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Knižnica a detskí čitatelia

Určite mi dáte za pravdu, že staré pravidlo o tom, že deti sú naša budúcnosť, je vždy
aktuálne a všetci tí, ktorí naň zabúdajú, si pília pod sebou konár. Platí to pre každého,
všade a vo všetkom. Pre knižnice je toto pravidlo zvlášť aktuálne. Vzhľadom na
konkurenciu iných médií a zároveň všeobecný pokles demografickej krivky to určite
nemajú jednoduché. Jednoduché a ľahké cesty však nemusia vždy viesť k cieľu. Sú
časná situácia tak núti pracovníkov detských oddelení (keď to so svojou prácou myslia
vážne ) svoju často už rutinnú činnosť inovovať, vymýšľať nové formy a spôsoby, ako
osloviť detské dušičky. Zmocniť sa tejto situácie novými kreatívnymi metódami je šanca
nielen pre knihovníkov a knižnice, ale hlavne pre deti.
Pracovať s deťmi a pre deti je práca, ktorá určite nie je ľahká, ale nikto sa vám za ňu
neodmeni tak ako nepretvarujúce sa dieťa. Deti vám dajú pocítiť, či ich vaša práca
zaujíma, alebo nie. Pri deťoch tak hneď máte možnosť konfrontovať svoje teoretické
činnosti. Na druhej strane sú deti nádherne zvedavé a otvárajú vám dvere k mnohým
novým činnostiam, ktoré vám umožnia, aby na vás a vašu prácu boli zvedavé.
Naša knižnica (Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove) v spolupráci s Občianskym zdru
žením Slniečkovo zorganizovala koncom mája medzinárodný seminár, ktorý sa zaobe
ral problematikou detí a knižníc. Veľmi zaujímavé boli hlavne skúsenosti iných. V maďar
skej knižnici Móricza Zsigmunda v Nyíregyháze napríklad každý polrok posielajú
riaditeľom škôl a organizátorom voľného času svoju vždy novú ponuku akcií knižnice a
tematických knižničných hodín, ktoré neustále menia aj na základe nových knižných
titulov. Pedagógovia si tak vyberú akcie alebo tematické hodiny, na ktoré potom
pravidelne prichádzajú aj s deťmi. Knižnica v poľskom Krosne má zase obľúbenú akciu
Celé Krosno číta, keď do knižnice prichádzajú deti spolu s rodinnými príslušníkmi a
čítajú deťom. Tieto aktivity sú inšpirujúce aj pre naše knižnice. Zvykne sa tu totiž opako
vať situácia, keď si pedagógovia neuvedomujú, že knižnice sú im k dispozícii po celý
rok a nie iba v marci.
Prvé čitateľské zručnosti deti nadobúdajú v prvých ročníkoch základnej školy. Učitelia
si tu určite odvedú kus svojej práce. Mňa však niekedy bolí, že so zručnosťou čítať deti
nie vždy získavajú aj lásku k čítaniu. Je to ako predávanie nádherného pohára, ktorý je
však prázdny, z ktorého sa niet čoho napiť a smäd ním neuhasíme. Táto úloha ostáva
na rodičoch, ale aj na knihovníkoch. Dávať lásku je veľmi veľká a zodpovedná vec, ale
je to tá najkrajšia cesta. Cesta, ktorá určite nieje najľahšia, ktorá možno často bolí, ale
dovedie nás k stromu, z ktorého ovocie má značku najvyššej kvality. Je to tým, že je to
o vzťahoch. O vzťahu ku knihám, k informáciám, ale aj k sebe a k okoliu. V súčasnosti
- možno povedať, že väčšmi ako inokedy - vyvstal problém práve neschopnosti detí
žiť v rovnocenných otvorených vzťahoch. Deti majú často veľmi skoro neprimerané
informácie, ktoré následne nevedia spracovať. Postupne sa uzatvárajú a vytvárajú si
vlastný názor, ktorý nezodpovedá skutočnosti. Vnútorne sa izolujú a nekomunikujú, čo
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ovplyvňuje ich ďalšie správanie. Preto cieľom práce knihovníkov by malo byť nielen
knihou zabávať a vymýšľať deťom atrakcie, ktoré by ich na čítanie navnadili. Dôležitým
cieľom je aj vytvorenie takého prostredia, v ktorom sa deti naozaj cítia dobre a cítia sa
ním prijaté. Iba tak ich môžeme potom viesť k pozitívnym hodnotám, k správnej orientácii
v živote, kde nachádzajú zmysluplný životný štýl.
Začal sa nový školský rok, prvákov je menej ako v minulosti, ale iste viac ako v budúc
nosti. Na tomto fakte nič nezmeníme, ale šancu a možnosť pritiahnuť deti do knižnice
viac ako v minulosti máme vždy. Netreba sa len vyhovárať, že sa to nedá, ale hľadať,
ako sa to dá. Verte mi, že už len to hľadanie stojí za to.
Mgr. Iveta Humá, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
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Centrum vedecko-technických informácií SR
si pripomína 65. výročie svojho založenia
PhDr. Marta Ehnová
Čas je zlý spoločník, neúprosne odchádza jeden rok za druhým a
ani sa človek nenazdá, už pribudli ďalšie roky v histórii jednej
organizácie-tentoraz Centra vedecko-technických informácií SR
(ďalej CVTI SR). Roky bežia a zostávajú iba výsledky, ktoré
zhodnotia, ako sme ten čas využili, nakoľko sme využili možnosti,
ktoré nám uplynulé obdobie ponúklo. Tak je to aj v prípade Centra
vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ktoré si
tohto roku pripomína už 65. výročie svojho založenia.
Myslím, že rozoberať hádam všetkým (najmä knihovníckej komunite) známu históriu i
zašlú slávu bývalej Slovenskej technickej knižnice, z ktorej sa postupne formuje moder
né informačné pracovisko CVTI SR, by bolo zbytočné. Pripomeňme si radšej, čo sa
udialo za posledné roky, ktoré boli pre túto informačnú inštitúciu, možno konštatovať,
zlomové.
Ani v tomto období sa rovnako ako v minulosti nevyhla neustálej obmene zriaďovateľov
(Slovenská plánovacia komisia, Ministerstvo hospodárskej stratégie SR, Ministerstvo
školstva SR, Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky S R a opätovne
Ministerstvo školstva SR). Tieto zmeny samozrejme súviseli s tým, v kompetencii kto
rého orgánu štátnej správy bola práve oblasť vedy. Zmeny zriaďovateľa priniesli zmeny
aj vo vedení knižnice, dokonca až také, ž e v priebehu roku 1998, paradoxne keď kniž
nica slávila svoje šesťdesiatiny, sa vystriedali až traja riaditelia.
Ani zmeny spoločenských podmienok nepriniesli vždy očakávaný výsledok v činnosti
CVTI SR. Veď len v rámci reštitúcií prišla knižnica o priestory na Námestí slobody 23 a
Jozefskej ulici a bola nútená opustiť prenajaté priestory na Štefanovičovej ul. Roz
delením republiky stratila funkciu ústrednej knižnice v oblasti firemnej, normalizačnej a
patentovej literatúry a navyše musela odstúpiť aj patentové a normalizačné fondy
novozriadeným ústredným orgánom, menovite Slovenskému ústavu technickej norma
lizácie (SÚTN) a Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR).
V tejto nelichotivej situácii v nasledujúcich rokoch, keď sa posilňovala funkcia akade
mických knižníc a konštituovali sa krajské štátne knižnice, nebolo ľahké hľadať a nájsť
si miesto v knižnično-informačnom systéme SR.
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V roku 1993 prechádza CVTI SR z rozpočtovej formy hospodárenia na príspevkovú.
Táto zmena a súčasne nový štatút neovplyvnili len hospodárenie knižnice, ale následne
vyvolali naliehavú potrebu inovovať celý rad základných organizačných predpisov a
smerníc. Na druhej strane však boli tiež hnacím motorom zvyšovania úrovne a roz
širovania služieb a s tým súvisiaceho zvyšovania príjmov organizácie.
V rámci rozširovania aktivít v oblasti európskych integrácií po zriadení Európskeho do
kumentačného a informačného strediska v roku 1991, ktorého súčasťou bolo aj Európ
ske referenčné centrum, CVTI SR zriadilo v roku 1994 na základe dohody s vy
davateľstvom Európskej únie EUR-OP distribučné stredisko tohto vydavateľstva, dnes
obchodnú kanceláriu EUR-OP, ktorá v súčasnosti 375 klientom nielen zo Slovenska,
ale i z Českej republiky sprostredkúva produkty (publikácie, databázy, videofilmy, ale
aj online prístup do databázy CELEX, ako aj ponuku sieťovej verzie Official Journal of
the EC) vydavateľstva EÚ.
Z poverenia Organizácie spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) sa v r.
1996 stáva CVTI SR Národným strediskom pre systém priemyselných a obchodných
informácií - IBIS. Dôraz sa kládol na neustálu aktualizáciu webových informačných
zdrojov pre používateľov systému, na výber a selektovanie relevantných internetových
zdrojov, ako aj budovanie elektronickej knižnice pre podnikateľskú verejnosť a vydáva
nie elektronického periodika e-Monitor s dvojmesačnou periodicitou, dostupného na
webovom sídle CVTI SR.
V máji 1996 bolo CVTI SR prijaté do Európskej asociácie pre využívanie sivej literatúry
(EAGLE) a stalo sa tak národným strediskom pre spracovávanie domácej produkcie
sivej literatúry do multidisciplinárnej medzinárodnej databázy sivej literatúry (SIGLE).
Žiadalo by sa celú aktivitu dotiahnuť aj na využívanie medzinárodnej databázy SIGLE,
avšak finančné dôvody nám to zatiaľ neumožňujú.
V roku 1997 namiesto Spravodajcu SITK začal vychádzať ВС - Bulletin CVTI SR, ktorý
sa postupne vyprofiloval na celoslovenské odborné informačné periodikum IT//b Informačné technológie a knižnice zo samostatnou prílohou Z Centra V T I SR. Táto prí
loha dnes vychádza len v elektronickej podobe pod už spomínaným názvom e-Monitor.
Keďže CVTI SR sídli prevažne v prenajatých priestoroch, a to ešte v rôznych lokalitách
Bratislavy aj mimo nej, bol 18. máj 1998 skutočnou slávnosťou pre túto inštitúciu. Po
desaťročiach snaženia a úmorného presviedčania nadriadených orgánov o nevy
hnutnosti výstavby účelovej budovy, čo sa stalo ešte naliehavejším po roku 1993, bol
tento deň konečne dňom začatia výstavby novej budovy na Lamačskej ceste č. 8. Mnohí
z nás sa už ale dnes pozerajú na dokončenie stavby so skepsou. Veď dnes, 4 roky po
predpokladanom termíne ukončenia stavby (1999), je stále hotová len hrubá stavba
(kompletný železobetónový skelet) s výplňou otvorov (hliníkové okná a presklené
steny). Pritom od nových priestorov závisí vo veľkej miere komfortné a kvalitné po
skytovanie knižnično-informačných služieb i racionálne využívanie finančných zdrojov
knižnice, čo súčasný rozptyl a priestorové podmienky pracovísk v rámci Bratislavy i
mimo nej neumožňujú.
6
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Maketa novej budovy CVTI SR

Po viacerých konzultáciách medzi Slovenským ústavom technickej normalizácie, Ka
tedrou knižničnej a informačnej vedy a CVTI SR bola z iniciatívy týchto inštitúcií
vytvorená v novembri 1998 pri Centre vedecko-technických informácií SR Technická
normalizačná komisia TNK č. 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia. Komisia má
dnes na konte 21 spracovaných a vydaných slovenských technických noriem z oblasti
informácií a dokumentácie a ďalšie sa pripravujú. Sú to v podstate medzinárodné normy
ISO nevyhnutné pre knižnično-informačné činnosti, ktoré boli postupne prebrané do
sústavy slovenských technických noriem.
V starých a prenajatých priestoroch sa za sťažených a finančne nákladných podmienok
snažíme zabezpečiť aj nové služby a nové postupy, avšak len v takom rozsahu, ako
nám to umožňuje nájomca a dispozície existujúcich budov. Tak sa v roku 2000 zrea
lizovalo mikrovlnné prepojenie Drieňovej s Námestím slobody, uskutočnila sa rekon
štrukcia počítačovej siete na Námestí slobody a sprístupnilo sa 8 verejných interne
tových staníc. Zrealizoval sa projekt elektronickej knižnice Európskeho dokumen
tačného a informačného strediska, vystavenej na webovom sídle CVTI SR.
Následne v roku 2001 sa zrekonštruovala sieť na Drieňovej ulici . Boli sprístupnené
ďalšie verejné internetové stanice, ktorých je dnes už 16. Dlhodobo sa nedarí získať
nový knižničný systém, a to tak z finančných, ako aj priestorových dôvodov aj napriek
tomu, že doteraz používaný systém j e už prekonaný a jeho inovácia by nebola účelná.
V tom istom roku sa zabezpečil konzorciálny prístup k 1 617 titulom zahraničných
elektronických periodík a s úspechom začalo vychádzať odborné informačné perio
dikum IT lib. Periodikum Euro-info vydávané Európskym dokumentačným a informač
ným stredisko prešlo z tlačenej na elektronickú verziu. Po dohode so Slovenskou národ
nou knižnicou začalo CVTI SR prispievať do Slovenskej národnej bibliografie záznama
mi o slovenských technických normách. Koncom roku 2001 získalo štatút depozitnej
knižnice OECD a EÚ.
Bulletin SAK, ročník 11, 2003, čislo 3
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Rok 2002 bol rokom rozširovania a zdokonaľovania elektronických služieb knižnice. Bol
vytvorený a sprístupnený informačný portál E1P (euro:i:portál) a v spolupráci so Spolkom
slovenských knihovníkov a Katedrou knižničnej a informačnej vedy sa pripravil projekt
Informačný portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax, na ktorý sa získal grant od
Nadácie otvorenej spoločnosti (OSI). Začala sa budovať elektronická knižnica doku
mentov na informačné zabezpečenie podnikateľskej verejnosti. Svoju činnosť začali aj
depozitné knižnice OECD a EÚ.
Webové sídlo CVTI S R má dnes 2 277 webových stránok v rozsahu 340 293 KB a online
katalóg vystavený aj na internete umožňuje aj vzdialeným používateľom vyhľadať a
rezervovať si požadovaný dokument. Pretože dôležitejším ako rozsah je obsah - v
našom prípade informačná hodnota webových stránok - neustále sa pracuje na ich
aktualizácii a zdokonaľovaní.
Ťažisko informačných služieb spočíva v spracovávaní jednorazových rešerší s využitím
elektronických databáz najvýznamnejších svetových databázových centier (DIALOG,
STN International a FirstSearch/OCLC) a informačných zdrojov prístupných v prostredí
internetu, ako aj databáz na CD-ROM alebo DVD nosičoch. Neustále sa mapujú a vy
hodnocujú informačné zdroje dostupné v prostredí internetu s cieľom vybrať ich pre
špecializovaný navigačný systém/portál.
Medzi posledné, nie zanedbateľné novinky v činnosti knižnice, ktorá sa stala členom
siete strediskových patentových informácií z celej Európy pod skratkou PATLIB (PATent
LIBraries), patrí zriadenie Strediska patentových informácií v máji t. r. Za dlhoročnú
činnosť na poli patentovej literatúry bola našej knižnici 3. septembra 2003 udelená Cena
Jána Bahýľa (bližšie o tom pozri na s. 40).

Záber z otvárania Strediska patentových informácií
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Ďalšími novinkami v CVTI S R sú nahradenie služby JASON službou SUBITO (elek
tronické objednávanie a dodávanie kópií plných textov článkov zo zahraničných perio
dík), nová elektronická konzultačná služba „Čo chcem vedieť o EÚ", vystavenie mate
riálov o problematike štátnych programov vedy a výskumu podľa požiadaviek MŠ SR
na stránke www.veda-technika.sk a poskytovanie služby hot-line v oblasti informačného
systému vedy a vedecko-výskumného potenciálu SR ( I S W P ) .
Pristúpilo sa k spolupráci s Univerzitnou knižnicou na kooperatívnom budovaní súbor
ného online katalógu periodík a so Slovenskou národnou knižnicou na tvorbe vecných
autorít.
Z predchádzajúcej rekapitulácie jednoznačne vyplýva smerovanie činnosti CVTI SR od
tradičných knižničných k elektronickým informačným službám. To však neznamená, že
klasické knižničné služby knižnica nezabezpečuje. Medzi jej hlavné úlohy patrí naďalej
budovanie tematicky špecializovaných knižnično-informačných fondov a poskytovanie
komplexných knižnično-informačných služieb, čo knižnica aj zabezpečuje a o čom sved
čia jej aktivity v získavaní a budovaní knižničných fondov, vo výpožičkách (absenčných,
prezenčných i medziknižničných) i konzultačnej činnosti. Okrem toho realizuje i celý rad
nadstavbových činností, akými sú aktivity v oblasti ďalšieho vzdelávania (kde od roku
1992 má ako jediná na Slovensku akreditáciu MŠ SR na rekvalifikačné kurzy pre neknihovníkov), edičnej (kde okrem odborných periodík vydáva monografie a zborníky pre
oblasť knižníc a knižnično-informačnej činnosti), metodickej (pre oblasť technických
knižníc a informačných stredík) a propagačnej činnosti.
Vymenované výsledky patrili k tým úspešnejším aktivitám z predchádzajúceho obdobia,
ktoré sprevádzal ešte celý rad nových čiastkových, ale rozsahom menších zmien v
knižnično-informačnej činnosti CVTI SR. Nemôžeme, samozrejme, povedať, že sa nám
podarilo všetko, čo sme si predsavzali, a nieje toho málo, čo sa nám zabezpečiť nedarí.
Som optimista, a preto verím, že ich naplnenie bude patriť k úspechom CVTI SR v
najbližších rokoch.

