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Namiesto úvodu - o Európe, šokoch, trpaslíkoch a preťažení 

Stalo sa. Dnes ráno som sa zobudil v Európe. Niežeby som večer bol na inom kon
tinente či dokonca planéte. Ani som sa nepohol a bol som občanom nového štátu, už 
ma nik nepresviedča o smere cesty do Európy, odbila polnoc a v Máchov deň, 1. máj, 
keď k láske zve kukučkin hlas, bol som v novom štáte, novej vlasti, v Európskej únii. 
Čitateľ, odpusť ten nevecný štýl! Ale mám pocit, že nedoceňujeme rozmer zmeny, ktorá 
cez noc prišla. Osobne i profesijne. 

Knihovníctvo patrí medzi tie nie početné odbory, ktorých podstata je odvodená od vše
obecného poznania ľudstva. Pri svojom národnom význame má tak širší význam pre 
spoločenské poznanie univerza. A j  pri tom najväčšom ideologickom spútaní vždy malo 
medzinárodnú podstatu, a keby nie, stratilo by svoj dejinný zmysel. Ako reagovať v 
dňoch novej reality? Problémy nezmiznú zo dňa na deň, treba sa poučiť, porozmýšľať. 
Je to jednoduché. Musíme sa správať výlučne profesionálne a zistíme, že v novom celku 
sa dejú tie isté pochody ako včera „u nás". Otázka má háčik. Správame sa vždy pro
fesionálne? Odpoveď nie je asi jednoduchá najmä po našom ostatnom valnom zhro
maždení v Martine. V duchu som plný skepsy zagágal súhlasom, keď v správe zaznelo 
i slovo o tom, že niektorí prirovnávajú Týždeň slovenských knižníc k akciám pre akcie 
typické z doby nedávno minulej. Moja skepsa sa prepadla vo vlastnej hanbe neznalosti. 
Keď sme počuli o podujatiach, ktoré knižnice'urobili v tomto „Týždni", najprv som zbystril, 
potom som sa nadul ako páv a vnútri duše som vykrikoval - ja som váš, som hrdý, že 
som s vami. 

Áno, chodím ako páv. Počuť o toľkej invencii, profesionálnom pochopení miesta kniž
nice v spoločnosti je viac ako radostné. V Dolnom Kubíne šokovali deti rodičov tým, že 
čítajú. Šok pre všetkých, čo mávnu rukou nad nedozretým ovocím mladej generácie. 
Ale veď to je aj naša úloha. Pritiahnuť ľudí k poznaniu, že  základom poznania je písané 
slovo. A j  tak, ako v Bojniciach, keď požičiavali knižky v dobových kostýmoch, alebo 
inde, kde zapojili mnohých do prežitia noci medzi knihami. Je to európske, je to pro
fesionálne uchopená historická úloha knihovníctva. Úvodníky nie sú o ďakovaní, ale 
ďakujme a tešme sa, že máme takýto zdravý základ. Platformu rovnejšiu ako rovnú s 
kolegami z iných kútov našej krajiny, od Atlantiku po Vyšné Nemecké. Ozaj, už negága 
vo mne skepsa, ale navonok kričí moja radosť, že som pri tom. Hold, premeny... 

KIS3G. Skratka, hlavolam, prešmyčka. Dnes tak často citovaný otáznik. Knižnično-in-
formačný systém tretej generácie. A j  o tom sme v Martine i pred Martinom počuli. 
Pravdupovediac počuli a stále len počúvame, a stále hmlisto. Zdá sa, že to 3G je  zatiaľ 
skôr miera preťaženia systému ako vyjadrením perspektívneho cieľa, lebo pri 3G pras
kajú bubienky a necvičení odchádzajú do večných lovišť. Všetci čakáme na prvé kroky 
manažmentu projektu, aby sme sa mohli chytiť, plánovať. Kde vlastne celý projekt dnes 
je? Ukazuje sa, že knižnice idú svojou vlastnou cestou. KIS3G je pre mnohých len 
nezrozumiteľná snaha bez jasných kontúr. Sú to profesionáli, ktorí si nenechajú len tak 
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puknúť bubienky, vydržia, ale musia mať úplne jasno v strategickom i taktickom cieli. 
Škoda, lebo schopnosti našich vedúcich pracovníkov v knižniciach dávajú predpoklad 
zvládnutia aj trojnásobného preťaženia. Treba ho však pomenovať a zadať úlohy, čas 
beží a peniažky s ním. 

