsobil v rokoch 1996 - 2000 ako člen správnej rady Slovenskej asociá
cie knižníc a viedol jej odbornú skupinu pre informatizáciu knižníc. Z a svojho pôsobenia
zorganizoval dva okrúhle stoly na tému informatizácie slovenských knižníc a na tému
súborného katalógu, čím sa aktívne podieľal na tvorbe základných princípov prístupu k
riešeniam celoslovenských knihovníckych problémov.
Ing. Ján Guľa bol priekopníkom v otázkach využitia výpočtovej techniky v knižničnej
práci na Slovensku. Tejto oblasti sa venoval už od roku 1973, od roku 1977 bol vý
skumným pracovníkom, venoval sa problematike automatizácie a bol riešiteľom, prí
padne spoluriešiteľom mnohých výskumných projektov. Ako odborník v oblasti MDT
dlhé roky úzko spolupracoval so Slovenskou národnou knižnicou a s Ústavom vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo v Prahe. Svoj prednášateľský talent
využil v 80. rokoch, keď pôsobil na KKIV FiF UK ako externý pedagóg.
Ing. Ján Guľa je od roku 1966 profesijne spätý so Slovenskou poľnohospodárskou kniž
nicou v Nitre, ktorú svojimi celoslovenskými aktivitami počas svojho pôsobenia v SSK a
SAK významne ovplyvnil a stále ovplyvňuje.
Mnohí z vás mali šťastie spoznať pána Guľu bližšie a spoznať kvality jeho ľudskej
stránky. Veľakrát som počula jeho najbližších spolupracovníkov spomínať na spolu
prácu s ním a ani po mnohých rokoch ich výpovede nevybledli - boli extrémne pozitív
ne a ešte stále v nich bolo možné zachytiť priateľský náboj z kreatívnych momentov úz
kej spolupráce.
Spomedzi mnohých spomeniem Ing. Danielu Radochovú, ktorá počas našich rozhovo
rov často spomínala prípravu mnohých seminárov INFOS v tíme s pánom Guľom a
vzácne kolegiálne, až priateľské vzťahy medzi členmi výboru informatickej sekcie SSK,
ktorí sa na spoločné zasadnutia výboru a prípravu ďalších spoločných INFOS-ov vo
pred úprimne tešili.
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PhDr. Daniela Gondová intenzívne spolupracovala s Ing. Jánom Guľom počas rokov jej
pôsobenia vo funkcii predsedníčky SAK a spomína naňho ako na vynikajúceho pred
nášateľa, výrečného rozprávača s talentom pre humor a so schopnosťou výstižne ko
mentovať aktuálnu udalosť a vystihnúť pravú podstatu problému v danom momente.
Spomínam si aj na svoj neformálny rozhovor s pánom Guľom na slávnostnej recepcii
počas knihovníckej konferencie v Nitre. Pri našich slovách o dôležitých hodnotách živo
ta sa mi v osobe kvalitného odborníka odkryl nový, nepoznaný rozmer milujúceho otca
a starého otca, ktorý sa po práci nesmierne rád realizuje pri varení a relaxuje zveľaďo
vaním svojej záhrady.
Ing. Ján Guľa mal 30. januára tohto roku EŠTE LEN šesťdesiatku. Kto ho len raz počul
pútavo a vtipne prednášať a všimol si jeho vrodený šarm i jemu vlastnú dynamickosť,
určite mi dá za pravdu.
Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka SSK
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