Ústredná knižnica S A V - jubilantka
PhDr. Marcela Horváthová
Rok 2003 je pre Slovenskú akadémiu vied aj pre jej Ústrednú knižnicu S A V rokom
jubilejným. Spolu si pripomínajú 50 rokov od svojho vzniku.
Jubileá, či už ich oslavuje človek, alebo inštitúcia, sú presne tými udalosťami, keď je
vhodné povedať si niečo aj o histórii jubilanta. Preto mi dovoľte krátky exkurz do päť
desiatročnej histórie Ústrednej knižnice SAV.
Nie nadarmo je ŮK S A V ženského rodu, aj ona sa tvári, že má len 50 rokov. Jej história
však hovorí niečo iné.
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Knižnica Učenej spoločnosti Šafárikovej (táto vznikla v roku 1926), Knižnica Slovenskej
učenej spoločnosti (rok založenia 1939), ale predovšetkým Knižnica Slovenskej aka
démie vied a umení (1942), to všetko sú predchodkyne dnešnej jubilantky - Ústrednej
knižnice SAV. Keď ÚK S A V pred päťdesiatimi rokmi, v júni 1953, vznikla, bezprostredne
nadviazala na činnosť týchto inštitúcií a postupne prevzala ich knižničné fondy. Takže
ÚK S A V, hoci vekom pomerne mladá, patrí najmä z hľadiska skladby knižničného fondu
k najstarším knižniciam na Slovensku.
Archívne materiály, správy o činnosti, zápisnice z porád, rôzna korešpondencia a iné
dokumenty svedčia o tom, že história tejto knižnice je doslova nabitá významnými
udalosťami. My terajšia generácia pracovníkov knižnice sme pri ich štúdiu museli neraz
v duchu vzdávať hold všetkým, čo knižnicu viedli, i tým, čo v nej pracovali. Veľmi často
sme sa pristihli pri pocite, ž e všetko, čo robíme a o čo sa snažíme dnes, tu už bolo.
Samozrejme, že na inej úrovni, za pomoci iných technológií, iných foriem práce - ale
bolo. Od budovania fondov cez jeho spracovanie, snahy o budovanie súborných kata
lógov až po automatizáciu v IS CDS/ISIS, automatizovanú evidenciu publikačnej čin
nosti či po rešeršovanie v databazových centrách DATASTAR, INSPEC, DIALOG a i.
Archívne materiály potvrdzujú aj skutočnosť, že vývoj Ústrednej knižnice SAV sa od
vývoja iných vedeckých knižníc na Slovensku do istej miery odlišuje. Odlišuje sa tým,
že j e po celých 50 rokov nerozlučne spätý s vývojom celej knižnično-informačnej siete
SAV. Táto sieť sa totiž vyvíjala a formovala od začiatku pod priamym vedením a
usmerňovaním Ústrednej knižnice SAV. Knižnica iniciovala jej vznik, budovala jej fondy,
skolila a metodicky usmerňovala jej pracovníkov. A j keď mnohí knihovníci v ústavných
knižniciach majú možno dnes už iný pocit, pravda je taká, že celých 50 rokov bola ÚK
S A V s každou knižnicou v ústave zviazaná doslova symbolickou pupočnou šnúrou.
Prvým riaditeľom ÚK S A V bol Dr. Ján Frýdecký, ktorý viedol knižnicu od roku 1951, ešte
ako Knižnicu SAVU. Knižnica už vtedy sídlila na Klemensovej č. 19, v tých istých prie
storoch, kde sídli, žiaľ, až doteraz.

Vchod do Ú K S/4V na Klemensovej ul.
10

Bulletin SAK, ročník 11, 2003, číslo 3

Knižnica sa hneď v roku 1953 nevolala „ústrednou" (k tomu došlo až v apríli 1954), hoci
funkciu ústrednej knižnice vykonávala hneď od začiatku, a to predovšetkým v získavaní
odbornej literatúry, ktorou nedopiňovala len vlastný knižničný fond, ale fondy vtedy tzv.
príručných knižníc na vedeckých pracoviskách SAV. Ročný prírastok sa pohyboval
okolo 30 tisíc kn. j. a viac ako jeho dve tretiny sa presúvali do knižníc na ústavy. Knižnica
mala právo povinného výtlačku (ešte ako Knižnica SAVU) a veľmi rozvinuté oddelenie
medzinárodnej výmeny publikácií. Už v tomto období spolupracovala s najvýznamnej
šími knižnično-informačnými inštitúciami na celom svete ako výmennými partnermi.
V roku 1954 sa riaditeľkou knižnice stala Ing. Tamara Borovská, ktorá bola predtým
riaditeľkou Ústrednej technickej knižnice, dnešného CVTI SR. V tomto roku sa stala
jedna historicky významná udalosť. Evanjelická cirkevná knižnica, známa ako lyceálna,
bola odovzdaná do správy a užívania S A V ako depozit. Akt bol spečatený Pamätným
spisom. ÚK S A V dostala možnosť spravovať nielen jeden z najvýznamnejších histo
rických fondov na Slovensku, ale získala aj nádej, že v rozľahlej budove sa nájde priestor
aj pre jej vlastné fondy, ktoré už v tom čase nemala kde uskladniť. Budova lyceálnej
knižnice však bola vo veľmi zlom stave, 20 rokov nebola vôbec udržiavaná a spra
vovaná. ÚK S A V v snahe zachrániť vzácny fond bola zároveň zavalená starosťami o
zanedbanú budovu lýcea.
V roku 1958 sa opäť zmenilo vedenie ÚK SAV. Riaditeľom sa na dlhých 26 rokov (až
do roku 1984) stal Dr. Jozef Boldiš. V čase jeho nástupu mala knižnica 39 pracovníkov
(o 7 pracovníkov viac ako dnes). Nové vedenie sa hneď od začiatku usilovalo o zmenu
centrálneho knižničného systému, na základe ktorého dochádzalo k multiplicitnej evi
dencii a obrovským presunom knižničného fondu z ÚK S A V na ústavy. Predsedníctvo
S A V návrh knižnice na decentralizáciu schválilo. Koncom 50. rokov, ba ani v rokoch 60.
nemala knižnica ani študovňu, ani čitáreň a chýbali jej vhodné priestory pre pracovníkov
aj pre knižničné fondy. Svoje služby poskytovala v tom čase výhradne len vedeckým
pracovníkom a pracoviskám SAV. Bratislavská verejnosť nevnímala ÚK S A V ako
knižnicu otvorenú širokej verejnosti.
Celou históriou ÚK S A V sa ťahá, žiaľ, nie ako zlatá niť, ale skôr ako prekliatie, zlá a ne
dôstojná priestorová situácia. Dnes, nastavením spätného zrkadla na polstoročnú
činnosť tejto knižnice, sme presvedčení, ž e to boli práve priestory, ktoré determinovali
vývoj knižnice a ktoré negatívne ovplyvňovali celú jej činnosť. Vedenie knižnice sa po
desaťročia vyčerpávalo úsilím získať podporu Predsedníctva S A V pri hľadaní priestorov
jednak na uloženie knižničného fondu, jednak pre pracovníkov knižnice a jej použí
vateľov. Výsledok, žiaľ, nikdy nebol adekvátny vynaloženej námahe.
Ústredná knižnica S A V však aj napriek týmto zlým pracovným podmienkam dokázala
po celých 50 rokov držať krok s najväčšími slovenskými vedeckými knižnicami. Pokiaľ
ide o progresívne metódy práce, v ničom za nimi nezaostávala. Prostredníctvom
strediska vedeckých informácií, oddelenia, ktoré v ÚK S A V vzniklo v roku 1968, sa
knižnica v sedemdesiatych rokoch zapojila do spracúvania a vydávania PZK, riešila
úlohu Adresné rozširovanie informácií, sprostredkúvala pre vedeckých pracovníkov
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magnetopáskové služby a mala bohatú medzinárodnú spoluprácu. Tak ako v iných
veľkých slovenských vedeckých knižniciach, aj v ÚK S A V už v tomto období začal pre
biehať proces automatizácie knižničných agend.
V roku 1984 sa stal riaditeľom knižnice František Kyselica. V tomto období sa už naplno
rozbehli práce na riešení jednotlivých modulov automatizovaného vedecko-informačného systému SAV, ktorý sa riešil v CDS/ISIS, a spolu s inými vedeckými knižnicami
ÚK S A V participovala na tvorbe Automatizovaného súborného katalógu knižných fon
dov a Evidencie publikačnej činnosti. Veľmi sa rozvinuli rešeršné služby zo zahra
ničných databázových centier DATASTAR, GOLEM QUESTELL a i. Koncom 80. rokov
začala ÚK S A V prvý raz uvažovať o zakúpení elektronickej podoby (CD-ROM) pro
duktov Institute for Scientific Information - Science Citation Index a Current Contents,
ktoré sa na Slovensku dovtedy nachádzali len v papierovej podobe.
Začiatky 90. rokov vojdú do histórie ÚK S A V ako roky najťažšie. V roku 1991 sa ÚK
S A V natoľko znížili mzdové prostriedky, že 16 pracovníkov muselo odísť a 35 pracov
níkov, ktorí v knižnici ostali, si muselo čerpať štyri týždne neplateného voľna.
V roku 1992 sa stala riaditeľkou knižnice PhDr. Marcela Horváthová.
Zmeny v knižnici, ktoré boli odrazom zmien v spoločnosti, boli nevyhnutné. A j v tomto
prostredí, prostredí kníh a časopisov, teda literatúry, nastúpila súťaživosť, podnikavosť
a najmä komerčnosť. Všetky knižnice, a teda aj ÚK SAV, museli hľadať nielen nové
spôsoby existencie, ale museli sa predovšetkým naučiť inak rozmýšľať. Museli sa naučiť
činnosti, ktoré dovtedy nepoznali, museli sa naučiť hľadať sponzorov ochotných finan
covať ich činnosť. Dnes, po desiatich rokoch, môžeme konštatovať, že Ústredná
knižnica S A V tieto nové úlohy zvládla, a to celkom úspešne. V knižnici sa totiž v tom
čase stalo, čo nebýva v takýchto kritických situáciách bežné, resp. samozrejmé. V sku
pine ani nie 30 ľudí, ktorí v knižnici v tom čase pracovali, sa pristúpilo k identifikácii
cieľov. Vďaka tomu dokázala knižnica fungovať tak, aby uspokojovala požiadavky a
potreby nielen vlastných pracovníkov, ale aby jej činnosť smerovala aj k celkovej spokoj
nosti jej používateľov.
Hneď na začiatku 90. rokov sa knižnici podarilo nadviazať kontakty a úspešnú spolu
prácu s inštitúciami ochotnými sponzorovať predovšetkým doplňovanie jej fondov
(SAIA, Social Research New York, SABRE Foundation a i.) Rozpad slovenského
knižného trhu sa knižnica pokúšala riešiť v spolupráci s domácimi dodávateľmi (Slovart,
G. T. G., Malé centrum, VEDA) organizovaním predajných výstav zahraničnej literatúry,
na ktorých sa odborná literatúra predávala s výraznou zľavou.
V tomto období sa pracovníci ÚK S A V naučili písať projekty, na základe ktorých žiadali
o granty z Nadácie otvorenej spoločnosti, zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a z
Open Society Institute v Budapešti. Existovala celá séria projektov ELKASAV - Elek
tronických katalógov SAV, na základe ktorých sa zautomatizovali všetky knižničné
agendy ÚK S A V v informačnom systéme Rapid Libary a v spolupráci s občianskym
združením Pro Scientia aj publikačná činnosť vedeckých pracovníkov S A V v IS Ad-
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vanced Rapid Library. Dnes, z hľadiska spätného pohľadu na históriu knižnice, môžeme
konštatovať, že koniec 90. a začiatok rokov tretieho milénia patria medzi najúspešnejšie
obdobia Ústrednej knižnice SAV. Je obdivuhodné, že škálu náročných a rôznorodých
aktivít zvládol v pomerne krátkom čase kolektív vtedy ani nie 30 pracovníkov knižnice.
Prechod všetkých knižničných agend naraz na nový integrovaný informačný systém
nebol vôbec jednoduchý. Len ten, čo takýto prechod z jedného do druhého informač
ného systému zažil, vie, čo znamená konverzia 140 000 záznamov katalógu, konverzia
evidencie používateľov a výpožičiek, konverzia dát v akvizícii, medzinárodnej výmene
atď. Dáta sa opravovali, upravovali, zjednocovali, likvidovali sa duplicity...
Po 47 rokoch existencie knižnice sa jej používatelia dočkali v roku 2000 aj dôstojnej
študovne. Študovňa otvorila aj svoju „internetovú časť", kde je k dispozícii používateľom
osem počítačov. Inovovali sa aj priestory požičovne a priestory online katalógov. Prudký
nárast návštevníkov knižnice dokumentoval, ako veľmi ÚK SAV študovňa chýbala.

Internetová časť študovne na Klemensovej 19

Časopisecká študovňa Ú K SAV na Patrónke
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V roku 2001, jednak pod vplyvom materiálu Stratégia rozvoja knihovníctva do roku 2006,
jednak na základe pozitívneho hodnotenia krokov ÚK S A V v akvizičnej politike, vyčlenilo
Predsedníctvo S A V pre Ústrednú knižnicu S A V účelové prostriedky v značnej výške na
získanie klasických i elektronických informačných zdrojov. Táto „osvietená" politika zo
strany P S A V dokázala do istej miery kompenzovať priestorový nedostatok „kamennej"
ústrednej knižnice tým, že pridelením finančných prostriedkov na nákup informačných
zdrojov z nej vytvorila dnes takmer najlepšiu virtuálnu knižnicu na Slovensku. Vedeckí
pracovníci majú od roku 2001 priamo od svojho pracovného stola (ale aj ostatní
návštevníci knižnice) prístup k celej škále bibliografických, citačných a plnotextových
databáz. Sú to: American Physical Society Journals, elFL Direct, EngnetBase, IESBS
- spoločenskovedná encyklopédia, JSTOR - archív spoločenskovedných časopisov,
LINK z vydavateľstva SpringerVerlag, Science Direct z vydavateľstva Elsevier Science,
ako aj Current Contents Connect, Web of Science a Journal Citation Reports.
ÚK S A V uspela v konkurze na Depozitnú knižnicu publikácií Svetovej banky a Medzi
národného menového fondu a na prízemí budovy Lyceálnej knižnice na Konventnej ul.
15 prevádzkuje Rakúsku knižnicu.
Dobrú reklamu ústrednej knižnici robí aj jej webová stránka www.uk.sav.sk a pozitívny
„imidž" knižnici vytvára aj skutočnosť, že si cez jej internetový katalóg rlw.savba.sk môžu
zažiadať o knihu aj vzdialení používatelia, a to tak jednotlivci z Bratislavy, ako aj knižnice
v rámci MVS a MMVS. Ako špeciálna databáza na internete sú vystavené aj tlače z 16.
storočia (prístup z www stránky ÚK SAV).
Takzvaný Knižničný zákon z roku 2000 (č. 183/2000 Z. z.) vymenúva v § 7 univerzálne
vedecké knižnice na Slovensku a medzi nimi aj Ústrednú knižnicu SAV. Týmto zákonom
bolo po prvý raz presne kodifikované postavenie ÚK S A V v knižničnom systéme Slo
venskej republiky.
V druhom roku tretieho milénia (2002) vyšiel nový zákon o Slovenskej akadémii vied.
Podľa tohto zákona je Ústredná knižnica SAV špecializovaným pracoviskom SAV. V
tom istom roku vydalo Predsedníctvo S A V aj novú zriaďovaciu listinu Ústrednej knižnice
SAV, ktorá potvrdzuje základný účel a predmet činnosti knižnice: „Ústredná knižnica
S A V j e hlavnou knižnicou Slovenskej akadémie vied a ústrednou knižnicou knižnično-informačnej siete SAV. Plní funkciu špecializovanej inštitúcie v oblasti základného
výskumu."
V októbri 2002 došlo ku zmene vedenia ÚK SAV. Riaditeľkou knižnice sa stala Mgr.
Andrea Doktorová. V roku svojho 50-ročného jubilea má Ústredná knižnica S A V 32
zamestnancov. Tento počet je len o troch pracovníkov vyšší, ako mala knižnica rok po
svojom vzniku, v roku 1954, ale o sedem pracovníkov nižší, ako mala knižnica v roku
1958, a dokonca o devätnásť pracovníkov nižší v porovnaní s rokom 1990. Organizačná
schéma ÚK SAV, čo do rôznorodosti vykonávaných prác, sa vyrovná ktorejkoľvek
vedeckej knižnici na Slovensku alebo v zahraničí s tým rozdielom, že tieto knižnice majú
neporovnateľne viac pracovníkov.
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Z päťdesiatročnej histórie ŮK S A V je zrejmé, že cesta, ktorou knižnica prešla, nebola
ľahká, pretože ani doba, v ktorej sa táto knižnica vyvíjala, nebola jednoduchá. A j v histórii
knižnice, tak ako v histórii celej SAV, boli obdobia úspešné, ale aj obdobia, keď obidve
museli zápasiť o svoju existenciu. Od roku 1953, keď hlavným cieľom ÚK S A V bolo
budovať svoj fond a fondy knižníc na pracoviskách SAV, sa vyvinula na modernú infor
mačnú inštitúciu, ktorá napriek veľkým priestorovým (a tiež personálnym) problémom
je schopná sprístupniť svojim používateľom informačné zdroje na všetkých nosičoch.
Z klasickej kamennej knižnice sa za ostatné desaťročie stala moderná hybridná kniž
nica, schopná poskytnúť širokej verejnosti tie najkvalitnejšie klasické i elektronické infor
mačné zdroje.