Zrodil sa nový knižtrpaslík SAKAČIK. V správnej rade sme sa zhodli, že chýba motivač
né ocenenie činnosti knižnice, ktoré by nemalo byť formálne, ale trochu hravé, možno 
aj trochu recesijné. Chceme, aby vyjadrovalo vďaku a obdiv k práci, vynaliezavosti, pro
fesionálnej etike, pozitívnym hodnotám činnosti našich knižníc. Dlho sme rozmýšľali, 
hľadali inšpiráciu, ako vytvoriť kategorizované pravidlá hry. Nakoniec sme sa zhodli, že  
budeme hľadať taký počin, ktorý svojím charakterom má univerzálnu profesionál-
no-morálnu hodnotu. A také činy sa môžu diať v knižnici v Nitre, Brezne i Lokci či Soli. 
Držme si palce, nedopusťme, aby SAKAČIK skostnatel. Nechceme formalizovať ocene
nie, nechceme, aby sa cena stala modlou. Snažme sa všetci dívať pozorne okolo seba 
a vzdajme hold snahe a výsledku, ktorý je pre nás prekvapením, nečakanou radosťou. 
Nejde o fanfáry, ide o hru na obdivuhodné dobro. 

A ešte niečo. Ten knižtrpaslík sa mi ako knižtrpaslík prisnil, možno je  to knižobor, či čo 
ja viem... 

Byť v EÚ - to je i kopa nových skutočností. Začali sme sa pasovať s novým autorským 
zákonom. Riešime problémy platieb za výpožičky. Je zrejmé, že korektnosť vzťahov s 
autormi má svoj legislatívny rámec a ten je nediskutovateľný. Budeme musieť nájsť 
normálne formy uspokojenia právnych nárokov. Ak chceme fungovať bez väčších 
problémov vo farebnosti európskeho spoločenstva, musíme sa naučiť objektivizovať 
nároky voči nám a plne akceptovať zákon, aj keď nám nevyhovuje. Tá farebnosť je v 
zručnosti, ako optimálne splniť právo. V tomto prípade je nezmysel postaviť autora proti 
čitateľovi s tým, že knižnica bude obhajovať len samu seba. Našou úlohou je naplniť 
zákon tak, aby zosúladil potreby čitateľa a nárok autora. Nie je to proces jednoduchý, 
veď ide o peniaze, ale je to proces nevyhnutný a profesionálne principiálny. Určite ho 
vyriešime. Vyriešili ho iní, vyriešime ho i my. 

PhDr. Dušan Lechner, člen SR SAK 
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Č L Á N K Y  

5. ročník Týždňa slovenských knižníc 

Mgr. Katarína Šušoliaková, sekcia verejných knižnic SAK 

Slovenská asociácia knižníc vyhlásila v tomto roku už 5. ročník Týždňa slovenských 
knižníc. Toto celoslovenské podujatie sa tradične konalo v posledný marcový týždeň v 
dňoch 22. - 28. marca 2004. Do TSK sa zapojili nielen členské, ale aj nečlenské kniž
nice SAK - všetky verejné regionálne knižnice, vedecké, akademické, mestské kniž
nice, dokonca aj niektoré obecné knižnice. 

Na naplnenie cieľa Týždňa... sa knižnice pripravili organizovaním širokého spektra 
najrozmanitejších podujatí a aktivít pre používateľskú verejnosť, veľa ich bolo veno
vaných aj odbornej knihovníckej verejnosti. Informácie o Týždni slovenských knižníc sa 
dostali do rádií i televízií, a najmä do regionálnej tlače. V Slovenskom rozhlase v 
1,5-hodinovej relácii Kontakty o TSK a problémoch knižníc s redaktorkou diskutovali 
Mgr. Doktorová, PhDr. Gondová, PhDr. Pangrácová. Viaceré informácie o významne 
TSK a pripravovaných podujatiach odzneli v Rock FM rádiu, Rádiu B1, Rádiu Okey. 
Verejnoprávna televízia na Jednotke v hlavnej spravodajskej relácii o 19.30 odvysielala 
3-minútovú reláciu o problémoch knižníc a v relácii Správy a komentáre bola až 
6-minútová relácia, čo je na pomery v televízii značný rozsah. Pozornosť knižniciam 
venovala i televízia ТАЗ, kde bola stručná informácia o TSK, financovaní knižníc, do
plňovaní fondov. O pripravovaných aktivitách informovali riaditelia regionálnych knižníc 
z Košíc, Humenného, Rožňavy a Vranova nad Topľou v regionálnom vysielaní STV 2. 
V živom vysielaní bola propagovaná stránka SAK, hovorilo sa o financovaní knižníc, ich 
radostiach i problémoch. 

Týždeň slovenských knižníc bol oficiálne otvorený v SNK v Martine Kolokviom kniž
ničného a vydavateľského sektora o problematike knižnej produkcie na Slovensku, na 
ktorom participovali knižnice, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárno-
-informačné centrum, zástupcovia Ministerstva kultúry SR. Zúčastnené inštitúcie sa 
dohodli na každoročnom spoločnom kolokviu na tému Knižná kultúra na Slovensku v 
uplynulom roku. 

Úvodným podujatím TSK v Bratislave bola výstava Slovenskí vzdelanci IV alebo 
Doctissimi Slovaciae IV v priestoroch Lyceálnej knižnice, spravovanej Ústrednou kniž
nicou SAV. 

Na východe Slovenska bol TSK slávnostne otvorený na úrovni Košického a Prešov
ského samosprávneho kraja za účasti generálneho riaditeľa SNK v Martine doc. Dušana 
Katuščáka, riaditeľov úradov, vedúcich odborov kultúry, členov kultúrnych komisií, po
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slancov, zástupcov kultúrnych inštitúcií miest a regiónov. Hlavnou témou bola prezen
tácia projektu KIS3G, ktorého implementácia do knižníc v spomenutých krajoch bola aj 
hlavnou témou tlačových besied. Knižnice v zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja, ale aj ŠVK a UK v Prešove prezentovali svoju činnosť i prostred
níctvom panelovej výstavy inštalovanej na úrade. 

V Trnavskom samosprávnom kraji otvoril TSK vedúci odboru kultúry samosprávneho 
kraja za účasti zástupcov regionálnych, mestských, akademických i obecných knižníc, 
zástupcov tlače a verejnosti. Zároveň 4 knižnice v kraji (Knižnica J. Fándlyho v Trnave, 
Galantská knižnica, Záhorská knižnica v Senici a Mestská knižnica v Piešťanoch) tu 
boli predstavené ako partnerské knižnice Kancelárie Národnej rady SR. 

Z podujatí organizovaných pre odbornú knihovnícku verejnosť spomeniem aspoň nie
ktoré - ŠVK v Banskej Bystrici zorganizovala 4. ročník seminára Informačná vzdelanosť 
ako výzva pre knihovníka 21. storočia. Elektronický zborník z akcie bol už na druhý deň 
po jej skončení vystavený na webovej stránke knižnice. Symbolickým zavŕšením tohto 
progresívneho podujatia so zahraničnou účasťou bol slávnostný krst portálu InfoLib -
portálu pre knižničnú a informačnú teóriu a prax. 

ŠVK v Banskej Bystrici v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihov
níkov a Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravila 4. ročník Dňa knihovníkov 
Banskobystrického kraja, na ktorom boli ocenení dobrovoľní a profesionálni knihovníci 
pamätným listom za dlhoročnú alebo výnimočnú prácu pre rozvoj knihovníctva. 

Zaujímavými podujatiami ŠVK boli aj 11. ročník súťažnej výstavy slovenskej kalendá
rovej tvorby Najkrajší kalendár Slovenska, prezentácia publikácie spracovanej a vyda
nej Biografickým ústavom SNK v Martine Lexikón slovenských žien a ďalšie. 