50 rokov Podduklianskej knižnice
Zuzana Sejková
Ak chceme hovoriť o výročí knižnice, je nevyhnutné vrátiť sa do jej histórie. Najstarší
údaj viažuci sa na knižnicu je rok 1936 a hovorí o tom, že k 31. decembru 1936 boli vo
Svidníku dve knižnice, a to vo vtedajšom Vyšnom Svidníku (knižnica mala 254 kníh) a
v Nižnom Svidníku (92 kníh).
V druhej svetovej vojne obidve knižnice boli úplne zničené, podobne ako v ostatných
obciach okresu Svidník a Stropkov, ktoré v r. 1945 tvorili vtedajší región Svidník. Obidva
okresy (okres Svidník mal 50 obcí, okres Stropkov ich mal 49) sa len pomaly zviechali
z ťažkých vojnových rán. Popri obnove stavebnej a sociálnej začínala sa aj obnova
kultúrna.
Kvalitnejšia kultúrno-osvetová činnosť vo Svidníku sa začala organizovať až v novovzniknutom okrese Svidník od polovice r. 1946, keď vo Svidníku vznikol Ukrajinský
osvetový inšpektorát (UOI). Pôsobil do roku 1949, do vzniku Referátu pre školstvo,
osvetu a telovýchovu, do ktorého prešla aj starostlivosť o knižnice, tzv. IV. Referát. V o
Svidníku existovala len jedna putovná a jedna doplnková okresná knižnica, ktorá bola
umiestnená na ONV - IV. Referát.
A ž na základe návrhu osvetového inšpektora Jozefa Strambu rada ONV vo Svidníku
na svojom zasadnutí 2. februára 1953 navrhla zriadiť Okresnú ľudovú knižnicu vo
Svidníku. Táto bola zriadená 1. apríla 1953 a bola umiestnená v dome Mikuláša Ducára,
v ktorom predtým sídlil Zväzarm.
Knižnica svoju činnosť začínala pod vedením prvej knihovníčky a zároveň riaditeľky
Heleny Masicovej, rodenej Slotovej, veľmi skromne, a to nielen svojím počtom kníh, ale
i vybavením a umiestnením. Jej knižný fond tvorilo 2 300 kníh, s ktorými vstúpila na
nepoznanú cestu v knižničnej činnosti - v doplňovaní knižničného fondu, v kultúrno-výchovnej činnosti i metodike.
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Otvorenie knižnice najviac privítali študenti vtedajšieho gymnázia, ktorí tvorili základ
prvých čitateľov knižnice. Že o knižnicu bol zo strany čitateľov záujem, svedčí aj fakt,
že ku koncu roka 1953 knižnica evidovala 268 čitateľov a 3 156 výpožičiek.
Na jeseň r. 1954 sa knižnica sťahuje do budovy A. Gerberyho (Dom Riffa) do jednej
špajzovej miestnosti, s počtom 6 134 kníh. A j napriek nevyhovujúcemu umiestneniu
knižnica sa aktivizuje najmä pri požičiavaní kníh. Týždenne dosahuje asi 120 výpožičiek
kníh.
Začiatkom februára 1955 knihovníčka hrebendovsky prekračuje prahy domovov a
rozdáva knihy, informuje o zriadení okresnej knižnice, o jej poslaní, o význame čítania.
Začína organizovať masové podujatia s knihou pre obyvateľov mesta. Z dokumentov
sa dozvedáme, že prvým masovým podujatím bola beseda o knihe J. Hlaváča Zemiaky, ktorej účastníkmi boli roľníci, v tom čase tvoriaci základ obyvateľov mesta
Svidník.
Po viacerých urgenciách a písomných požiadavkách na vedúcich činiteľov okresu v
závere r. 1955 a začiatkom r. 1956 sa knižnica sťahuje na poschodie tej istej budovy,
dojednej svetlej miestnosti s rozmermi 10 x 6 m. Vtedy už mala 5 717 kníh v slovenskom,
českom, ukrajinskom a ruskom jazyku. Evidovala 249 čitateľov a 2 640 výpožičiek. (V
týchto priestoroch knižnica zotrvala do r. 1964.) Prínosom pre činnosť knižnice bola
celoštátna súťaž Budujeme vzornú ľudovú knižnicu (BVĽK), do ktorej sa knižnica
prihlásila v r. 1956. V r. 1958 v tejto súťaži získala čestné uznanie KNV, v r . 1961 čestné
uznanie SNR a v r. 1968 MK SSR prepožičalo knižnici titul Vzorná ľudová knižnica.
Prijatím zákona o jednotnej sústave knižníc č. 53/1959 Zb. knižnica dostáva novú tvár
a stáva sa metodickým centrom pre ľudové knižnice v okrese. Šesťdesiate roky pre
okres Svidník (ale aj Stropkov) neboli priaznivé. Obidva okresy boli od 1. júla 1960 zruše
né zákonom č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu. Namiesto okresných knižníc,
ktoré boli zrušené, vznikajú miestne ľudové knižnice, ktoré patrili do okresu Bardejov.
V roku 1964 sa knižnica presťahovala do Domu kultúry a vzdelávania na poschodie,
kde na svoju činnosť mala vyhradené 3 miestnosti.
Knižnici svitli nové časy dňom 1. august 1968, keď dochádza k znovuvytvoreniu okresu
Svidník, ku ktorému je pričlenená aj časť regiónu bývalého okresu Stropkov, a do jej
pôsobnosti patrí 99 obcí - 99 MĽK a bývalá Okresná knižnica v Stropkove pod vedením
Margity Korbovej. Okresná knižnica popri funkcii mestskej knižnice sa stáva i okresným
metodickým strediskom pre sieť ľudových knižníc v okrese a riadenie knižnice patrí do
kompetencie ONV - odboru kultúry. Rozširuje sa čo do priestoru z troch na šesť
miestností a vytvára oddelenie politickej literatúry (OPL), oddelenie pre dospelých,
oddelenie pre mládež, požičovňu spoločnú pre mládež a dospelých, študovňu a jedna
miestnosť j e určená pre riaditeľa. Došlo aj k nárastu zamestnancov o 4, a tak sa mohlo
pracovať v úseku práce s mládežou, v úseku s dospelými, v úseku metodickom a v
úseku hospodárskom.
K 31. decembru 1968 knižný fond predstavoval 12 745 kníh, bolo evidovaných 1 002
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čitateľov a 19 263 výpožičiek. Podľa štatistiky mesto Svidník evidovalo 5100 obyvateľov
a okres 40 114 obyvateľov.
Na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov začína s budovaním strediskového
systému siete ľudových knižníc, ktorý znamenal racionalizáciu knižničnej obsluhy vi
dieckeho obyvateľstva, zavedenie jednotnej knižničnej techniky a profesionalizáciu pra
covníkov. Strediskový systém tvorilo 9 strediskových knižníc.
Sedemdesiate roky možno vo vývoji knižnice označiť za roky skvalitňovania knižničných
fondov, zintenzívnenia kultúrno-výchovnej činnosti a roky formovania novej štruktúry
poskytovaných služieb. Začiatkom sedemdesiatych rokov knižnica začína s vydávaním
prvých metodických materiálov a bibliografických súpisov a s budovaním výstrižkového
albumu o Dukle a okrese Svidník z Pražskej výstrižkovej služby. V januári 1973 sa
zriaďuje oddelenie politickej literatúry a v r. 1976 ho zlučuje s oddelením náučnej
literatúry (OPNL). Zároveň plní funkciu študovne a čitárne (na štúdium slúži 28 miest).
Osemdesiate roky v živote knižnice znamenajú ďalší kvalitatívny rozvoj činnosti nielen
na úseku základných knižničných služieb, ale i v bibliograficko-dokumentačnej, meto
dickej, edičnej a materiálno-technickej oblasti. V januári 1982 dochádza k zmene
riaditeľa knižnice - riaditeľka Helena Masicová odchádza do dôchodku a funkciu
riaditeľa preberá Peter Sičák (1982 - 1991). Prvého januára 1983 bola zriadená
centrálna evidencia čitateľov a v priebehu roka rekonštrukčnými prácami sa zveľadil a
rozšíril objekt knižnice. V roku 1985 bol v okrese dobudovaný strediskový systém, avšak
delimitácia strediskových knižníc do miestnych a mestských kultúrnych stredísk
znamenala rozpad strediskového systému.
Narastajúci počet obyvateľov v meste, podľa štatistického údaja v r. 1987 mesto Svidník
evidovalo 10 173 obyvateľov, si vyžiadal zriadenie pobočky na sídlisku UTRA, ktorá
bola slávnostne otvorená v auguste 1987. Zrušená bola v r. 1992.
Pozitívnym momentom v činnosti knižnice bolo otvorenie hudobného oddelenia koncom
roka 1987. Tieto dve udalosti sa pričinili o to, že knižnica v tomto roku zaznamenala
oproti roku 1996 nárast čitateľov o 99 (celkom evidovala 2 989 čitateľov) a nárast
výpožičiek o 11 243 (celkový počet výpožičiek predstavoval 74 393). Po dohode s
Krajskou požičovňou filmov /KPF/ v Košiciach v r. 1989 knižnica zaviedla osobitný úsek
služieb - požičiavanie videokaziet.
Začiatky deväťdesiatych rokov v knižnici boli poznamenané demokratickými zmenami
v našej spoločnosti, ktoré sa udiali v novembri 1989. Tieto spoločensko-politické zmeny
vyvolali zmeny aj v živote knižnice. V roku 1991 Okresná knižnica vo Svidníku nadobúda
právnu subjektivitu a je priamo riadená MK SR. V polovici augusta toho istého roku
riaditeľ Peter Sičák odchádza do dôchodku a do funkcie riaditeľa knižnice bola
menovaná Zuzana Sejková.
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Budova knižnice na sídlisku UTRA
V roku 1993 významnými medzníkmi pre knižnicu sa stali dve udalosti, a to: nový šat
knižnice - presťahovanie knižnice do samostatnej budovy na sídlisku UTRA a jej sprí
stupnenie verejnosti 27. septembra 1993 a pilotný holandsko-slovenský modelový
projekt BIBLIOBUSY, ktorým sa knižnica dostala do celoslovenského povedomia.
Cieľom projektu bolo zaviesť novú doplnkovú knižničnú službu do vidieckych oblastí
regiónu Svidník za pomoci dvoch bibliobusov - pojazdných knižníc. Projekt bol sláv
nostne uvedený do života 20. októbra 1993 ako jediný na Slovensku. Vyhodnotenie
projektu sa uskutočnilo v r. 1995 na prezentačnom sympóziu s medzinárodnou účasťou.
Okrem iných práve týmito dvoma významnými udalosťami okresná knižnica začala
písať novú kapitolu svojich dejín, ktorá sa zároveň spája s automatizáciou knižničnej
činnosti, ktorou sa podarilo výrazne zefektívniť výpožičnú a informačnú činnosť knižnice
s využitím systému LIBRIS a od roku 1995 aj systému BIBLIS. Koncom roka 1997
pripojením sa na internet sa pre zamestnancov knižnice i jej používateľov vytvorila
možnosť prístupu do celosvetovej počítačovej siete.
A j vďaka týmto udalostiam knižnica v r. 1994 zaznamenala oproti roku predchá
dzajúcemu výrazný nárast, a to: v počte čitateľov o 3 742 a výpožičiek o 173 461. V
rámci transformácie kultúry Okresná knižnica vo Svidníku od 1. júla 1996 stráca právnu
subjektivitu a stáva sa špecializovaným odborným útvarom Podduklianskeho kultúr
neho centra vo Svidníku pod názvom Podduklianska knižnica vo Svidníku. Zároveň k
24. júlu 1996 v zmysle zákona NR S R 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy k okresu Svidník bolo pričlenené mesto Giraltovce a 10 obcí z Bardejovského
okresu, a tak okres Svidník tvorí 68 obcí a dve mestá - Svidník a Giraltovce. Taktiež
vznikol samostatný okres Stropkov so 43 obcami a mestom Stropkov, ktoré boli od
okresu Svidník odčlenené. Metodické pôsobenie knižnice je rozšírené na obecné kniž
nice pričlenené k okresu Svidník a naďalej jej táto pôsobnosť ostáva pre obecné knižnice
v novovytvorenom okrese Stropkov.
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Zrušením Podduklianskeho kultúrneho centra dňa 1. apríla 1999 Krajský úrad v Prešove
zriaďuje Poddukliansku knižnicu vo Svidníku, ktorá získava právnu subjektivitu ako
verejná regionálna knižnica univerzálneho typu. Tá zároveň plní funkciu mestskej
knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, metodické,
bibliografické a vzdelávacie stredisko knižníc v územnom obvode regiónu (okresov
Svidník a Stropkov). Organizuje rôznorodé a zaujímavé podujatia, určené všetkým
vekovým kategóriám používateľov knižnice a bibliobusov, ako aj širokej verejnosti.
V roku 2000 v rámci humanizačnej činnosti knižnice zriaďuje pobočku pre obyvateľov
Domova dôchodcov a pobočku pre nevidiacich a slabozrakých občanov, a to vďaka
odbornej pomoci Knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči a finančnému daru
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., v Bratislave.
Od 1. apríla 2002 zriaďovateľom Podduklianskej knižnice je Prešovský samosprávny
kraj. V tomto roku knižnica nadviazala spoluprácu s Krosnianskou verejnou knižnicou
v Krosne, čím prispela k rozšíreniu spolupráce s prihraničným regiónom v Poľsku v
rámci Karpatského Euroregionu. Dňa 1. októbra 2002 došlo k zmene vo vedení knižnice.
Do funkcie riaditeľa bol menovaný Mgr. Kamil Beňko.

Z osláv 50. výročia založenia knižnice

Zo seminára Ukrajiniká-rusiniká v SNB

Úspechy, ktoré knižnica dosahovala počas 50 rokov svojej existencie a dosahuje aj v
súčasnosti, sú predovšetkým dielom zodpovedného, svedomitého a profesionálneho
prístupu k práci tých, ktorí sú tvorcami jej histórie i súčasnosti. Preto je na mieste vysloviť
vrúcne poďakovanie všetkým tým, ktorí pôsobili a pôsobia v knižnici a ktorí aj napriek
neľahkým podmienkam v minulosti i súčasnosti zostali verní svojmu povolaniu.
Pevne verím, že Podduklianska knižnica bude naďalej tou inštitúciou, ktorá v prvom
rade bude pre občana zdrojom informácií, ale bude i miestom oddychu. Do ďalšej päť
desiatky jej želám, aby sa jej splnili všetky predsavzatia, dobrých odborníkov a uspo
kojených používateľov.
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Čo j e nové v o svete školských knižníc?
Helena Pangrácová, Slovenská pedagogická knižnica
Rozvoj a pôsobenie školských knižníc j e predmetom záujmu knihovníkov celého sveta.
Dôkazom tejto skutočnosti sú viaceré aktivity, ktorých cieľom j e práve ich podpora.
Reprezentanti asociácií učiteľov a knihovníkov, ako aj niektorí ministri školstva z ôsmich
európskych krajín sa stretli v Amsterdame v dňoch 21. - 2 3 . marca 2003, aby diskutovali
o otázkach týkajúcich sa školských knižníc. Výsledkom prebehnutých diskusií sú via
ceré závery:
• nedostatok zákonných smerníc a príručiek,
• nedostatočné implementovanie už existujúcich smerníc a príručiek,
• nedostatok finančných zdrojov na rozvoj školských knižníc,
• nedostatok vzdelávacích programov pre školských knihovníkov,
• neujasnená pozícia verejných knižníc v o vzťahu ku školským knižniciam,
• nedostatočné materiálne a technické vybavenie,
• nedostatok kvalifikovaného personálu,
• nedostatočná pozornosť venovaná pedagogickým aspektom a vzdelávacím štandar
dom činnosti školských knihovníkov.
Na stretnutí sa založila neformálna skupina European Network for School Libraries &
Information Literacy-ENSIL (Európska sieť pre školské knižnice a informačnú gramot
nosť). V Amsterdame bolo prijaté aj nasledujúce
Press Release Vyhlásenie o školských knižniciach a informačnej gramotnosti
Medzinárodný výskum poukazuje na to, že pôsobením školských knižníc je kvalita
študijných výsledkov vyššia. 1
Všetci používatelia v európskych krajinách majú právo na kvalitné školské knižnice/
mediálne centrá a služby.
Na dosiahnutie uvedeného každá krajina Európy a Európskej únie by mala prijať a im
plementovat princípy Manifestu školských knižníc. 2
Slovenská pedagogická knižnica odpovedala na výzvu skupiny a svojim súhlasom
podporuje uvedené vyhlásenie.
1•