Slovenská národná knižnica v Martine pripravila slávnostnú prezentáciu prvého dielu 
Personálnej bibliografie Pavla Jozefa Šafárika, ktorú autorsky pripravil kolektív pracov
níkov Národného bibliografického ústavu SNK. Účastníci prezentácie si počas progra
mu mohli prezrieť ukážky z elektronickej databázy Personálnej bibliografie P. J. Šafá
rika, ktorá bude kontinuálne dopĺňaná a dostupná na internete. V priestoroch Audio
vizuálnej siene Slovenského národného literárneho múzea SNK boli pri príležitosti 
jubileí významných slovenských spisovateľov a maliarov počas celého TSK premietané 
klenoty slovenskej kinematografie pochádzajúce zo zbierok múzea. Medzi nové aktivity 
SNK patrili pracovné dielne. Návštevníci si mohli vypočuť prednášky na tému Význam 
historických knižných zbierok pre poznanie národnej histórie, s možnosťou dotknúť sa 
a zacítiť vôňu starých tlačí. Nové informačné technológie umožnili záujemcom pre
hliadku Slovenskej národnej bibliografie a Bratislavského antifonára 2, uložených na 
CD nosičoch. Reštaurovanie a konzervovanie dokumentov zaujalo najmä študentov 
stredných a vysokých škôl, ktorí ocenili hlavne to, že si mohli vlastnoručne vyskúšať 
niektoré na zručnosť menej náročné postupy. Súčasťou pracovných dielní bola aj 
kampaň Slovenská národná knižnica hľadá chýbajúce tituly. Pomôžte! Zoznamy chýba
júcich titulov sú uverejnené aj na webovej stránke SNK. Počas TSK SNK bezplatne 
poskytovala MVS, MMVS, rešeršné služby, prístup na internet. 
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Univerzitná knižnica v Bratislave uviedla v študovni Kancelárie Rady Európy za účasti 
knihovníkov Bratislavského kraja a knihovníkov vedeckých knižníc nový CD-ROM doku
mentov zapísaných do zoznamu UNESCO Pamäť sveta - Basagie's Collection of Isla
mic Manuscripts in the University Library in Bratislava. 

I verejné knižnice pripravili niekoľko podujatí pre knihovnícku verejnosť. Napríklad 
Knižnica A.  Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci so Župnou knižnicou v Tatabányi 
pripravila seminár pre knihovníkov regiónu - Stratégia knihovníctva v Európskej únii, 
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede zorganizovala seminár pracovníkov profe
sionálnych knižníc okresu s názvom Európska únia a knižnice, Krajská knižnica Karola 
Kmeťka v Nitre seminár pre knihovníkov a pedagógov Vychovávajme spoločne čita
teľov, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi pripravila prednášku o firemnej kultúre kniž
nice, spoločné zasadnutie verejných a školských knižníc okresu Čadca a Kysucké Nové 
Mesto Kysucká knižnica v Čadci a prednášku História a súčasnosť knižníc na Slovensku 
Mestská knižnica Handlová. 

S veľkým ohlasom knihovníckej verejnosti a bohato zastúpenej účasti médií sa stretlo 
slávnostné otvorenie InfoUSA v ŠVK v Košiciach za účasti amerického veľvyslanca na 
Slovensku, prezidenta U. S. Steel Košice a ministra kultúry, ktorým bolo udelené čestné 
členstvo ŠVK Košice. Zároveň bola sprístupnená výstava z fondu ŠVK Košice Domov 
v zámorí, zameraná na Slovákov z východného Slovenska žijúcich v Amerike. 

Čestné členstvo bolo udeľované aj v Slovenskej lekárskej knižnici v Bratislave ako pre
jav vďaky a úcty tým používateľom a spolupracovníkom, ktorí sa významnou mierou 
zaslúžili o rozvoj knižnice. Knižnica zorganizovala aj stretnutie bývalých pracovníkov, 
prezentačnú výstavu nových prírastkov a mnohé iné. Prezentačnú výstavu noviniek vo 
fonde i prezentáciu elektronických kníh z kolekcie Knovel ChemEssentials pre peda
gógov a študentov fakulty pripravila aj Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK 
v Bratislave. 

V Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty UK prebiehalo okrem predajnej výstavy kníh 
slávnostné odovzdanie knižného daru z Japonska a Maďarska pri príležitosti 3. výročia 
založenia Celosvetovej PEN knižnice, ktorá je v Ústrednej knižnici FiF UK. Knižnica 
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU sprístupnila návštevníkom študovne 5 nových 
počítačov i nové služby, v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach (rovnako aj v SNK v 
Martine) spustili z webovej stránky knižnice novú referenčnú službu Opýtaj sa knižnice. 
Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave slávnostne sprí
stupnila výstavu publikácií Depozitnej knižnice Medzinárodného menového fondu, 
prezentovala produkty a novinky spoločnosti ProQuest. Výsledkom prezentácie je o. i. 
získanie bezplatného prístupu do všetkých produktov spoločnosti do konca letného 
semestra. Slovenská pedagogická knižnica okrem hodiny informačnej výchovy pre deti 
z autistickej triedy špeciálnej základnej školy pripravila výstavu kníh zakúpených z 
grantu Ambasády Spojených štátov amerických, ktorej otvorenie sa konalo za prítom
nosti hostí z ambasády. Škola knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave zorgani
zovala zbierku Daruj knihu knižnici a finančnú zbierku na nákup kníh povinnej literatúry. 
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Takmer všetky akademické a vedecké knižnice odpustili svojim používateľom sankčné 
poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty a niektoré aj poplatky za zápisné. 

Verejné knižnice v TSK zorganizovali množstvo podujatí pre deti od najnižších vekových 
kategórií až po ľudí v dôchodkovom veku. Knižnice, ktoré správu z vyhodnotenia TSK 
koordinátorom podujatia zaslali, ich pripravili spolu 1 178. Zúčastnilo sa ich 38 851 
účastníkov. Najväčšie množstvo podujatí (901) pripravili knižnice pre deti: besedy so 
spisovateľmi (Štefan Meliš, Daniel Hevier, Tomáš Janovic, Milan Húževka, Eva Hajdu, 
Miloš Jesenský, Zdeněk Němec, Anton Habovštiak, Jozef Pavlovic a veľa ďalších), so 
zástupcami vydavateľstiev, s tvorcami najčítanejšieho mesačníka pre mládež Kamarát 
(Mestská knižnica Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou), Slniečko a Ohník (Miestna knižnica 
Devínska Nová Ves), Rozprávkovou bránou do Číny-beseda so zberateľom čínskych 
rozprávok Petrom Čaplickým (Žilinská knižnica), besedy o knihách, literárne pásma, 
napr. literárne pásmo o najznámejších zberateľoch ľudových rozprávok (KK K. Kmeťka 
v Nitre). Pripravili aj množstvo rôznych súťaží: súťaže v přednese poézie a prózy (Roz
právkové vretienko - Kysucká knižnica Čadca, školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
- MsK Handlová) a veľa iných, literárne súťaže, napr. Detský literárny Zvolen (KK Ľ. 
Štúra v o Zvolene), Píšem, píšeš, píšeme (Verejná knižnica Michala Rešetku v Tren
číne), výtvarné a hudobné súťaže, súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu (MsK Bojnice), 
regionálne knižnice Žilinského samosprávneho kraja zorganizovali 2. ročník vedomost
nej súťaže Knižný Vševedko, zábavný kvíz Bystrejší vyhráva (MsK Partizánske). V 
mnohých knižniciach sa stalo medzi deťmi obľúbeným vyhlásenie Kráľa detských 
čitateľov - najlepšieho čitateľa roka či akcia Šokujte rodičov, čítajte knihy! (Oravská 
knižnica v Dolnom Kubíne) - vyhodnotenie najaktívnejších detských čitateľov v roku 
2003. Korunovali sa aj najčítanejšie detské knihy. V MsK v Piešťanoch sa deti pokúsili 
oživiť dreveného panáčika Pinocchia s pomocou výtvarníčky a animátorky Moniky 
Trajterovej, Noc s Andersenom trávili deti v knižniciach v Trnave, Trenčíne, Dolnom 
Kubíne, Považskej Bystrici, Prievidzi, Martine, spalo sa aj v knižniciach v Prešove, 
Bardejove, Humennom, Košiciach, vo Vranove nad Topľou... Hlasné čítanie - pútavý 
nočný program pre najaktívnejšie deti základných škôl - pripravila Knižnica Ružinov. 
MsK Hany Zelinovej vo Vrútkach vyhlásila Zber neslušných slov, v Knižnici pre mládež 
mesta Košice bolo najzaujímavejšie podujatie venované Svetovému dňu vody, MsK v 
Bratislave pripravila stretnutie detí s ilustrátormi a spisovateľmi nazvané Medzi slovom 
a obrazom, Staromestská knižnica v Bratislave zorganizovala Rozhovory s drobčekom 
- besedu s bábkoherečkou Milkou Tomanovou. Požičiavaním v historických kostýmoch 
prekvapila svojich používateľov Hornonitrianska knižnica v Prievidzi. 

Pre starších žiakov Turčianska knižnica v Martine pripravila prednášku Vieš poskytnúť 
prvú pomoc?, Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede vedomostný kvíz Európska 
únia očami detí. 