http://www.resource.gov.uk/documents/impactsl.pdf
http://www.resource.gov.uk/documents/rm004.pdf
http://www.resource.gov.uk/documents/rm005.doc
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Koncom roka 2002 UNESCO/IFLA vydalo nové odporúčajúce Smernice pre školské
knižnice. Boli prijaté pre školy s cieľom implementovať princípy vyjadrené v Manifeste
školských knižníc, podporovať knihovnícku komunitu pri jeho presadzovaní a zabez
pečiť informovanosť riadiacich orgánov na národných a miestnych úrovniach. Smernice
majú pomôcť budovať školské knižnice ako predpoklad úspešného fungovania infor
mačnej spoločnosti založenej na vedomostiach. Podrobne sa zaoberajú poslaním,
riadením, financovaním, umiestnením a priestormi, vybavením, knižničnými fondmi, za
mestnancami, službami a činnosťami, hodnotením, propagáciou a vzdelávacími progra
mami v oblasti informačnej výchovy.
Základom už spomínaných aktivít je Manifest UNESCO/IFLA o školských knižni
ciach vydaný v roku 2000. Sú v ňom formulované základné princípy riadenia, činnosti
a financovania školských knižníc. Vláda S R prijala uznesenie č. 310 z 11. apríla 2001,
v ktorom vzala na vedomie návrh Stratégie slovenského knihovníctva do r. 2006 a o. i.
ukladá ministrovi školstva pristúpiť k prijatiu manifestu a uplatniť jeho princípy pri no
velizácii právnych predpisov potrebných na revitalizáciu školských knižníc v SR.
Slovenská pedagogická knižnica v záujme uplatnenia týchto odporúčaní v praxi sloven
ského školského knihovníctva vypracovala Model školskej knižnice, ktorá po vytvo
řeni primeraných finančných, priestorových, technologických a personálnych podmie
nok bude môcť realizovať svoje poslanie, funkcie a úlohy v edukačnom procese. V mo
deli sa definuje školská knižnica, jej postavenie a funkcie v edukačnom procese, finan
covanie, odborné činnosti, knižničný fond, služby, personálne obsadenie, priestorové,
technické a technologické vybavenie, pričom sa diferencuje podľa počtu žiakov.
Existenciu tohto materiálu považujeme za veľmi dôležitú z viacerých dôvodov:
1. Riadiaci pracovníci rezortu i konkrétnej školy, učitelia i žiaci často nemajú konkrétnu
predstavu o tom, čo je školská knižnica a aké služby by mala poskytovať. Ich
predstava je skreslená existujúcim neuspokojivým stavom, častými kompromismi, čo
vedie k nedoceneniu významu školskej knižnice v edukačnom procese a v jej
voľnočasových aktivitách.
2. Napriek existujúcim legislatívnym normám nie je jasná pozícia školskej knižnice v
edukačnom procese, vo voľnočasových aktivitách školy a v jej organizácii. Len veľmi
ťažko sa presadzuje ich zaradenie do legislatívnych a koncepčných materiálov
rezortu školstva - „zabúda sa na ňu". Veď knižnice má na „starosti" ministerstvo
kultúry a nie školstva.
3. Riadiaci pracovníci rezortu i konkrétnej školy nevedia, čo všetko „obnáša" práca
školského knihovníka. Vedie to k názoru, že je zbytočné profesionalizovať školské
knižnice, k podceňovaniu osoby školského knihovníka a tým aj k nízkemu finan
čnému ohodnoteniu jeho práce. Načo, veď to „dokáže každý učiteľ aj bez akejkoľvek
formy odborného knihovníckeho a informačného vzdelania a za minimálnu odmenu
(napr. 100,- Sk) - veď každý z nich bol už predsa v knižnici a požičal si knihu". Tento
názor, žiaľ, korešponduje aj s celkovým spoločenským statusom knihovníkov. V tejto
oblasti by bol iste zaujímavý prieskum zameraný na názory verejnosti o význame
knižníc/knihovníkov v osobnom a profesionálnom živote občanov rôznych vekových
kategórií a spoločenskom postavení, a to nielen registrovaných používateľov.
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4. Model je podporou aj pre konkrétnych školských knihovníkov pri výkone ich činnosti
i v komunikácii s nadriadenými orgánmi, inými knižnicami a inštitúciami, používateľmi.
Je podporou aj pre Slovenskú pedagogickú knižnicu - metodické centrum pre
školské knižnice v komunikácii s Ministerstvom školstva SR.
5. Model zdôrazňuje význam informačnej výchovy ako predpokladu informačnej
gramotnosti, efektívneho celoživotného vzdelávania a vytvorenia podmienok pre
nezávislosť edukačného procesu a jeho účastníkov od informačných zdrojov.
6. Zlý existujúci stav školských knižníc u nás je predmetom odborných diskusií pre
dovšetkým medzi odborníkmi v oblasti knihovníctva. Často i tu už vzniká dojem, že
sa stále opakujú a že sa nič nerobí pre ich riešenie. Len zriedkavo sa ním zaoberajú
aj odborníci v oblasti pedagogiky. Stále sa za prioritnú úlohu považuje informatizácia
škôl. To, samozrejme, neznamená, že by smejú podceňovali.
7. Model by mohol byť podkladom pre hodnotenie školy, a to nielen riadiacimi orgánmi,
zriaďovateľmi škôl, ale aj používateľskou a rodičovskou verejnosťou. Stretli ste sa
napr. s názorom chcem ísť/chcem dať dieťa do tejto školy, pretože tu je dobrá
knižnica?
V diskusiách so školskými knihovníkmi vzniká dojem, že hlavným problémom je
financovanie školských knižníc v oblasti doplňovania knižničných fondov a vo finan
čnom ohodnotení ich práce. Problém je však v nepochopení poslania a funkcie školskej
knižnice v edukačnom procese, v permanentnom podceňovaní ich činnosti a významu
informačnej výchovy pre celoživotné vzdelávanie. Nedostatočné financovanie je len
dôsledkom tohto stavu. Je to ako začarovaný kruh. Školské knižnice pracujú s prob
lémami, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu a rozsah ich služieb a riešenie problémov
neprichádza - za také služby? Model by mal byť jedným z východísk.
Model navrhuje aj „staronové" riešenie v oblasti integrovania, príp. zlúčenia školských
knižníc s obecnými knižnicami v obciach s menším počtom obyvateľov. Na rozdiel od
predchádzajúcich rokov to umožňuje existujúca legislatíva a medzinárodné odporú
čania (Manifest UNESCO/IFLA o školských knižniciach, Smernice UNESCO/IFLA pre
školské knižnice, zákon č. 183/2000 o knižniciach) v oblasti knihovníctva a prechod
zriaďovateľských kompetencií na samosprávy (zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky).
Manifest i zákon o knižniciach pripúšťajú možnosť zlúčenia školskej a verejnej (obecnej)
knižnice, pričom sa zachovajú funkcie oboch. Toto riešenie je ekonomicky i organizačne
výhodné pre menšie osídlenia, najmä obce a malé mestá, v ktorých sa nachádza iba
jedna škola a knižnica.
Zlúčenie umožňuje:
• obmedzenie duplicity titulov v knižničnom fonde a nákladov na ich zaobstarávanie a
spracovanie,
• zvyšovanie obratu knižničných fondov,
• úsporu priestorov,
• úsporu finančných nákladov na prevádzku, na mzdy pre personál, vykurovanie, údrž
bu a pod.,
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• vytváranie predpokladu na riešenie komunitného centra, ktoré plní informačné,
vzdelávacie a kultúrne funkcie voči všetkým členom príslušnej komunity a vytvára
príležitosti pre podporu ich voľnočasových aktivít pod jednou strechou, čím vo zvý
šenej miere zainteresováva celú verejnosť i do problémov školy a plnenia jej funkcií,
• vytváranie miest verejného prístupu k informačným zdrojom na internete,
• vytváranie príležitosti na intenzívnejšie využívanie možností kooperácie a metodickej
pomoci z vyššie organizovaných typov knižníc, predovšetkým regionálnych,
• riešenie personálnych problémov - školské i obecné knižnice väčšinou nie sú profesionalizované.
Pri zriadení zlúčenej knižnice j e nutné zohľadniť tieto zásady:
• knižnica v obci sídli v priestoroch školy a plní funkcie a úlohy školskej i obecnej
knižnice,
• knižnica poskytuje služby všetkým členom komunity, pričom je nevyhnutné stanoviť
čas poskytovania služieb a zabezpečiť do knižnice vo vymedzenom čase prístup
verejnosti.
Určitým problémom (kto by to mal mať na „starosti"?) je však aj propagácia tejto myš
lienky v samosprávnych orgánoch obcí, v ktorých zriaďovateľskej kompetencii sú všetky
školy i knižnice.
Model školskej knižnice sa stal súčasťou rozsiahlejšieho projektu Otvorená škola,
ktorého schválenie sa predpokladá na jeseň 2003. V predkladacej správe k návrhu
projektu sa konštatuje, že škola disponuje značným materiálnym a intelektuálnym bo
hatstvom a je na škodu spoločnosti, ak nieje plne využité. Cieľom projektuje sprístupniť
tieto zdroje čo najširšej verejnosti. Školské knižnice tvoria samostatný podprogram,
ktorý si stanovil nasledujúci cieľ:
Poskytovaním knižnično-informačných služieb z knižničných fondov školských
knižníc a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečiť slobod
ný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov širšej verejnosti
(obce, regiónu...), t. j. nielen školskej komunite, a tak podporovať celoživotné
vzdelávanie a duchovný rozvoj. V spojení s projektom Infovek vytvárať miesta
verejného prístupu k informačným zdrojom na internete. Realizovať čitateľskú a
informačnú výchovu, a tak prispievať k rozvoju čitateľskej a informačnej gramot
nosti obyvateľstva. Poskytnúť podmienky na zmysluplné voľnočasové aktivity realizáciu zdravého životného štýlu ako protikladu k rozmáhajúcemu sa alkoho
lizmu, závislosti od drog, gamblérstva a pod.
Stanovený cieľ je v súlade s knižničným zákonom i so Stratégiou rozvoja slovenského
knihovníctva do r. 2006. Model školskej knižnice je prílohou tohto podprogramu. Zatiaľ
nie je možné predpokladať definitívne stanovisko k jeho textu (hlavne to financovanie
a personálne zabezpečenie!). Predpokladá sa, že na realizáciu projektu Otvorená škola
budú vyčlenené finančné zdroje, z ktorých budú školy čerpať na základe projektov. Tu
vidíme možnosť na vytvorenie finančných podmienok na postupnú revitalizáciu škol
ských knižníc (Uznesenie vlády SR č. 310 z 11. apríla 2001 k Stratégii rozvoja sloven
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ského knihovníctva do roku 2006) a na ich elektronizáciu v zmysle Programu elektronizácie knižníc v S R (Uznesenie vlády S R č. 801 z o 17. júla 2002).
Úlohou školských knihovníkov bude vypracovať kvalitné projekty na získavanie grantov
zo zdrojov určených na tento projekt. Vzhľadom na ich nedostatočné odborné vzdelanie
to môže byť problém - predkladané projekty by mali obsahovať inovatívne a rozvojové
aspekty. Bez riešenia problémov sa však nič nedá dosiahnuť - ani v rozvoji školských
knižníc. Po mnohých rokoch tu však (dúfajme) bude šanca. Treba j u využiť.

Poznámka:
Manifest UNESCO/IFLA o školských knižniciach, Smernice UNESCO/IFLA pre školské knižnice
i Model školskej knižnice budú sprístupnené na internetovej stránke Slovenskej pedagogickej
knižnice (www.spgk.sk) v priebehu októbra 2003.

Svet kníh online
Ing. Danica Zendulková, CVTI SR

Knižné kráľovstvo pozostáva z celkom prozaických prvkov, ako sú kniha, knižnica,
knihovníctvo, kníhkupectvo, vydavateľstvo kníh, e-kniha a podobne. Táto kategória
informácií patrí medzi vybrané oblasti ľudskej činnosti, ktoré sú pomerne podrobne
spracované aj na internete. Hoci, paradoxne i vplyvom rozšírenia výpočtovej techniky,
sa človek - knihomoľ, ktorého oči sa po začutí slovíčka kniha rozžiaria nadšením, stáva
takmer ohrozeným druhom.
Do ktorých virtuálnych krajov sa teda má vybrať rozprávkový princ hľadajúci krásnu
princeznú z kráľovstva kníh? Nie, nečaká ho sedem neschodných dolín a sedem
rozvodnených riek a pred kráľovským zámkom zákerný trojhlavý drak, vyberajúci krutú
daň (DPH?) od pútnikov. Čaká ho iba počítač a „svetová pavučina" - internet. Namiesto
zázračného zrkadielka nech mu na jeho ceste pomáha aj tento článok.
Začnime knihami. Kde ich na internete možno nájsť?
Knihy
Plné texty kníh (v slovenčine a češtine), samozrejme len tých, kde autorské právo dovo
ľuje ich publikovanie, nájdeme napríklad na týchto internetových adresách:
• www.elbooks.sk
• www.bookz.sk
• www.cuni.cz/cte/index.html
Častejšie ako s beletriou sa však na internete stretávame s rôznou odbornou literatúrou:
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slovníkmi, encyklopédiami, manuálmi. Z tých, ktoré sú prístupné bezplatne, spomeňme
napríklad:
• Devätnásfjazyčný obojsmerný prekladový slovník (www.birdz.sk/slovniky. php).
• Šesťjazyčný obojsmerný prekladový slovník. Stránky sú v češtine (slovnik.atlas.cz).
® Slovensko-nemecko-anglický obojsmerný slovník (www.siovnik.psg.sk).
• Latinčina pod lupou - preklad známych latinských výrokov do češtiny (http://asterix.
comics, cz/iatinici.htm).
• yAnglicko-slovenský slovník právnickej terminológie, preklady rôznych medzinárod
ných tlačív, používaných v rámci Európskej únie (http://aprox.government.gov.sk/
web/webiap.nsf?OpenDatabase).
• Online krátky slovník slovenského jazyka (www.forma.sk/oniines/siex/SLEX99-Oniine.htm).
• Výkladový slovník z oblasti medicíny (v češtine, www.maxdorf.cz/maxdorf/is.htmi).
• Výkladový slovník, obsahujúci niekoľko tisíc hypertextovo prepojených termínov a
pojmov z oblasti knižničnej a informačnej vedy (v angličtine, www.wcsu.edu/iibrary/odiis.htmi).
• Otvorená filozofická encyklopédia (http://danka.ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/fiiit).
• Výkladový slovník v oblasti toxikologie (v češtine, www.cbmi.cvut.cz/slovnik_odborny/slovnik_odborny.htm)
• Výkladový slovník, obsahujúci základné ekonomické pojmy, frekventované anglické,
technické a iné výrazy (www.etrend.sk/generate_page.php3?page_id=291).
• Album slovenských spisovateľov, umiestnený na literárnom portáli Literárneho infor
mačného centra. Tento portál stojí za pozornosť aj ako celok (www.iitcentrum.sk/
album).
• Užitočná zbierka príručiek z oblasti výpočtovej techniky (www.manuaiy.sk).
• Portál obsahujúci linky na množstvo encyklopédií, výkladových aj prekladových slov
níkov z rôznych krajín i z rôznych odborov ľudskej činnosti. Portál je v angličtine
(www.yourdictionary.com/diction4.htmi).
• Množstvo odkazov na zahraničné encyklopédie a slovníky máme spracovaných aj
priamo u nás doma v CVTI S R (www.cvtisr.sk/vkniznic/siovniky.htm).
Knižnice
Nájsť kompletnú internetovú evidenciu slovenských knižníc je v súčasnosti zrejme ne
možné. Najviac knižníc obsahuje online adresár vystavený na stránkach Ministerstva
kultúry. Nie všetky knižnice však patria do tohto rezortu. Ostatné portály vo svojich adre
sároch zahŕňajú takmer výlučne len knižnice pripojené na internet. Dôvodom je sku
točnosť, že portály ich nevyhľadávajú, knižnice sa na portály musia prihlásiť samy.
Prihlásia sa preto len tie, ktoré sú online a majú sa odkiaľ prihlásiť. Pripojenie na internet
však nestačí. V neposlednom rade treba vedieť aj to, kam všade je vhodné sa prihlásiť,
aby sa o knižnici dozvedeli aj jej potenciálni čitatelia.
Možno by bolo vhodné spomenúť aj rôzne databázy knižníc budované v SNK, Uni
verzitnej knižnici (adresár CEZL) i CVTI SR (adresár kladie dôraz na technicky orien
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tované knižnice a informačné strediská), ktoré sú určite početnejšie ako uvedené online
zoznamy. Avšak tie taktiež nie sú kompletné ani navzájom totožné.
Uveďme niektoré online zoznamy knižníc spolu s počtom knižníc, ktoré sa v jednot
livých zoznamoch v čase písania článku nachádzali:
• www.culture.gov.sk (v rubrike Knižničný systém - Adresáre - Knižnice v SR) - 182
knižníc, z toho asi 50 adries obsahuje aj URL,
• szm.sk/vedkni - 50 knižníc,
• www.cvtisr.sk/vkniznicAniznice.htm-45
knižníc,
• www.iitcentrum.sk- 40 knižníc,
• www.zoznam.sk/kataiog/lnstitucie/Kniznice
- 58 knižníc,
• www.knihy.sme.sk/kniznice.asp - 37 knižníc,
• www.zvykni.sk/kniznice.aspvýchodoslovenské knižnice,
• www.best.sk/www/Kniznice.htm - 38 knižníc.
Virtuálně kníhkupectvá
Knihy sú vďačným predmetom obchodovania cez internet. Netreba ich skúšať ani vizu
álne či hmatom posudzovať ich kvalitu. Virtuálně kníhkupectvá preto pribúdajú ako huby
po daždi. Mnohé poskytujú nielen možnosť elektronického objednania, ale aj platby cez
internet. Napríklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.dunaj.sk - najznámejšie a najväčšie z uvedených kníhkupectiev,
www.aiterego.sk,
www.artforum.sk,
brloh.funny.sk,
www.eurobooks.sk - kníhkupectvo zamerané na zahraničnú literatúru,
www.grada.sk,
www.knihy-pistek.sk,
iittera.inshop.sk,
www.martinus.sk,
www.podvrskom.sk,
www.shopsite.sk.

Uvedený zoznam nieje ani zďaleka kompletný. Linky na ďalšie e-kníhkupectvá nájdeme
na týchto adresách:
• www.searchserver.sk/kultura_umenie/iiteratura
- množstvo odkazov s literárnou té
matikou,
• www.supermarket.sk/Knihy.htm - Portál Knihy na internete obsahuje veľa zaujíma
vých URL,
• www.litcentrum.sk - literárny portál so všestranným zameraním.
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Vydavateľstvá
Rôzne vydavateľstvá a nakladateľstvá na Slovensku sa počítajú minimálne na desiatky,
a to ešte neuvažujeme o českých a iných zahraničných vydavateľstvách. Preto je cez
internet vhodné buď vyhľadať požadované konkrétne vydavateľstvo, alebo použiť nie
ktorý z portálov poskytujúcich prehľad elektronických adries vydavateľstiev rôznych
typov tlačovín a podľa diferencovaných odborných špecializácií. Napríklad:
•
•
•
•
•
•

knihy.sme.sk/vydav.asp,
www.zoznam.skAatalog/Priemysei/Papierensky_priemysel/Knizne_nakladatelstva,
www. cvtisr. skA/kniznic/knihsvd. htm,
szm.skAuliitvy,
www.litcentrum.sk,
www. orangeportal. sk/zoznamy/catalog/catalog_category_content. dwp ?page=1&ca
tegory=1288 - hudobné vydavateľstvá.

Knihovníctvo
Internetových stránok zameraných na knihovníctvo všeobecne a na aspekty, ktoré s
ním súvisia, nieje na Slovensku veľa. Možno niekomu sa budú uvádzané stránky zdať
notoricky známe. Noví používatelia internetu však pribúdajú geometrickým radom a
okrem toho stále platí, ž e opakovanie j e matkou múdrosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.sakba.sk- Slovenská asociácia knižníc,
www.fphil.uniba.sk/~kkvi- Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK,
www.skis.sk - Škola knihovníckych a informačných štúdií,
www.zvykni.sk- Združenie východoslovenských knižníc,
www.osf.sk/Slovak/appiication.php?CategorylD=19
- Knižničné programy Nadácie
otvorenej spoločnosti,
www.caslin.sk- Knižničný portál Univerzitnej knižnice v Bratislave,
www.snk.sk/kniznica/kniznica.htmiČasopis pre knihovníkov Knižnica,
www.cvtisr.sk/itlibAtlib.htm - Časopis pre knižničných a informačných pracovníkov
ITIib, zameraný na informačné technológie v knižnici,
www.ikaros.cz - Český elektronický časopis o informačnej spoločnosti Ikaros.

T u môžeme našu exkurziu virtuáinym svetom kníh ukončiť. Aký však bude koniec roz
právky o princovi a princeznej z úvodu? Azda takýto: „Princ s princeznou rozumne vládli
dlhé roky a zveľadili knižné kráľovstvo tak, že prekvitalo a bolo radosť v ňom žiť..."
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Naozaj nás niečo páli?

Ani v čase tzv. uhorkovej sezóny a ani dlhotrvajúcich a vyčerpávajúcich horúčav sa o
„ničnerobení" a „bezstarostnosti" knižnic nedá hovoriť. Na knihovníckom poli sa stále čosi
deje. Stále pretrvávajú, vznikajú či pribúdajú väčšie či menšie problémy s akvizíciou, auto
matizáciou, intemetizáciou, informatizáóiou, financovaním, priestorovým zabezpečením
atď. A tak sme chceli malým prieskumom či miníanketou nazrieť pod knižničnú pokrievku
problémov viacerých knižníc. Niekoľkým vybraným! knižniciam, ktoré by mohli. určite
najvýstižnejšie vyjadriť aktuálny stav v riešení niektorých čiastkových tém knižničnej práce,
sme zaslali nasledujúce otázky:
Zaujíma nás Váš pohľad:
1. na stav prípravy vykonávacích predpisov ku Knižničnému zákonu;
2. na to, ako je doriešený (?) problém akvizície knižničných fondov z hľadiska zákona o
verejnom obstarávaní;
3. na problém inventarizácie knižničných fondov v zmysle súčasných zákonných predpisov;
4.na dôsledky vyplývajúce z očakávaného zvýšenia DPH na budovanie knižničných fondov
a knižnično-informačné služby.
"... .
Objavovali sa totiž - sporadicky aj opakovane - v námetoch na ich zohľadnenie v našom
bulletine. Našimi otázkami (či skôr malými témami) sme nemysleli nejakú anketu, ktorú
budeme percentuálne vyhodnocovať a robiť tabuľky a grafy, ale hlavne sme chceli dať
priestor tým, ktorí by prípadne chceli vyjadriť svoj názor, prísť s niečím inšpiratívnym pre
ostatných, prípadne prísť s upozornením, čoho sa treba vystríhať... Veď stále platí, že „viac
hláv, viac rozumu". Ale...
Žiaľ, ozvali sa nám: iba tri (!) z oslovených knižníc. Ich výpovede uvádzame v plnom znení
aúprimne im za ne ďakujeme. Zároveň dávame priestor na prezentáciu svojich názorov aj
ďalším, ktorí by sa chceli vyjadriť (nielen na túto tému).
Redakcia

• Slovenská národná knižnica v Martine (Ing. Daniela Slížová, odbor pre kniž
ničný systém)
1. V súčasnosti j e na medzirezortnom pripomienkovom pokračovaní návrh vyhlášky o
spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní..., ktorú knižnice najviac potrebujú.
Verím, ž e táto vyhláška nadobudne platnosť od 1. septembra 2003. Ostatné
pripravované vyhlášky, dúfam, postupne taktiež prejdú príslušným legislatívnym po
stupom a uzrú svetlo sveta.
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2. Napriek tomu, že zákon o verejnom obstarávaní do značnej miery skomplikoval kniž
niciam život, myslím, že sa našlo prijateľné východisko v podobe spracovania
interných smerníc, ktoré umožňujú nákup bez zbytočných komplikácií. Isteže, naj
optimálnejším riešením by bola novela zákona o verejnom obstarávaní, kde by na
nákup kníh do knižníc bola výnimka. Podľa mojich informácií však nie je na strane
legislatívy ochota riešiť tento problém.
3. Tento problém sa podarilo po konzultácií MK SR a MF SR vyriešiť - pozri Odporúčanie
ako účtovať knižničné dokumenty (Knižnica č. 5 alebo www.snk.sk - Knižničný
systém SR.
4. Dôsledky budú opäť veľmi negatívne. Vplyv zvýšenia sadzby DPH bude mať na
doplňovanie fondov knižníc veľmi ťažký dosah. Prerátala som príspevky na nákup
fondu od zriaďovateľov verejným knižniciam (bez databáz) a výsledky sú:

Rok

Prísp. na nákup

Ročný prír. kn. j .