Knižnice nezabúdajú ani na deti so špeciálnopedagogickými potrebami (žiaci špeciál
nych základných škôl): napr. Žilinská knižnica pripravila integrované tvorivé dielne Zvie
ratká sveta, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch literárny kvíz Rozprávka o malom „a", 
MsK v Bojniciach kvíz k Marcu - mesiacu knihy, Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne 
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besedu detí so sluchovým postihnutím s nepočujúcou regionálnou poetkou M. Piláro-
vou-Benkovičovou. 

Vzbudiť upadajúci záujem o čítanie u detí sa okrem spomenutých podujatí knižnice 
pokúsili i bezplatným zápisom za čitateľov, slávnostnými zápismi prvákov či pasovaním 
za čitateľa knižnice. V TSK sa vo verejných knižniciach zapísalo 2 798 detí, z toho 2 
171 bezplatne. 

Pre študentov boli pripravené rôzne semináre: Európa a my, Dejiny fantastickej literatúry 
(Žilinská knižnica), prezentácie elektronických databáz, informačných zdrojov o Európ
skej únii, prednáška Ako vychádzať s rodičmi zaujala prítomných v ŠVK v Prešove. 

Knižnice využili svoje priestory i na prevenciu drogových závislostí a boj proti kriminalite: 
7 stupňov blaženosti (MsK Bánovce nad Bebravou)-stretnutie s bývalými narkomanmi, 
Skok do raja (Vihorlatská knižnica Humenné) - panelová diskusia o drogovo závislých 
spoluobčanoch, v rámci prevencie kriminality mládeže Kysucká knižnica zabezpečila 
študentom gymnázia účasť na verejných pojednávaniach Okresného súdu v Čadci. 
Rozprávanie o putovaní slovenských autorov po Európe - Literárny autobus pripravila 
Knižnica J. Fándlyho v Trnave, prednášku Životné prostredie a environmentálna politika 
Staromestská knižnica v Bratislave. 

V rámci TSK verejné knižnice nezabudli ani na dospelých. Pripravili pre nich 131 rôznych 
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 6 000 účastníkov. Nechýbali medzi nimi 
autorské besedy s Antonom Rákayom, Antonom Habovštiakom, Ivorom Ripkom, Ľubo
šom Juríkom, Viliamom Turčánym, Drahoslavom Machalom, Pavlom Dvořákom, Mar
celou Laiferovou, Táňou Keleovou-Vasiľkovou a mnohými ďalšími. Na námestí Majstra 
Pavla v Levoči boli slávnostne otvorené nové výpožičné priestory, v Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického v Michalovciach mala výnimočný ohlas akcia Kúp knihu pre kniž
nicu, ktorá bola zameraná na podporu nákupu nových kníh čitateľmi priamo v priesto
roch knižnice. Knižnica získala 102 nových kníh v hodnote takmer 30 000,- Sk. V Horno-
zemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou upútal pozornosť verejnosti Knihovnícky 
jarmok, organizovaný v centre mesta, na ktorom knižnica v zaujímavom programe 
prezentovala svoje služby. Knižnica J. Fándlyho v Trnave podporila činnosť stacionára 
Náš dom, ktorému vo svojich priestoroch inštalovala predajnú výstavu prác jeho 
klientov. 

Počas TSK i mnohé verejné knižnice umožnili svojim používateľom vrátiť knihy do 
knižnice bez zaplatenia sankčných poplatkov za nedodržanie výpožičnej lehoty. Hoci 
neponúkli túto službu v takej miere ako v rokoch minulých, najmä kvôli nepriaznivej 
finančnej situácii, tie knižnice, ktoré tento ukazovateľ sledovali, zaznamenali návrat 11 
446 zväzkov. Niektoré z nich ponúkli i bezplatný zápis dospelým, čo využilo 848 
používateľov. 

Veľa slovenských knižníc organizovalo pre čitateľskú verejnosť, ale i nečitateľov Dni 
otvorených dverí- exkurzie na všetky svoje pracoviská, burzy kníh, ankety, stretnutia 
literárnych klubov pracujúcich pri knižniciach, výstavy. Napr. Knižná produkcia vydava
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teľstva VIA ORAVIA Dolný Kubín a MAPA Slovakia Bratislava (Oravská knižnica Dolný 
Kubín), výstava predmetov zabudnutých v knihách (Turčianska knižnica Martin), 
výstava výtvarných prác z celoslovenskej súťaže detských malieb (Vihorlatská knižnica 
Humenné), Netradičné typy kníh (Verejná knižnica M. Rešetku T renčín) a mnohé ďalšie. 