2000

34 322 618

188 180

Rozdiel

Priem, cena knihy

182,40

2001

35 814 551

187 410

2002

35 610 464

179 005

- 8 405

198,93 (10% DPH)

191,10

2003*

172 156

- 6 849

206,85 (14% DPH) j

2004

163 960

- 8 196

217,19 (19 % DPH) j

* počítala som skutočnosť r. 2002; skutočnosť r. 2003 však bude pravdepodobne nižšia
Pokles medzi r. 2001 a 2004 by bol 23 450, čo je 87,49 %
Včasoch, keď EÚ považuje vzdelávanie, osobitne celoživotné vzdelávanie, za prvoradý
záujem všetkých krajín, nehovoriac už o slobodnom prístupe k informáciám, sú slo
venské verejné knižnice odsúdené na živorenie, mnohé i na zánik. Podľa odporúčaní
I F L A ktoré sa, mimochodom, v Európe realizujú, by mal byť nákup na obyvateľa vo
verejnej knižnici ročne 0,2 až 0,25 zväzku, v r. 2002 to na Slovensku bolo len 0,03
zväzku. Takýto rozsah prírastku je prinajmenšom zahanbujúci v krajine, ktorá sa ešte
začiatkom 90. rokov považovala v oblasti knihovníctva za veľmi dobrú.
Bude klesať ešte výraznejším tempom počet titulov, ktoré si knižnice môžu dovoliť kúpiť
v tejto neradostnej situácii. V o verejných knižniciach sa v r. 2002 nakúpilo o 4 252 titulov
menej ako v r. 2001 a to sa zvýšenie DPH prejaví až v tomto a osobitne na budúci rok.
V priemere stála 1 kniha 199,- Sk, po zvýšení bude stáť 217,- Sk. Ak by ostal rozpočet
na nákup vo verejných knižniciach na úrovni r. 2002, znamenalo by to pokles o ďalších
15 tisíc k. j. alebo požiadavky na zvýšenie rozpočtu o viac ako 3,3 mil. Sk, ktoré nikto
verejným knižniciam nedá. Zníženie počtu nových kníh sa, samozrejme, prejaví na
znížení úrovne poskytovaných služieb. Našim používateľom síce vo veľkých knižniciach
(minimálne od regionálnych knižníc) dokážeme sprostredkovať informačné služby na
slušnej úrovni, ale nedokážeme zabezpečiť pre nich samotné dokumenty. Ak sa dnes
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knižničný fond v regionálnej knižnici inovuje približne z a 50 rokov (odporúčanie IFLA
j e podľa veľkosti fondu a počtu obyvateľov okolo 10 rokov), toto číslo sa opätovne zvýši
a pre používateľa sa pomaly, ale isto stane verejná knižnica nepoužiteľná z hľadiska
jeho aktuálnych nárokov. A to už j e otázka nielen pre knihovníkov, ale predovšetkým
pre zriaďovateľov a celú spoločnosť.

• Ústredná knižnica SAV (Mgr. Andrea Doktorová, riaditeľka)
1. Meškanie vykonávacích predpisov k zákonu o knižniciach ma, priznám sa, nijako
veľmi nevzrušuje (ak nerátam „výčitky svedomia" v súvislosti s tým, ž e som to na
svojom predchádzajúcom pracovisku mala stihnúť). Môj postoj j e odôvodniteľný
veľmi jednoducho. Povinnosti „iným" určil zákon, vyhláška nemôže ísť nad jeho
rámec, môže len dopovedať podrobnosti. A to, čo máme robiť „my", keďže ide po
väčšine už len o knihovnícke záležitosti, hádam vieme. A k nevieme, môžeme nájsť
iné formy na dohodu a zosúladenie postupov, ako j e právny predpis, resp. môžeme
tak urobiť už predtým, ako bude prijatý. Vyhláška o odbornej evidencii nebude prav
depodobne zachádzať ani do takých podrobností, ktoré sú uvedené v doteraz platnej
smernici. Jej prínosom bude, ž e bude záväzná aj pre knižnice mimo rezortu kultúry.
Vyhlášku o historických knižničných dokumentoch a fondoch by mala potrebovať
predovšetkým Slovenská národná knižnica ako ústredná organizácia pre ich správu.
MMVS sa spravuje hlavne medzinárodnými odporúčaniami, pričom akceptujem, ž e
tie by sa mali všeobecne platnou formou preniesť aj do národnej úrovne. Ale zatiaľ
na to môže postačiť akceptácia vypracovanej metodiky (ak by bola) z o strany knižníc,
ktoré tieto služby využívajú, atď. Že nemáme vyhlášku o ďalšom vzdelávaní za
mestnancov knižníc, ma v tejto chvíli, pravdu povediac, len teší. Viete si predstaviť,
že by nám vyhláška v súčasnosti už určovala povinnosť spínať okrem všeobecnej
úrovne vzdelania aj osobitný kvalifikačný predpoklad pri zaraďovaní do základných
platových tried (podotýkam, že nepôjde o príplatky, ale pôjde o triedu, teda o to, čo
doteraz môžeme získať bez ďalších podmienok) bez toho, ž e by sme ho mali kde
získať? Vybudovanie systému ďalšieho vzdelávania vrátane jeho finančného zabez
pečenia v tomto prípade musí vyhlášku predbehnúť. Chápte ma, prosím, správne.
Splnomocňujúce ustanovenia v zákone ukladajú, ž e vyhlášky musia byť vydané, čo,
samozrejme, nespochybňujem. Len sa domnievam, že si isté procesy vlastnou sna
hou môžeme overiť vopred na základe dohody, že časové hľadisko v tomto prípade
nehrá proti nám.
2. Po intenzívnej komunikácii s metodikmi Úradu pre verejne obstarávanie a oboj
strannom vysvetlení stanovísk a princípov myslenia som toho názoru, že zákon sa
dá aplikovať aj pri akvizícií knižničných dokumentov bez toho, aby knižniciam
spôsoboval neprekonateľné problémy. Samozrejme, situácia nie j e taká jednoduchá
ako pred zrušením zákonnej výnimky. Knižnica musí brať do úvahy isté súvislosti,
predovšetkým objem prostriedkov, ktorý mieni vynaložiť na daný titul dokumentu,
charakter dodávateľa, t. j. či ide priamo o vydavateľa dokumentu, alebo len o ob
chodníka v tejto oblasti, či ide o autorizovaného, alebo výhradného dodávateľa a
pod., ako aj o to, či obstarávame výlučne tovar, alebo aj službu s dodávaním
dokumentov spojenú (napr. dodávateľa a distribútora periodickej literatúry pre
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medzinárodnú výmenu dokumentov). Najvyužívanejšou metódou pri akvizícií kniž
ničných dokumentov bude pravdepodobne podprahová metóda s nižšou cenou, pri
ktorej sa použije zjednodušený postup verejného obstarávania rokovacím konaním
bez zverejnenia. To znamená, že knižnica musí robiť prieskum trhu, pokiaľ si v in
ternom akte riadenia (napr. smernici) neurčí finančný a vecný limit, pri ktorom
prieskum trhu realizovať nebude. Po dôkladnej analýze akvizičných postupov pri
nakupovaní dokumentov a po vypracovaní internej smernice teda verejné obsta
rávanie nezabraňuje plynulému doplňovaniu knižničných dokumentov v našej kniž
nici. Faktom ale je, že korektnosť, resp. prípadná problémovosť namodelovaného
procesu sa reálne ukáže až po posúdení kontrolnými orgánmi, ktoré môžu mať na
riešenie vecí názor odlišný nielen od knižnice, ale aj od metodikov ÚVO.
3. Inventarizáciu knižničných fondov nepovažujem za problém, a ak by takýto problém
niekde bol, dovolím si povedať, že si ho knižnica, prípadne jej zriaďovateľ, privodil
sám. Zákon o účtovníctve prikazuje každoročne inventarizovať majetok, pričom za
majetok sa považuje to, čo sa účtuje na majetkových účtoch. V o všeobecnosti o tom,
čo sa považuje za krátkodobý alebo dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, hovoria
opatrenia MF SR. A j keď niektoré knižničné dokumenty by mohli spĺňať kritériá na
zaradenie do dlhodobého hmotného majetku, každá účtovná jednotka má právo v
internom predpise rozhodnúť, ako knižničné dokumenty bude účtovať. Keď ich účtuje
do nákladov (do spotreby), inventarizáciu ani fyzickú inventúru logicky nevykonáva.
Tým sa však povinnosti knižnice pri zisťovaní aktuálneho stavu knižničného fondu
nekončia. Nikto z knihovníkov určite neprehliada fakt, že knižničný fond je pre kniž
nicu bez ohľadu na obstarávaciu cenu to najväčšie bohatstvo, čo má. Preto má každá
knižnica zákonnú povinnosť viesť odbornú evidenciu a realizovať revízie knižničného
fondu, čím logicky dospeje k rovnakému výsledku, ako keby postupovala podľa
zákona o účtovníctve - overí, či stav fondu (majetku) v odbornej evidencii (v účtov
níctve) zodpovedá skutočnosti.
4. Treba povedať, že zvýšenie dane z pridanej hodnoty, resp. zavedenie jej jednotnej
sadzby bez výnimky, by nás z hľadiska systémovej daňovej politiky vôbec nemalo
vzrušovať, ale vzrušuje. Nie však kvôli nepochopeniu daňovej politiky, ale kvôli tomu,
že vyvolané výdavky nám štátny, resp. verejný rozpočet nebude saturovať. Tí, čo sa
zmohli na otvorené protesty proti tomuto kroku, neargumentujú tým, že národ bude
(s odpustením) hlúpejší, ale že skrachujú vydavatelia a knižní obchodníci. Bolo by
treba dovidieť troška ďalej. Menej sa napríklad hovorí o tom, že sa pripravuje úplne
nový zákon o DPH, ktorým sa platcami DPH majú stať všetci. Znamenalo by to, že
aj knižnice budú nielen v obstarávacích cenách platiť, ale aj za svoje služby povinne
účtovať DPH. Existuje však európska smernica, ktorá hovorí, že isté kultúrne služby
od DPH možno oslobodiť. My však chceme byť opäť raz pápežskejší ako pápež.
Jediný argument, ktorý by mohol na gestora zákona - ministra financií - zabrať, j e
ten, že knižnice oveľa viac tovarov a služieb kupujú ako predávajú, teda štát by mal
negatívnu bilanciu DPH vrátiť, čo by nám vlastne pomohlo. Len či naozaj? To
uvádzam len ako príklad prístupu Slovenskej republiky k aproximácii európskeho
práva. Tvárime sa, že nepotrebujeme ani tie zvýhodnenia, ktoré nám Európa umož
ňuje, alebo čo nám naši vyednávači mohli dohodnúť. Mohli, ale nedohodli, napr.
zníženú alebo nulovú sadzbu DPH na knihy, ktoré si vyrokovali a presadili iné, oveľa
bohatšie (asi nielen materiálne) európske krajiny.
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• Mestská knižnica v Bratislave
1. Odborná verejnosť očakávala rýchlejší postup vydania a schválenia vykonávacích
predpisov ku Knižničnému zákonu. Na príprave vyhlášok sa pracovalo paralelne s
Knižničným zákonom a predpokladali sme pružnejšiu reakciu a skoršiu účinnosť
vyhlášok k zákonu o knižniciach (3 roky po schválení zákona vyhlášky ešte nena
dobudli účinnosť).
E. Ď.
2. Zrušením výnimky na akvizíciu knižničných dokumentov sa tieto stali súčasťou
obstarávania všetkých druhov tovarov knižnice alebo inej inštitúcie, ktorej je knižnica
súčasťou. Problém riešia knižnice dvojakým spôsobom. Oba spôsoby sú pre knižnice
s menšími finančnými prostriedkami na nákup literatúry, ako j e aj naša, podprahovou
metódou s nižšou cenou. Buď nakupujú knihy ako jednotlivé tituly, každý titul tvorí
jeden druh tovaru - má svoje ISBN, alebo knihy sú pri nákupe začleňované do
jednotlivých položiek colného sadzobníka. Myslíme si však, že položky colného sa
dzobníka nie šú veľmi vyhovujúce. Zlučuje formálne a obsahové hľadisko do jedného.
A s i by bolo potrebné sa rozhodnúť pre jedno.
M. M.
3. Sú absolútne nevyhovujúce.
E. V.
4. Zvýšenie DPH má pre knižnice nepriaznivejšie dôsledky ako zákon o verejnom
obstarávaní. U ž dnes knižnice zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov na
nákup fondov, po zavedení vyššej DPH bude situácia priam katastrofálna. U ž tento
rok sa v našich podmienkach priemerná cena knihy zvýšila o 30,- Sk.
E. V.
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INFORMÁCIE

Čriepky z letnej činnosti SAK
• Vďaka podpore vedúcej informačného referenčného centra Americkej ambasády
pani Pauly Holotňákovej sa SAK podarilo získať grant na podporu členstva SAK v
American Libraries Association. Bližšie informácie o možnostiach využitia tejto zahra
ničnej spolupráce členskými knižnicami poskytneme na valnom zhromaždení SAK v
novembri 2003.
• V priebehu mesiacov júl - august podpísala SAK zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov z grantového programu Pro Slovakia MK SR vo výške 30 000-, Sk a z
účelových prostriedkov MK SR vo výške 2 x 15 000 Sk. Prostriedky budú použité v
zmysle deklarovaného účelu použitia, t. j. na podporu účasti SAK na Bibliotéke 2003,
na úhradu nákladov spojených s účasťou na medzinárodnej konferencii o problema
tike verejných knižníc vo Fínsku (delegátom SAK je Mgr. Peter Klinec) a nákladov
spojených s vydaním zborníka z 3. knihovníckeho kongresu.
• Na základe výpisov z účtu SAK sme zistili, že v tohtoročnej kampani na získanie 1 %
z daní fyzických osôb získala Slovenská asociácia knižníc spolu so Spolkom sloven
ských knihovníkov sumu 13 383,- Sk. Obe združenia sa dohodli, ž e vzhľadom na
pripravovaný 3. knihovnícky kongres usporiadajú v tomto roku spoločnú kampaň s
cieľom znížiť finančné nároky spojené s účasťou zástupcov členských knižníc na
kongrese. Či je to veľa, alebo málo, necháme na posúdenie členským knižniciam a
členom oboch profesionálnych združení.
• SAK získala pozvanie Sdružení českých knihoven na konferenciu Knihovny součas
nosti, ktorá sa už tradične koná v Seči v dňoch 16. - 1 8 . septembra. Delegátom SAK
je riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice B. Bellérová. Bližšie informácie
o programe na: www.mzk.cz/aktivity/sec.php3.
• Počas letných mesiacov sme podporili zvýhodnený nákup softvérových produktov na
báze podpísanej zmluvy Microsoft Select 3 knižniciam. Ročné vyhodnotenie pod
písanej zmluvy budeme publikovať v niektorom z nasledujúcich čísiel bulletinu.
• V priebehu júla sa SAK zúčastnila na medzirezortnom pripomienkovaní návrhu vy
hlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v kniž
niciach. Z reakcií členov SR SAK vyplynulo, že nemáme podstatné výhrady k pred
loženému materiálu.
M. K.
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Zasadnutie výkonného výboru Konzorcia MDT
Dňa 12. marca 2003 sa uskutočnilo v Haagu prvé tohtoročné zasadnutie výkonného
výboru Konzorcia Medzinárodného desatinného triedenia (Executive Committee Uni
versal Decimal Classification Consortium - EC UDCC). Výkonný výbor Konzorcia MDT
( W KMDT) v Haagu má každoročne2 - 4 stretnutia svojich výkonných členov, na kto
rých sa prerokovávajú rozličné otázky a problémy. Prvého tohtoročného stretnutia sa
zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej národnej knižnice - perspektívneho nového člena.
Pre SNK by to síce znamenalo vyššie náklady, musela by platiť členský poplatok, ale
už by nepotrebovala licenčnú zmluvu, pretože v členskom poplatku už je zahrnutá li
cencia za vydania MDT aj licencia za publikáciu Extensions and Corrections, v ktorej
vychádzajú v tlačenej podobe informácie o zmenách uskutočnených v MDT. Problém
j e však v tom, že tlačené vydanie má dosť dlhý výrobný čas a nie vždy zmeny, ktoré sú
zverejnené v Extensions and Corrections, sú kompletne platné, pretože s MRF (Mas
ter Reference File) sa ešte pracuje a zapracovávajú sa do neho zmeny. Z tohto dôvodu
nie je tlačená podoba úplne rovnaká ako to, čo je v zostave MRF, ktorú dostávame na
disketách. Recipročne za členský príspevok by získala SNK výlučné vydavateľské a
distribučné práva na všetky vydania MDT v slovenčine v neobmedzenom množstve a
úplnú kontrolu nad týmito publikáciami a zároveň by mohla slobodne licenčne prenají
mať MDT tretím stranám. Mohla by vystavovať MDT aj na internete, ale prístup by musel
byť chránený heslom. Žiaľ, z finančných dôvodov sa tento vstup nepodarilo realizovať,
pretože SNK nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie členského.
Rokovanie sa uskutočnilo v Kráľovskej knižnici v Haagu, kde j e sídlo sekretariátu
Konzorcia MDT a kde sa pravidelne konajú zasadnutia výkonného výboru KMDT.
Jedným z najzávažnejších bodov stretnutia bola otázka financií - t. j. platenia licencií a
členských poplatkov, ktoré sú vlastne základným zdrojom financovania činnosti výkon
ného výboru. Čo sa týka platby členského poplatku, platí sa dvakrát ročne, vždy v presne
stanovených termínoch - v januári a v júli. Ak sa zaplatí v príslušnom termíne, do
mesiaca od vystavenia faktúry, je zľava na členskom temer 500 eur. Ak sa platí členské
v termíne, je teda možné ušetriť. A k sa nezaplatí v termíne, maximálne do troch me
siacov, nasleduje výstražný list a zrušenie členstva. Konzorcium využíva členské na
svoju činnosť, preto j e nutné platiť ho včas a v stanovených termínoch. Pre nás nastala
trápna situácia vo chvíli, keď po našom privítaní nasledovala informácia, že práve my
sme nedodržali podmienky členstva, lebo členské sme doteraz nezaplatili. Ďalšie
finančné otázky sa týkali platby licencií. Tie sa týkajú členov, ako sme boli aj my do
minulého roka, t. j. starých, ktorí nie sú členmi výkonného výboru, ale získavajú MRF
na základe zaplatenia licenčných faktúr podľa toho, o aký typ licencie majú záujem na tlačenú podobu, CD-ROM atď. Diskutovalo sa aj o možnosti licencií na čiastkové
vydania len určitých vybraných tried. Tu je potrebné prediskutovať ešte problematiku
platenia, a to koľko by sa malo platiť za záznam, prípadne sa musí zvoliť iný princíp
platenia.
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Ďalšou problematikou, o ktorej sa diskutovalo, bola otázka multilingválneho MRF. K
tejto problematike musíme zaslať naše stanovisko. SNK prezentovala svoj záujem o
multilingválnu verziu MDT už pred štyrmi rokmi na medzinárodnom podujatí v Nemecku,
kde sme mali referát na túto tému a pokúšali sme sa v tejto oblasti o spoluprácu s
Nemeckom a Rakúskom.
Ďalším bodom rokovania bola informácia o možnostiach asociatívneho členstva v
KMDT. Tu je však problém v tom, že finančné náklady sú síce potom menšie, ale menšie
sú aj možnosti asociatívnych členov, ktorí majú podstatne menšie práva ako výkonní
členovia.
Ďalším bodom boli informácie o počte členov a počte licencií požadovaných od KMDT.
V roku 2002 to bolo 22 licencií a či rok 2003 prinesie zvýšenie alebo zníženie ich počtu,
to uvidíme.
V rámci rôzneho sa diskutovalo o rozličných otázkach. Jednotliví členovia informovali
o svojich plánoch na rok 2003, čo sa týka vydávania MDT. V súčasnosti vychádza tla
čené vydanie v Holandsku a v Španielsku. My sme tiež informovali o našich aktivitách
a plánoch na tento rok, ako je vydanie druhého CD-ROM-u MDT, vydanie verzie roka
2001 a snaha o vystavovanie MDT na internete.
V rámci neformálnej diskusie sme získali viaceré kontakty na osoby, s ktorými môžeme
ďalej konzultovať naše otázky a problémy. Už na zasadnutí sme konzultovali viaceré
naše otázky týkajúce sa ďalšieho vydávania, ale aj úprav MDT. Sľúbili sme dodať súbor
znakov MDT do pomocných znakov miesta, aby bola správne a po novom pokrytá aj
Slovenská republika. Zatiaľ je tam totiž len pôvodné členenie na tri kraje a nič viac. Spra
cujeme znaky podľa najnovšieho členenia a dodáme ich ako návrh, aby boli zakompo
nované do ďalšieho vydania. Po návrate sme sa zapojili do diskusnej skupiny MDT,
ktorá sa venuje rozličným otázkam a problémom týkajúcim sa MDT. Dúfame, že našimi
otázkami prispejeme k riešeniu medzinárodných, ale aj našich problémov a otázok
týkajúcich sa napr. možností klasifikačných formátov.
PhDr. Anna Kucianová, SNK v Martine

I N F O R U M 2003
V dňoch 2 6 . - 2 9 . mája 2003 sa v Prahe uskutočnil v poradí už 9. ročník medzinárodnej
konferencie o elektronických informačných zdrojoch INFORUM 2003. Tento rok bola
konferencia venovaná problematike digitálnych knižníc a digitalizácii dokumentov, vy
hľadávaniu informácií v rámci dostupných internetových zdrojov, úlohe informačných
pracovníkov v oblasti celoživotného vzdelávania, ponuke informačných zdrojov s ob
sahom týkajúcim sa Európskej únie, obsahu verejných informačných služieb a
e-governmentu. Napriek rôznym náznakom o účelnosti a zmysluplnosti vysielania účastníkov zo Slovenska s podporou Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských
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knihovníkov sa na základe uznesenia valného zhromaždenia SAK podarilo i tento rok
vypraviť autobus, sponzorovaný slovenskou pobočkou firmy Albertina icome, so sloven
skými účastníkmi na toto zaujímavé podujatie. Finančná podpora SAK a SSK umožnila
15 knižniciam vyslať svojho zástupcu na obľúbenú odbornú konferenciu. Veď príležitostí
na vzájomnú konfrontáciu slovenských a českých knižníc je čoraz menej a menej. A nie
preto, že by bolo menej rôznych odborných podujatí-príčinou je nedostatok finančných
prostriedkov na zabezpečenie účasti, najmä pokiaľ ide o pracovníkov slovenských
knižníc, a čiastočne i nedostatok priebojnosti pri presadzovaní tohto cieľa pri zostavo
vaní rozpočtov či prideľovaní finančných prostriedkov. Hoci - ako sa to aj na konferencii
v sekcii Rola informačných pracovníkov v procese vzdelávania zdôrazňovalo - nevy
hnutnou súčasťou získavania aktuálnych poznatkov a informácií sú práve odborné po
dujatia, konferencie a semináre, kde sa prezentujú najnovšie poznatky a výsledky roz
voja informačných technológií spolu s informáciami o ich úspešnej aplikácii v knižnično-informačnej praxi.
Tohtoročná konferencia bola tak ako v predchádzajúcich rokoch rozdelená do viacerých
sekcií, ktorých činnosť sa rozbehla po vtipnom otváracom príhovore Vladimíra Karena,
hlavného organizátora podujatia. O tom, že konferencia si získala podporu a záujem i
štátnych predstaviteľov, svedčilo aj vystúpenie ministra informatiky ČR Vladimíra Mlynářa, ktorého si mnohí z účastníkov pamätali ako účastníka panelovej diskusie z čias,
keď pôsobil ešte ako poslanec českého parlamentu.
Vystúpení bolo 75 a rozdelené boli do 8 tematických blokov. Nové možnosti a trendy v
informačných technológiách a ponuka elektronických informačných zdrojov boli okrem
prednášok prezentované zástupcami významných zahraničných firiem pôsobiach v
tejto oblasti i v stánkoch minivýstavky, ktorá sa konala v priestoroch pred aulou. Zaují
mavosťou bola aktívna účasť a diskusné príspevky zástupcov firiem v sekciách, kde
odzneli príspevky hodnotiace informačné produkty týchto firiem (napr. v sekcii Možnosti
a využitie internetu a platených informačných zdrojov pre zdravotníctvo vystúpenia
zástupcov OVID či rýchle adresné vystúpenie zástupcu firmy Bowker počas prednášky
o funkciách Portálu Elektronických časopisov (Ústredná knižnica Univerzity Karlovej).
Svedčí to o význame priebežného vyhodnocovania používaných informačných zdrojov,
ktorého výsledky sa premietajú do ich ďalšieho vývoja. Z tohto hľadiska zaujal pred
náškový blok o profesionálnych metódach vyhľadávania na voľnom i platenom inter
nete, pričom z niektorých zaznelo, že ešte stále nie sú zosúladené možnosti informač
ných zdrojov so schopnosťami používateľov adekvátne ich využívať. Táto téma bola i
predmetom jedného z dvoch workshopov, ktoré sa konali pred konferenciou.
Voľným pokračovaním tejto témy bola časť konferencie venovaná Úlohe informačných
pracovníkov v procesoch vzdelávania. Z prednášky P. Komárka o čiastočných výsled
koch Národného programu počítačovej gramotnosti vyplynulo, že i v tejto oblasti nás
českí kolegovia predstihli, za tri mesiace fungovania programu rozbehlo svoju vzde
lávaciu činnosť 228 regionálnych centier v 145 oblastných sídlach, ktoré zabezpečujú
školenia informačnej gramotnosti formou vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov pre
používateľov rôznych vekových kategórií. Na činnosti regionálnych centier participujú
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rôznymi formami aj mnohé verejné knižnice v ČR. Aktívnou účasťou knižníc v tomto
národnom programe si české knižnice budujú neotrasiteľnú pozíciu v pokračujúcich
procesoch internetizácie spoločnosti a stávajú sa tak neoodeliteľnou súčasťou národ
ného informačného systému.
Súčasťou konferencie sa stalo i zhodnotenie významných českých i slovenských infor
mačných počinov uplynulého roka, zavŕšené udelením ceny INFORA2003. Potešujúce
je, že jednu z piatich udelených cien získala Univerzitná knižnica v Bratislave za Súborný
katalóg periodík. Udeľovanie cien bolo súčasťou spoločenského Infomejdanu, ktorý sa
už tradične konal v Zrkadlovej kaplnke NK ČR. Okrem tohto úspechu odzneli slová
uznania na margo úspešnej májovej medzinárodnej konferencie Informačné správanie
a digitálne knižnice, na ktorej organizácii sa podieľala i Slovenská asociácia knižníc.
Nie je možné spomenúť všetky zaujímavosti, ktoré odzneli počas konferencie, ďalšie
informácie i plné znenie konferenčných príspevkov je možné prečítať či už na adrese
www.inforum.cz, alebo na CD, ktoré bolo prílohou časopisu \Tlib č. 2/2003.
PhDr. Mária Kadnárová

Do slovenských knižníc sa dovezie ruská literatúra získaná
na účet zníženia dlhu Ruska voči Slovensku
Dňa 5. júna 2003 prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 437, ktorým schválila
realizáciu dodávok ruskej vedeckej a odbornej literatúry do Slovenskej republiky, ktoré
uhradí Ruská federácia s cieľom znížiť svoj dlh voči SR. Ide o literatúru vydanú za po
sledné tri, max. päť rokov v ruštine, resp. ruskými vydavateľmi. Na realizáciu úlohy je
určená suma 200 000 USD. Zastrešením celého projektu je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR.
Projekt je časovo a administratívne veľmi náročný.
CVTI SR zatiaľ v spolupráci s osemnástimi významnými slovenskými vedeckými a
akademickými knižnicami stanovilo tematické okruhy pre požadovanú literatúru, ktoré
vychádzajú z tematických profilov oslovených knižníc a pokrývajú celú oblasť vedy a
techniky. V spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Moskve bol vybratý ruský
partner - Rossijskij Knižnyj Sojuz (RKS), ktorý bude dodávateľom literatúry. Bolo tiež
bližšie určené zameranie požadovanej literatúry z pohľadu požiadaviek slovenských
knižníc.
V súčasnosti sa pracuje na príprave zmluvy medzi CVTI S R a RKS.
PhDr. E. Tarovská, vedúca ODF CVTI SR
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A k o si predstavujem knižnicu v novom tisícročí
Počas 4. ročníka TSK
koncom marca 2003
Krajská pobočka SSK
Bratislavského kraja
vyhlásila pre svojich členov a priaznivcov v knižniciach na území kraja súťaž o najlepšiu
esej na tému Ako si predstavujem knižnicu v novom (teda treťom) tisícročí. Cieľom
súťaže malo byť prinútiť širokú laickú i odbornú verejnosť zamyslieť sa nad našimi
knižnicami, porovnať ich so svetom, inšpirovať sa. Do súťaže sa prihlásilo 56 súťa
žiacich z približne 16 knižníc Bratislavského kraja, hlavne čitateľov, a to dospelých i
detí, ktorí sa pokúšali na predpísanej ploche5 - 7 strán priblížiť svoje predstavy o vytú
ženej knižnici. Porota, ktorej predsedala zamestnankyňa TASR, novinárka a poetka
Tatiana Juříková a členkami boli členky výboru Krajskej pobočky SSK Bratislavského
kraja, konštatovala pomerne slabú úroveň prác čo do obsahu i rozsahu. Napriek tomu
sa do užšieho výberu dostalo 8 esejí, z ktorých len najlepšie získali ocenenie. V kategórii
dospelých 1. miesto získala esej anonymnej knihovníčky s vyše tridsaťročnou praxou
- Sen jednej knihovníčky. Druhé miesto prevzala dlhoročná čitateľka zo Štrkovca Viera
Hrvolová, ktorá si ako odmenu zvolila strávenie jedného dňa v ňou vybranej knižnici,
pričom sa počíta i so zainteresovaním vedenia knižnice a prípadne so spoločným
obedom. Zatiaľ sa jej dočasnou odmenou stala kytica kvetov. Tretie miesto v tejto
kategórii porota neudelila. V kategórii detí a mládeže nebolo porotou udelené 1. miesto,
2. miesto získala esej nazvaná všeobecným názvom tejto súťaže „Knižnica 3. tisícročia"
od žiačky IX. C triedy P. Strnádovej zo ZŠ Podzáhradná z Vrakune. Jej odmenou za
umiestnenie bolo jednoročné predplatné časopisu pre mládež podľa vlastného výberu
+ kniha a písacie potreby. Tretie miesto nebolo v tejto kategórii udelené, ale osobitnú
cenu získal kolektív detských čitateľov z Ústrednej knižnice na Miletičovej ulici v
Bratislave. Iste ich potešil balík sladkostí a populárna účasť na noci strávenej v knižnici.
S»K

Celé vyhodnotenie súťaže sa konalo 25. júna 2003 spolu so sprievodným kultúrnym
programom na nádvorí Zichyho paláca v Bratislave. Hlavným usporiadateľom a garan
tom sa stala Knižnica Ružinov, ktorej riaditeľka PhDr. Darina Horáková ako pred
sedníčka Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja celú akciu moderovala. Priestory
poskytla riaditeľka Staromestskej knižnice v Bratislave p. Emília Jablonská.
Ocenené práce budú v plnom znení publikované v Občasníku knihovníkov
Bratislavského kraja č. 2/2003. V elektronickej podobe sa s nimi môžete oboznámiť na
adrese: www.kniznica-ruzinov.sk v rubrike „edičná činnosť".
Budeme radi, ak táto naša akcia bude inšpirovať aj ďalšie pobočky SSK na Slovensku.
PhDr. Ľubica Segešová, tajomníčka výboru KP SSK BK
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InfoLib čaká na dobrovoľníkov..
Na tohtoročnom INFOS-e v apríli t. r. vo Vysokých Tatrách si účastníci vypočuli stručnú
informáciu o projekte, ktorého cieľom je vybudovať na internete dôveryhodnú infor
mačnú a komunikačnú infraštruktúru umožňujúcu uchovávať a sprístupňovať infor
mácie a dokumenty z oblasti knižničnej teórie a praxe s cieľom plniť informačnú, komu
nikačnú a vzdelávaciu funkciu.
Na zabezpečenie prevádzky portálu na profesionálnej úrovni bol vďaka finančnej pod
pore NOS-OSF zakúpený redakčný systém ROMBOID ako nástroj na veľmi jednoduché
a efektívne budovanie a priebežné aktualizovanie internetových stránok. Tento systém
umožňuje aktívne a bez zbytočných medzičlánkov podľa vopred dohovorených pravidiel
individuálne upravovať a aktualizovať určené tematické oblasti portálu.
Vybudovanie a prevádzka portálu však nie sú možné bez intenzívnej spolupráce a záuj
mu v rámci knihovníckej obce na Slovensku. Momentálne nastala chvíľa, keď má slo
venská knihovnícka odborná obec vzácnu príležitosť vytvoriť na internete pre seba i
širokú verejnosť jednotné prístupové miesto k informáciám a dokumentom z oblasti
knižničnej a informačnej teórie a praxe.
September-december 2003 j e čas vyhradený na naplnenie jednotlivých úrovní portálu
informáciami, dokumentmi a linkami významnými pre prácu knižníc a ostatných pamä
ťových inštitúcií. Je to čas a priestor vytvorený pre každého, kto chce akýmkoľvek
spôsobom - pripomienkami, návrhmi, konkrétnymi informáciami, dokumentmi či linka
mi - prispieť k tomu, aby sme sa v januári 2004 prezentovali na webe adresou, kde
záujemci nájdu kvalitné a vysokoprofesionálne informačné zdroje z oblasti knižničnej a
informačnej teórie a praxe.
Keďže do uzávierky tohto čísla Bulletinu SAK nebola známa pracovná internetová adre
sa portálu, nájdete ju v časopise IT/Áb. Informačné technológie a knižnice č. 3/2003,
ktorý vydáva C V T I SR, ako aj ďalšie informácie o pripravovanom portáli.
Bližšie informácie o projekte sa potenciálni záujemcovia môžu dozvedieť na e-mailovej
adrese: birova@tbb5.cvtisr.sk alebo na tel. č.: 02/43 42 05 97.
PhDr. Daniela Birová, CVTI SR, Bratislava

Viete, že...
* ...v dňoch 13.-16. novembra t. r. sa bude konať 11. medzinárodný knižný veľtrh
Bibliotéka 2003?
U ž tradične sa bude konať v bratislavskej Inchebe na Viedenskej ceste č. 7 veľtrh
priateľov kníh, na ktorom sa každoročne stretávajú všetci tí, ktorí knihy píšu, prekladajú,
tlačia, vydávajú, predávajú, požičiavajú a čítajú.
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* ...na www.cvtisr.sk v rubrike euro:i:portái existuje elektronická referenčná
služba Čo chcem vedieť o EÚ?
Táto nová služba funguje od februára 2003 a umožňuje klásť otázky a získavať na ne
odpovede najneskôr do dvoch pracovných dní. Elektronicky je možné žiadať informácie
faktografického charakteru, informácie o publikáciách dostupných vo fonde CVTI SR,
prípadne o spôsobe postupu pri ich vyhľadávaní, ako aj internetové kontakty k poža
dovaným témam. V súčasnosti sa už v archíve nachádza vyše 140 otázok a odpovedí
na ne.

* ...toho roku uplynulo 50 rokov od vzniku Školy knihovníckych a informačných
štúdií v Bratislave?
Ide o jedinú strednú odbornú školu svojho druhu na Slovensku (napriek meniacim sa
názvom počas svojej existencie - Osvetová škola v rokoch 1953 - 1962, Stredná kni
hovnícka škola v rokoch 1962 - 1993, od roku 1993 ŠKIŠ), ktorá poskytuje odborné
vzdelanie v oblasti informačných štúdií (podrobnejšie pozri článok PhDr. Jany Zlatošovej, riaditeľky ŠKIS, Doterajší vývoj a aktuálne zámery Školy knihovníckych a informač
ných štúdií v Bulletine S A K č. 3/2002).

* ...Úradpriemyselného

vlastníctva SR udelil trom knižniciam čestné uznanie?

Na výstave vynálezov a technických noviniek nazvanej UmlnEx (Rozum, Invencia,
Expo), ktorá bola v dňoch 3. - 5. septembra 2003 v Dome kultúry v Banskej Bystrici,
udelila predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva S R Ing. Darina Kyliánová pri
príležitosti Dňa vynálezcov a zlepšovateľov Cenu Jána Bahýľa (toto ocenenie udeľuje
každé dva roky Ú P V S R pôvodcom a majiteľom platného patentu, úžitkového vzoru,
dizajnu alebo topografie polovodičového výrobku, ktorý je zapísaný do príslušného
registra na Ú P V SR, prípadne ich dedičom). Tohto roku cenu prevzal Ján Komišák zo
Stropkova s číslom patentu 283 293 nazvanom Samohybné zariadenie. Okrem toho
udelila aj čestné uznania pôvodcom a majiteľom platných slovenských patentov,
úžitkových vzorov, zlepšovacích návrhov, dizajnov a know-how, ktoré majú mimoriadnu
technickú a dizajnérsku hodnotu. Čestné uznanie bolo udelené Centru vedecko-technických informácií S R z a dlhoročné poskytovanie služieb v oblasti priemyselnoprávnej
ochrany a propagáciu fondov, z a utvorenie prvého regionálneho strediska patentových
informácií. Jedno z ďalších uznaní získala aj Slovenská národná knižnica v Martine a
Štátna vedecká knižnica Košice (podrobnejšie o tom pozri v časopise IT//Ď. Informačné
technológie a knižnice 3/2003).
-mm-

Upozornenie

Oznamujeme vám, že z technických dôvodov je webová stránka Slovenskej asociácie
knižníc www.sakba.sk dočasne mimo prevádzky. Predsedníctvo SAK sa bude
usilovať o jej čo naskoršie sprístupnenie.
40
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Dánska únia knihovníkov
Knižnice v Dánsku
Dánsko j e počtom obyvateľstva aj rozlohou celkom malá krajina - 5 miliónov Dánov žije
na 43 000 štvorcových kilometroch. Dánsky knižničný systém je jeden z najmodernej
ších a najvyvinutejších systémov vo svete. Odhaduje sa, že celkové knižničné výdavky
na jedného obyvateľa činia ročne 66 ecu.
Najdôležitejší pre dánsky knižničný systém j e jeho dôraz, ktorý kladie na spoluprácu.
Príkladom toho je spoločná dánska knižničná dátová sieť- DANBIB. Úrad dánskej
národnej knižnice pod ministerstvom pre kultúrne záležitosti koordinuje na národnej
úrovni spoluprácu medzi všetkými kategóriami knižníc: vedecké knižnice, verejné
knižnice a školské knižnice.
Vedecké a odborné knižnice - 600 štátnych knižníc - patria pod rôzne ministerstvá,
väčšina pod ministerstvo pre kultúrne záležitosti a ministerstvo školstva. K hlavným ve
deckým knižniciam patrí Kráľovská knižnica (národná knižnica), Štátna a univerzitná
knižnica A A R H U S , Dánska národná knižnica vedy a medicíny a Národná technická
knižnica Dánska.
Verejné knižnice sú obecnými knižnicami, zriadenými v každej z 277 lokálnych štátnych
oblastí - celkovo okolo 900 filiálok a 60 mobilných knižníc. V každej provincii j e zriadená
ústredná regionálna knižnica. Verejné knižnice sú riadené zákonom o verejných kniž
niciach a ovplyvnené formou a cieľmi anglo-amerických bezplatných verejných knižníc,
v kombinácii s ideami vzdelávania verejnosti a osvety vyjadrenými N. F. S. Grundvigom.
Školské knižnice - knižnica na každej základnej škole - sú rovnako definované
zákonom a riadené obcami. Školské knižnice sú mediálnymi centrami, ktoré ponúkajú
širokú škálu študijných zdrojov a audiovizuálnych pomôcok.
Vznik Dánskej únie knihovníkov
Do konca 60. rokov Dánska asociácia knižníc (DAK), tak ako v mnohých iných krajinách,
udržiavala záujem nadšencov, miestnej správy a odborníkov v celej spoločnosti, majúc
neustále na pamäti večný cieľ - rozvíjať a zlepšovať knižničné služby. Na konci 60.
rokov sa jej obraz úplne zmenil a do popredia sa dostala úplne odlišná forma organi
zácie, než akú majú asociácie knižníc v o Veľkej Británii a v Spojených štátoch.

Bulletin SAK, ročník 11, 2003, číslo 3

41

DAK združovala miestne skupiny politikov, inštitúcii, pracovníkov knižnic a ďalších. Tieto
rôzne skupiny členov si vytvorili v asociácii vlastné útvary -ana konci 60. a začiatkom
70. rokov sa značne rozvinuli a postavili proti asociácii.
Počet knihovníkov rýchlo rástol a mladí nositelia pokroku boli zapálení z a myšlienky,
ktoré ovládli mladých ľudí na celom svete. Bola to potreba revolty proti moci - Dánskej
asociácii knižníc. Knihovníci nechceli byť v tej istej organizácii ako ich zamestnávatelia
- miestni politici. V roku 1968 odišli z asociácie knižníc a vytvorili vlastnú organizáciu.
Potom nasledovali vedeckí knihovníci a všetci knihovníci sa zjednotili do Dánskej únie
knihovníkov (DÚK).

Organizácia
Knihovníci si tak vytvorili nezávislý odborový zväz, aby sa staral o mzdy, pracovné
podmienky a aby podporoval rozvoj knihovníckej profesie. Dnes DÚK združuje približne
5 500 dánskych knihovníkov, asi 90 % z o všetkých vzdelaných knihovníkov v Dánsku.
Okolo 2 600 z nich pracuje v o verejných knižniciach, 900 vo vedeckých a odborných
knižniciach, 550 v súkromnom sektore a asi 5 % j e bez stáleho zamestnania.
A k o ostatné únie v Dánsku, aj DÚK j e politicky a ekonomicky nezávislá. Stratégiu určujú
členovia, ktorí sa nedelia do politických kategórií. Niektorí členovia zaujímajú konzer
vatívne, iní sociálnodemokratické alebo socialistické postoje. Dnes má únia ročný roz
počet okolo 2,4 mil. ecu a zamestnáva na ústredí v o Frederiksbergu (Kodaň) 25 ľudí.
Riadi 15 špeciálnych záujmových skupín v rôznych oblastiach knižničnej práce, medzi
ne patria knižnice pre deti, poradenská práca, knižničný manažment, katalogizácia,
služby multikultúrnemu obyvateľstvu, informačné technológie. Sú tiež špeciálne skupi
ny, ktoré sa zaoberajú podmienkami knižničnej práce v odborných knižniciach a v
súkromnom sektore.
Únia j e zastúpená v celej škále výborov a komisií zriadených inými organizáciami,
inštitúciami a úradmi. Na medzinárodnej úrovni úzko spolupracuje s organizáciami v
ďalších škandinávskych krajinách a zapája sa do práce IFLA, FID a EBLIDA.
Ciele a aktivity
DÚK má dvojjediný zmysel: ako únia a spolok v jednote. Únia pracuje ako štandardné
odborové zväzy, vyjednávajúce mzdové tarify, zamestnanosť a pracovné podmienky,
ale má aj funkciu spolku. Zaoberá sa profesiou ako takou, zaujíma sa o jej rozvoj, získa
vanie vzdelania a doškoľovanie, nezamestnanosť atď. Je to v únii, že v nej profesijná
hrdosť rozkvitá a ž e sa pestuje. Venuje sa školeniu knihovníkov, prispieva k aktualizácii
informovanosti absolventov na univerzitnej úrovni, čiastočne doškoľovacím vzdeláva
ním a čiastočne podporou úsilia, ktoré vyvíja Dánska knižničná škola pri kreovaní
odborného vzdelávania v spolupráci s univerzitami. DÚK podporuje tento vývoj mzdo
vou politikou a jednou z jej hlavných úloh je dostať knihovníkov na rovnakú úroveň, na
akej sú ostatní univerzitne vzdelaní zamestnanci.
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D Ú K j e tiež svetlonosom pri zušľachťovaní nových oblasti knihovníckeho zamestnania.
Realizuje projekty na zisťovanie potrieb knihovníckej profesie v súkromných podnikoch,
výmenu knihovníckych miest v záujme vytvorenia kontaktov medzi zamestnávateľmi v
podnikaní a voľnými knihovníkmi, plánuje rozšíriť tieto výmeny až ma medzinárodnú
úroveň. Vysoká a znepokojujúca miera nezamestnanosti j e dôvodom na to, aby DÚK
dbala na rozvoj trhu knižničnej práce.
DÚK pripravuje vlastné doškoľovanie, konferencie, workshopy a podporuje všetky as
pekty knižničnej profesie, keďže j e jasné, ž e úspech knižníc závisí od talentu a schop
nosti knihovníkov. A existujú aj latentné potreby inovácie, lebo v dôsledku recesie majú
mladí knihovníci problém zamestnať sa v sektore verejných knižníc. Robia sa rôzne
experimenty - otváracie hodiny v nedeľu, reorganizácia knižníc atď. DÚK propaguje
nové médiá a technológie v knižniciach a sleduje súčasnú kultúru a informačnú politiku,
usiluje sa, aby knihovníci boli nositeľmi pokroku v týchto oblastiach. Hlavnými cieľmi
únie sú posilnenie ďalšej práce v profesijnej oblasti, vzdelávacej práce a vynaloženie
mimoriadneho úsilia na zabezpečenie práce knihovníkom. Dvojjediné poslanie únie ako
odborov aj ako spolku dáva k plneniu týchto cieľov solídnu platformu.

Dánska národná knižnica ako strešná organizácia
DAK a DÚK sú v pozitívnom zmysle kompatibilné. Do istej miery obe organizácie sa
zaoberajú tými istými otázkami, ale skúsenosti ukazujú, že jedna dopfňa druhú. Hodnota
DAK, ktorá nemôže byť ani nahradená, ani asimilovaná DÚK, je populárnym, folklór
nym prvkom, ktorý bol pôvodne obchodnou značkou asociácie. DAK má z a úlohu lobovať u politikov, aby sa podieľali na riešení marketingových problémov knižníc, ako aj na
starostlivosti o miestne kultúrne prostredie a na podpore ďalšieho miestneho folklóru.
V roku 1990 všetky dánske knižničné organizácie sa dohodli na vytvorení strešného
orgánu, na vytvorení spoločnej politiky s dôraznejšou oponentúrou k oficiálnym orgá
nom. Vzhľadom na rastúci význam medzinárodnej komunikácie (pre dánske knižnice,
ako aj ďalšie), snažíme sa využívať tento orgán ako národnú organizáciu, keď sa vyža
duje dánske zastúpenie v medzinárodných otázkach. Konvencia IFLA v Kodani 1997
j e príkladom spoločného podniku všetkých organizácií.
Okrem spomínaných DÚK a DAK „strecha" j e zložená z ďalších troch organizácií:
Asociácia manažérov verejných knižníc, Dánska asociácia vedeckých knižníc a Kniž
ničný výbor Únie komerčných a cirkevných zamestnancov v Dánsku. Všetky mimovlád
ne organizácie majú spoločný cieľ - posunúť vpred a posilniť knihovnícku profesiu a jej
inštitúcie. Dokonca, hoci j e Dánsko malá krajina, má významné zdroje alokované v
knižničnej oblasti, porovnateľné s mnohými ďalšími krajinami. A hoci má mnoho rôznych
organizácií, ktoré pracujú v tejto oblasti, j e tu vysoký stupeň spolupráce. Možno pove
dať, ž e v tomto prípade maié j e prekrásne - v každom prípade to funguje!
Z anglického originálu Librarians Unions in the Nordic countries (www.bf.dk). (Pozri tiež: The
Danish Union of Librarians.) Výťah pripravil Ing. Ján Kuřák.
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Čipy zaplavujú knižnice
Nová technológia identifikácie dokumentov
J.-P. Roue-Fouillet
RFID (Radio Frequency Identification) je technológia, ktorá spája čítacie zariadenie
(rádioanténa, ktorá môže vysielať informácie) a čip (na ktorom možno zachytiť, t. j.
kódovať informácie). Prezentuje sa vo forme etikety v rôznych formátoch (od niekoľkých
centimetrov do niekoľkých desiatok centimetrov). RFID určená pre knižnice má podobu
lístka z plastickej látky s formátom5 x 5 cm, vloženého do samolepiacej etikety.
Táto technológia sa spočiatku využívala mimo knižníc, a to na označovanie dobytka
(cieľom bolo zratúvanie kusov na diaľku), riadenie zásob a predaja plynových fliaš, na
sledovanie pohybu batožiny na letiskách... V súčasnosti prebieha osobitne pozoruhod
ný experiment týkajúci sa cestovného lístka RATP (Autonómnej správy parížskych
dopravných podnikov), ktorý by umožnil prejsť kontrolnou bránkou bez zasunutia lístka.
Na identifikáciu dokumentov v knižniciach je RFID alebo „bezdotykový čip" či „digitálny
identifikátor" schopný nahradiť čiarový kód. Výhody tejto technológie spočívajú predo
všetkým v možnosti čítať na diaľku a v možnosti naplniť čip funkciami:
• Možnosť čítať na diaľku spočíva v prezeraní inventára bez toho, aby bolo nutné vybrať
dokumenty z police, umožňuje nemusieť zapisovať položku dokumentu počas úkonov
spojených s požičiavaním a vracaním, umožňuje „označovať' disky v skrinke bez
toho, aby ich bolo potrebné z nej vyberať...
• Možnosť naplniť čip znamená, že môže obsahovať informácie iné ako jednoznačné
identifikovanie exemplára, môže plniť funkciu bezpečnostného zariadenia proti krá
deži aktivovaním alebo deaktivováním...
Dodávatelia dnes ponúkajú celú škálu vybavenia umožňujúceho uplatnenie RFID v
knižniciach: verejná knižnica v Singapure bola jednou z prvých, ktorá túto technológiu
využila a vybavila ňou súbor zbierok. Vyše 15 knižníc USA je ňou vybavených alebo sa
ňou v súčasnosti vybavuje.
V Marseille v rámci svojej reinformatizácie nedávno vypísali konkurz na znovuvybavenie
zbierok mestskej knižnice, ktoré v súčasnosti využívajú špecifickú technológiu „etikety
ALS", ktorá sa už v budúcich rokoch nebude rozvíjať. Tento konkurz zároveň sleduje
znovuvybavenie zbierok technológiou RFID a/alebo čiarovými kódmi.
Pre knižnice neexistuje normalizácia RFID v zmysle obsahu (napr. štruktúra údajov:
číslo exemplára, identifikácia knižnice) a neexistuje ani pre čiarový kód. Naopak, exis
tuje technická normalizácia, najmä normalizácia ISO rádiových frekvencií (medzi nimi
13,56 Mhz, frekvencia využívaná v knižnici a na identifikáciu objektov). Vzdialenosť
čítania RFID používaná v knižniciach je od 50 cm do 1 metra.
Vybavenie, ktoré je v súčasnosti, k dispozícii, je nasledujúce a podstatné je to, že j e
rovnaké, ako sa používa u čiarových kódov:
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e výpožičný a návratný pult. môže byť zmiešané (čiarový kód a RFID) aiebo len s RFID;
obsahuje napr. doštičku umožňujúcu „kódovanie" (napĺňanie alebo usporiadanie
údajov spojených s RFID);
® asistent pre výpožičky a vrátenie dokumentov, môže byť zmiešaný (čiarový kód a
RFID) alebo len s RFID; obsahuje rovnaké vlastnosti ako výpožičný a návratný pult.
RFID umožňuje skutočné využitie automatu na vrátenie vďaka možnosti čítať RFID
napríklad v skrinke diskov. Čitateľský preukaz môže byť preukazom s čiarovým
kódom, preukazom s čipom (na dotyk) alebo preukazom s magnetickým pásikom;
® bezpečnostné zariadenia proti krádeži: je to kontrolná bránka, ktorá disponuje rov
nakými funkciami, ako majú tradičné kontrolné bránky. Koniec koncov, môže ním byť
aj elektromagnetická kontrolná bránka, a to podľa výberu;
« snímač inventára: je to tak trochu atrakciou RFID; pripomínajúc „panvicu na vypráža
nie", umožňuje čítať RFID v policiach a vybrať z nich dokumenty. Je prepojený s
knižničným systémom riadenia a umožňuje identifikovať chýbajúce a vyradené
dokumenty, len čo sa pristúpi k topografickému triedeniu. Jeho uplatnenie predpokla
dá vývoj špecifického modulu v určitých systémoch riadenia knižníc, ak tieto nedispo
nujú modulom previerky knižničných fondov;
» kódovacia stanica: umožňuje doplniť RFID. Je nevyhnutná, ak chceme doplniť údaje
v RFID alebo preniesť číslo čiarového kódu;
e tríedička dokumentov, u dodávateľov je v stave prototypu, umožňuje predtriediť doku
menty pri vrátení do priečinkov snímačom RFID (spojenie s katalógom alebo s
priamou informáciou, ak RFID obsahuje informáciu);
» „skrinka na knihy": je to v skutočnosti automat na vrátenie prispôsobený tak, aby bol
prístupný v otvorenom priestore zvonka.
Čitateľský preukaz môže taktiež využívať technológiu RFID. Zmienime sa o troch
záležitostiach v súvislosti s uplatnením tejto technológie:
e preukaz s bezdotykovým čipom je relatívne drahý (10 až 15 F). Nahradenie súčas
ných preukazov má relatívne vysokú cenu. Taktiež vieme, ž e strata preukazu je v
knižnici bežná; možno si predstaviť, že cena jej nahradenia pôjde na ťarchu čitateľa;
e vyžaduje si špecifické čítacie zariadenia na úrovni výpožičného pultu, na úrovni mies
ta zápisu, na úrovni výpožičných automatov, ba dokonca na úrovni fotokopírok alebo
tlačiarní, ak chceme, aby bol preukaz „multiservisný"...
e preto knižnice, ktoré v súčasnosti využívajú RFID na identifikáciu dokumentov, ju
nepoužívajú v prípade čitateľských preukazov.
Viaceré typy dodávateľov predstavujú ponuku RFID pre knižnice:
• výrobcovia RFID, ktorí nepredávajú priamo riešenia pre knižnice. Tromi hlavnými sú
Texas Instruments (USA), Philips (Holandsko) a Gemplus (Francúzsko);
® integrátori, ktorí využívajú zariadenie rôznych výrobcov a navrhujú kompletné rieše
nia pre knižnice: vo Francúzsku spoločnosti ECA a Stella, v USA Checkpoint Systems
Inc.;
• 3M a Serme sú zároveň integrátori a výrobcovia zariadenia (bezpečnostné zariadenie
proti krádeži...); RFID je dodávaná špecializovaným výrobcom.
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3M vybaví novú knižnicu univerzity v Nevade a Las Vegas a práve oznámila výber svojej
technológie Univerzitnou knižnicou v Singapure.
Ponuka spoločnosti 3M má svoju osobitosť. Bezpečnostný systém proti krádežiam
ostáva nezávislý od RFID. Je to výber technický a komerčný: použitie RFID ako bez
pečnostného zariadenia proti krádežiam považuje 3M za málo istý predovšetkým kvôli
riziku vytrhnutia a možnosti neutralizovať celú činnosť zabalením dokumentu napr. do
hliníkového obalu; spoločnosť 3M inak disponuje značným parkom vybaveným kontrol
nou bránkou s „elektromagnetickou" technológiou.
Spoločnosť ECA j e integrátor globálnych riešení v knižniciach spojených s RFID a vyba
vením vyrobeným Gemplusom. Poskytuje riešenie využívané v mestskej knižnici v La
Ciotat.
Serme vyvíja v súčasnosti škálu zariadení: výpožičný pult, výpožičné automaty, kontrol
né bránky s bezpečnostným zariadením proti krádežiam (súčasné digitálne kontrolné
bránky generácie SMP a UPB sú predvybavené pre RFID). Checkpoint Systems Inc.,
ktorá nedávno kúpila Meto, spoločnosť špecializovanú na bezpečnostné systémy proti
krádežiam, zároveň navrhuje integrované riešenie, nazývané Intelligent Library System
(ILS). V súčasnosti je doslova lídrom v počte sídiel na svete, ale riešenie ILS sa v
súčasnosti vo Francúzsku nepredáva. Inštalácie sa realizovali v desiatke knižníc v USA;
prebiehajú v knižnici Annenberg univerzitnej knižnice v Pensylvánii (výpožičky, vrátenie,
inventár...), v lekárskej knižnici Rockefellerovej univerzity v New Yorku a v knižnici
mesta Santa Clara v Kalifornii.
Väčšina integrátorov vynakladá úsilie, pokiaľ ide o „zmiešané systémy" umožňujúce
použiť zároveň čiarové kódy i RFID. Je pravdepodobné, že RFID sa bude postupne
využívať vo väčšine prípadov akvizíí a že budú zriedkavé knižnice, ktoré sa zapoja do
totálneho opätovného vybavovania svojich zbierok (a teraz sú zriedkavé knižnice, ktoré
začínajú s ich vybavovaním). Preto teda viacerí integrátori komercializujú výpožičné
pulty a automaty, ktoré umožňujú súčasne čítať čiarové kódy i RFID. Samotnú RFID
možno „naložiť" do samolepiacej etikety, ktorá obsahuje zároveň čiarový kód.
Farmington Community Library (Minnesota) sa vybavuje zároveň identifikačným systé
mom technológiou RFID. Pri znovuvybavovaní existujúcich zbierok systém umožňuje
tlač nových čiarových kódov, počínajúc digitálnym identifikátorom, s identickým číslom.
Každý exemplár vlastní teda dva identifikátory: RFID a nový čiarový kód, čo spôsobuje
to, že knižnice v sieti môžu naďalej používať svoje „staré" výpožičné zariadenia. Rôzne
uvedené príklady ukazujú, že RFID je technológia zaujímavá najskôr pre knižnice
„nové", knižnice, ktoré začínajú so svojou informatizáciou, alebo knižnice, ktoré využí
vajú technológiu, ktorej budúcnosť nie je zaručená. Je to vskutku v týchto knižniciach,
kde sa zodpovední nachádzajú v situácii počiatočného vybavovania svojich zbierok, či
už celých, alebo ich časti. Cieľom môže byť vybavenie budovy alebo ceiej siete jedinou
a jednotnou technológiou, ako je technológia RFID.
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Avšak „odhodlanie sa k vážnemu kroku, k RFID", je menej zrejmé, keď j e už knižnica
vybavená čiarovými kódmi. Totálne opätovné vybavenie zbierok j e vskutku veľmi drahé
a vhodné j e teda vytvoriť skôr koexistenciu dvoch technológií, ako je technológia čia
rového kódu a technológia RFID. Využitie j e evidentne komplexnejšie.
Cena samotnej RFID j e dnes, samozrejme, odstrašujúca. Podľa niektorých je táto cena
pri generalizovaní RFID predurčená na jej pokles. Pre iných j e zasa spojená s cenou
silicia, ktoré v súčasnosti slúži na výrobu čipov a neklesne kvôli značnému dopytu,
keďže iná výrobná technológia čipov nebude industrializovaná.
Avšak reálna cena sa musí merať zároveň vo vzťahu k očakávaným výhodám a v
kontexte. Argumenty, ktoré môžu viesť ku konečnému rozhodnutiu, sú tieto:
• dôležité sú funkčné výhody v oblasti správy zbierok a efektívnosti výpožičiek: určití
dodávatelia odhadujú časovú úsporu výpožičiek na 40 %, čo je možno optimistické,
ale zodpovedá to vskutku situácii, keď sa inštalujú výpožičné automaty a keď zabez
pečovacie zariadenie využíva zároveň RFID. Okrem toho, po prvýkrát možno uvažo
vať o realizovaní dôkladných štatistík o dokumentoch prezeraných prezenčne, z a či
tateľskými stolmi, integrujúc čítacie zariadenie dokonca do stola;
• životnosť označovacej technológie dokumentov sa ráta na desiatky rokov. Ak sa ráta
s tým, ž e technológia RFID sa rozšíri v knižniciach (ako si to myslí aj autor týchto
riadkov), j e to otázka dátumu prechodu na túto novú technológiu, berúc do úvahy to,
že tento pohyb jedného dňa nastane.
Okrem toho v o vývoji tejto novej technológie zohrajú významnú úlohu dva faktory:
• využitie RFID sa popri knižniciach rozšíri do blízkych oblastí: parížske kníhkupectvo
odnedávna používa RFID na správu svojich skladov, predaj a na zabezpečenie proti
krádežiam. Prečo by sme si nemohli predstaviť, ž e o niekoľko rokov budú techno
lógiou RFID opatrené diela a periodiká od ich výroby, čo by uľahčilo riadenie vyda
vateľom, kníhkupcom a knihovníkom?
• RFID j e istotne jedným z faktorov rozvoja automatizácie v knižniciach: rozšírenie
výpožičných a návratných automatov, triediaci alebo predtriediaci stroj dokumentov
pri vracaní, prvé formy automatizácie inventarizácie (kontroly, previerky)...
Je zrejmé, ž e technický a organizačný spôsob výberu sú dôležité pre úspešné využitie
novej technológie: má byť RFID použitá kvôli zabezpečovacej funkcii proti krádeži? Je
potrebné inštalovať výpožičné a návratné automaty? Aký bude dosah na triedenie
dokumentov pri vrátení? Umožní zmiešaný systém využiť všetky očakávané výhody?
Treba kódovať RFID inak ako jednoduchým jednoznačným číslom (napr. výpožičné
právo spojené s exemplárom alebo lokalizácia)?
Cena využitia RFID sa musí spájať s perspektívou funkčných výhod a úsporou v riadení,
ktorú umožňuje.
[Les puces envahissent les bibliothěques. Une nouvelle technologie ďidentification des
documents]. Bulletin des bibliothěques de France, 45, 2000, n. 6, p. 66-70. Výťah pripravila
PhDr. Ľ. Fordinálová.
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Internaut v knižnici
Helena Dryzeková
Tí, čo túžia vedieť alebo musia vedieť, majú šťastie v tom, ž e žijú v súčasnosti - v epoche
informačnej spoločnosti.
Z a obdobie jednej generácie sa prístup k informáciám prostredníctvom internetu ne
uveriteľne zväčšil a zlacnel, navyše j e tu možnosť mnohoaspektového vyhľadávania
potrebnej informácie, teda okamžité poskytnutie informácie v globálnom rozmere. Bles
kovo rastúci počet hostiteľských staníc na svete vo všeobecnosti dosiahol úroveň 180
miliónov a technologické a finančné prekážky sa postupne znižujú. Jedinou prekážkou
je prekážka jazyková. Podľa rôznych zdrojov sa na začiatku roku 2003 odhadoval počet
používateľov internetu od 580 miliónov do 655 miliónov.
Tlač j e len jeden z príkladov zdrojov informácií, v skutočnosti najvšeobecnejší. Ostávajú
rôzne iné zdroje informácií, predovšetkým knihy a časopisy - staré i nové, či rôzne in
formácie umiestnené na webových stránkach, k tomu môžeme prirátať metainformácie
v podobe databáz a informačných služieb, dôveryhodných podľa vierohodnosti webovej
stránky. Keď hovoríme o informačnej spoločnosti, máme tiež na mysli ľahký prístup k
plnotextovým dokumentom a ohromné možnosti poskytovania dokumentov cez doku
menty v podobe hypertextu. Keď obrátime pozornosť na písané slovo, Umberto Eco
prirovnal počítač k ideálnej knihe, v ktorej sa o svete číta pomocou slov a stránok. Myš
lienka o ideálnej knihe navodzuje otázku o ideálnej knižnici.
Je udivujúce, ž e vlastne to boli knižnice, ktoré ako prvé vytvorili priestor pre internet, a
až z a nimi sa objavila celá virtuálna realita obchodná, zábavná, banková atď. Tento fakt
pozorujú, ale aj oceňujú nielen odborníci z oblasti knihovníctva či vedeckých informácií,
ale tiež prominentné osobnosti, napr. Jacques Attali, vynikajúci politik a finančník, tvorca
prvého európskeho programu vedecko-technickej spolupráce EUREKA. A ako musí
fungovať v informačnej spoločnosti knižnica?
Predovšetkým j e potrebné si vyjasniť, aké sú kritériá fungovania knižnice v podmien
kach informačnej spoločnosti. Za minimum treba v oblasti prístupu k informáciám pokla
dať dve kritériá:
• sprístupnenie online katalógov,
• prístup k online databázam.
Dve kritériá sa týkajú tiež prítomnosti knižnice vo virtuálnej realite:
• udržiavanie vlastnej internetovej stránky,
• existencia odkazov (liniek) smerujúcich do knižnice z iných webových stránok.
Požiadavky v oblasti informačnej obsluhy lapidárne vyjadrila Florance Wilhelmová,
predsedníčka Spolku informačných a dokumentačných pracovníkov (ADBS) - „po
skytovať vhodné informácie, vhodnej osobe, vo vhodnom čase". Ďalšie úvahy smerujú
k realizácii tohto postulátu a začínajú sa z hľadiska čitateľa, používateľa internetu, ktorý
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musí do knižnice predovšetkým trafiť (virtuálně) a potom vyhľadať vhodné informácie.
Treba podotknúť, že v súčasnosti sa už čitateľ stotožňuje s internautom. Je druhoradou
záležitosťou, či prístup do knižnice a jej fondom prostredníctvom internetu sa realizuje
z terminála nainštalovaného v knižnici či niekde inde, konkrétne na pracovisku alebo
doma. Internaut je netrpezlivý a zvyknutý na rýchly prístup k informáciám - a to musí
zabezpečiť knižnica.
Internet je brána, cez ktorú sa vstupuje do sveta informácií, ale cez ktorú treba tiež vyjsť,
informujúc o vlastných fondoch. Nutné j e zabezpečiť umiestnenie odkazov smerujúcich
do knižnice na všetkých webových stránkach, ktoré si môžu potenciálni používatelia
prezerať. V prípade školských knižníc sa to týka hlavných domovských stránok škôl
alebo rôznych súborných katalógov, napr. distribuovaných (typu KARO), regionálnych,
tematických či fungujúcich v rámci konzorcií používateľov knižničných systémov. Infor
mácie musia byť tiež dostupné v cudzom jazyku, prinajmenšom v anglickom.
Pre internauta j e dôležitá hlavná stránka knižnice, na ktorej musí nájsť ľahko podstatné
informácie týkajúce sa fungovania knižnice a jej fondov. Je vhodné vytvoriť rubriku FAQ
(Frequently Asked Questions - najčastejšie kladené otázky), aby internaut dostal rýchlo
syntetické informácie o knižnici. Dá sa to, samozrejme, urobiť viacerými spôsobmi, ale
na takúto formu je internaut zvyknutý. Vedecká knižnica musí byť aktívna v informovaní
o svojich fondoch, prírastkoch a novinkách. Dôležité sú rôzne označenia typu „new" na
webovej stránke, na tento účel je možné využiť aj elektronickú poštu, pomocou ktorej
správy o novinkách možno rozposlať dekanom, vedúcim výskumných tém, podlieha
júcim knižniciam či osobám zodpovedným za informačnú obsluhu. Možno zostavovať
aj informačné bulletiny o nových prírastkoch, prístupe k novým databázam a o všetkých
nových iniciatívach. Bulletiny tohto druhu musia byť sprístupnené na webových strán
kach a prípadne tiež rozosielané elektronickou cestou osobám, ktoré majú o ne záujem.
Internaut hľadá plnotextové dokumenty, preto je knižnica povinná postarať sa o prístup
k databázam a k informačným službám, ktoré takéto informácie sprístupňujú. Internauti
očakávajú minimálne prístup k obsahu a k resumé.
Knižnica je tiež povinná poskytovať čo možno najviac elektronických verzií rôznych prí
ručiek (encyklopédie, lexikóny, dvojjazyčné slovniky, slovníky akronymov, rôzne druhy
informačných materiálov a katalógy) a umiestniť odkazy na ne. Nevyhnutné sú tiež od
kazy na iné knižnice a iné online katalógy v tematickej oblasti zbierok alebo katalógy z
iných dôvodov dôležité.
Pre používateľov internetu je dôležitá informácia o kompletnosti online katalógov, z čoho
pramení potreba umiestniť informácie o stave retrokonverzie zbierok.
S termínom „informačné spoločenstvo" sa spája aj pojem „informačná lavína". Odhaduje
sa, že informačné fondy sa na svete v súčasnosti zdvojnásobujú každé 2, 3 a 5 rokov.
Závisí to od vednej oblasti, presnejšie od tempa jej rozvoja. Nárast informácií j e obrov
ský, aj keď nerovnomerný. Pribúdajú nielen nové informácie, ale aj staré - a dokonca
veľmi staré - sa objavujú v elektronickej podobe zásluhou postupujúcej digitalizácie.
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Taktiež databázy ponúkajú čoraz staršie dokumenty (napr. ProQuest). Čitatelia knižníc,
dokonca skúsení používatelia internetu, sa nestačia vyrovnať s technikami a možnos
ťami prístupu k informáciám a cítia sa bezradní voči návalu informácií. Treba pri
pomenúť, ž e napríklad nie je všeobecne známe, že existuje možnosť výberového a
zosobneného prístupu k informáciám prostredníctvom aktuálnych zoznamov obsahov
odosielaných bezplatne prostredníctvom vydavateľov elektronickou poštou. Informačná
výchova čitateľov j e taktiež úlohou knihovníka.
Významnou povinnosťou knižnice j e digitalizácia fondov. Osobitne uchovávanie inku
nábul! a starej tlače j e potrebné spojiť s ich digitalizáciou a sprístupňovaním informácií
o existencii elektronickej verzie dokumentu. A ešte posledný zreteľ. Informácia v inter
nete musí byť umiestnená tak, aby bolo možné j u nájsť pomocou vyhľadávača. Chyba
v texte a v elektronickej adrese môže spôsobiť to, že stránka sa stane pre používateľov
neviditeľnou. Príkladom toho j e stránka brazilského Múzea techniky v Sao Paulo, kde
v elektronickej adrese a v texte sa objavuje chybne napísané meno „Gutemberg". Kvôli
tejto chybe relevantnú stránku v odpovedi na heslo Gutenberg vyhľadávač nenájde.
Ten istý zreteľ sa týka aj online katalógov - chybne zadané záznamy sú z hľadiska
vyhľadávania stratené.
Vyvíjajúce sa knižnice zohrávajú významnú úlohu v sprístupňovaní výsledkov práce
civilizácie. Dôkazom nech j e to, čo o úlohe knižnice napísal Michael Berridge, biológ
navrhovaný na Nobelovu cenu, najčastejšie citovaný britský vedec. Vysvetľujúc zdroj
vedeckej inšpirácie, povedal; idem do knižnice a zahrúžim sa do literatúry, aby som
našiel nové hľadisko, nový prístup k problému, avšak - nadväzujúc na zbehlosť v
spájaní viacerých vzdialených a rôznorodých faktov - oznámil: to mám vlastne rád najmä ísť do knižnice, sadnúť si, čítať a skúšať zostavovať rôzne fragmenty informácií.
„ísť do knižnice" čoraz častejšie bude znamenať „sadnúť si k počítaču", lebo knižnice
sú predsa v internete prítomné. Ich úlohou j e získavať pre seba internautov.

Výťah z poľského ohginálu Intemauta w bibliotece (EBIB, 7/2003 - http://ebib.oss.wroc.
pl/2003/47/dryzek.php) pripravila PhDr. Ľubica Fordinálová.

50

Bulletin SAK, ročník 11, 2003, číslo 3

JUBILANTI

PhDr. Tibor Trgiňa

Nepochybujem, že viacerí z nás budú prekvapení zistením, že cez letné prázdniny
oslávil pekné okrúhle jubileum generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave
PhDr. Tibor Trgiňa.
Tibor Trgiňa sa narodil 11. augusta 1953 v Dolnom Piali. Po maturite na Pedagogickej
škole v Leviciach si odučil jeden školský rok na Základnej škole na Hutách. Do základnej
školy, tentoraz v Bratislave na Sibírskej ulici, sa znovu vrátil po dvojročnej prezenčnej
vojenskej službe. Pravdepodobne skutočnosť, že v roku 1964 začal študovať popri
zamestnaní na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave spôsobila, že v januári 1967 mení zamestnanie a prichádza
ako bibliograf do Slovenskej pedagogickej knižnice. Odvtedy je jeho pracovný život úzko
spojený s knižnicami, aj keď sa z knižnice viackrát vracia naspäť k svojej pôvodnej
učiteľskej profesii. V roku 1969 úspešne ukončí vysokoškolské štúdium a aj mení
zamestnanie. Opätovne ide učiť, a to na Strednú knihovnícku školu v Bratislave. Vo
februári 1984 mení strednú školu za vysokú a pôsobí vo funkcii riaditeľa Ústrednej
knižnice a ŠIS na bývalej Slovenskej vysokej škole technickej (dnes Slovenská
technická univerzita) v Bratislave. Cesty života sú nevyspytateľné. V auguste 1990 sa
Tibor ako riaditeľ znovu vracia na strednú knihovnícku školu. Stredná knihovnícka škola
sa pod jeho vedením transformuje na Školu knihovníckych a informačných štúdií,
začínajú sa učiť viaceré nové predmety, čím sa významne rozširujú možnosti uplatnenia
absolventov. V roku 1999 Tibor prijíma zaujímavú profesionálnu výzvu, prihlasuje sa a
víťazne absolvuje výberové konanie na miesto generálneho riaditeľa bratislavskej
univerzitnej knižnice.
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Pracovný životopis Dr. Trgiňu je možno na prvý pohľad pestrý, ale stále je spojený so
školou a knižnicou. Myslím si, že práve vďaka týmto pracovným skúsenostiam získal
Tibor množstvo poznatkov, naučil sa riešiť mnohé odborné i prevádzkové problémy, bol
nútený zaoberať sa rôznymi medziľudskými problémami, vzťahmi a riešiť ich a to z neho
urobilo dobrého odborníka, osobnosť nášho knihovníckeho života.
Popri svojich pracovných povinnostiach si Tibor našiel čas i na prácu v profesionálnom
knihovníckom združení. Určite si ho všetci pamätáme ako predsedu Spolku sloven
ských knihovníkov. V tejto funkcii pôsobil v období, keď sa zlučovali kultúrne zariadenia,
vrátane knižníc, do regionálnych kultúrnych centier, pripravoval sa nový knižničný zá
kon, druhý knihovnícky kongres, osamostatňovala sa národná knižnica, presúvali sa
celoslovenské úlohy a funkcie... V tomto zložitom období bolo nesmierne dôležité mať
racionálny, triezvy prístup, vedieť operatívne reagovať. Práve v tomto čase som mala
možnosť Tibora lepšie spoznať a úzko s ním spolupracovať. Naše pracovné cesty spo
jilo práve pôsobenie na vedúcich postoch občianskych profesijných združení - Spolku
slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc. Tibor bol výborný kolega mimoriadne zodpovedný, dôsledný
rešpektoval termíny, dohovory, jednoducho bol
optimálny partner, na ktorého sa dalo absolútne spoľahnúť.
Pri riešení spolkových a pracovných knihovníckych problémov sme občas museli i
zmeniť tému a „oddýchnuť" si, a tak som sa dozvedela niečo o jeho rodine, synoch i
vnúčatkách, jeho záľubách. Tibor o svojej rodine hovorí s láskou, nehou, úctou, váži si
a má rád svoju manželku, miluje vnúčatká (však Tibinko!?).
Tibor je jednoducho Človek (s veľkým Č), ktorý má určite aj svoje muchy (ja ich však
nepoznám), ale kto z nás ich nemá?
Kiež by takých zanietených a cieľavedomých ľudí bolo medzi nami viac. Určite by sme
my knihovníci pohli vesmírom.
PhDr. Daniela Gondová, ÚK FiF UK v Bratislave
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