Podujatia a aktivity Týždňa slovenských knižníc pokračovali v niekoľkých verejných 
knižniciach v Týždni detskej knihy. 

TSK na celom Slovensku rezonoval verejnosťou i médiami. O svojich aktivitách, poduja
tiach, ale i problémoch zástupcovia knižníc bohato informovali v rádiách, televíziách, 
tlači regionálneho i celoslovenského rozsahu, vydali rôzne propagačné materiály, 
plagáty, bibliografické letáky, edičné materiály ap. Knižnice sa pokúsili do jedného 
týždňa vtesnať vzorku aktivít celého roka. Možno konštatovať, že 5. ročník TSK bol 
úspešný a veľmi pestrý. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohto celoslovenského podujatia zapojili, a zvlášť tým, 
ktorí SAK informovali, aby tak upozornili na dôležité aktivity, ktoré môžu inšpirovať 
ostatných a tým pozdvihnúť úroveň ďalšieho ročníka TSK, ale i prácu knižníc vše
obecne. 

Knihy a knižnica alebo knižnica a knihy 

PhDr. Elena Veľasová, Mestská knižnica v Bratislave 

Máloktorý vzťah je  taký jednoznačný a úzky, ako sú knihy a knižnica alebo knižnice a 
knihy. Napokon, preverili ho tisícročia, ak máme na mysli najstaršie civilizácie a knižnice 
v nich. Ťažko odhadnúť, čo zo súčasného vzťahu je nové a charakteristické len pre 
našu epochu a či sa podobný jav už nevyskytol, ale dnes je vzťah knihy a knižnice alebo 
naopak - knižnice a knihy napätý a problémový. 

Od vekov sa tiež nič nezmenilo na tom, prečo ľudia knižnice vyhľadávali a vyhľadávajú 
-zbierky kníh na hlinených tabuľkách, papyruse, pergamene. O najväčšej, Alexandrij
skej knižnici, je známe, že mala okolo 700 000 zvitkov. Bolo v nich obsiahnuté všetko 
dovtedajšie poznanie. Kroky čitateľov do knižníc smerovali za múdrosťou a umením, 
ktoré pomocou estetických kategórií a umeleckých obrazov napokon tiež na konkrét
nom a typickom obsahuje hlbokú pravdu života a poskytuje umelecký zážitok. 

Cesta za knihou nebola ľahká. Tento cenný zdroj poznatkov a umeleckých diel bol ťažko 
dostupný a mohli sa k nemu dostať iba vyvolení, ktorí po ňom neodolateľne túžili a mali 
i dosť vôle a prostriedkov. 

Postupne sa však stávala ľahšou a prekážky na ceste za ňou už mohli prekonať viacerí. 
Výroba papiera (metódu jeho výroby objavili v Číne v 2. stor. pred. n. I. a v Európe sa 
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rozšírila v druhej polovici 13. stor.) a Gutenbergov vynález kníhtlače (1445), právom 
označovaný za vynález tisícročia, vytvorili dovtedy nevídané možnosti pre šírenie kníh 
a čoskoro i tlače. 

Bariéru pri ich používaní, okrem ceny, mohla ešte predstavovaťznalosťjazyka, v ktorom 
vychádzali. V našich podmienkach s národným obrodením, ktoré zahŕňalo mnohé 
ekonomické a spoločenské procesy a spelo vo svojom komplexe ku konštituovaniu 
národa, bola i táto prekážka postupne prekonaná, lebo hlavným komunikačným pro
striedkom sa stal národnýjazyk, povýšený na úroveň spisovného jazyka, a tým sa okruh 
čitateľov rozšíril. Po zavedení povinnej školskej dochádzky (1868) mohli už knihy a tlač 
čítať nielen vzdelanci, ale i široké vrstvy obyvateľstva. Stali sa prístupnejšie. 

Ďalšou dôležitou pozitívnou zmenou pre Slovensko bol vznik nového štátu (Českoslo
venskej republiky) a pre pomery, ktoré nastali, je  príznačné, ž e  už 22. júla 1919 vyšiel 
zákon č. 430 o verejných obecných knižniciach, na základe ktorého boli povinne 
zriaďované knižnice v každom meste a na každej dedine. Na Slovensku sa začal 
uplatňovať od roku 1925. 

Mestská knižnica v Bratislave, ktorá vznikla v roku 1900, mala vo svojom fonde len 12 
kníh v slovenskom jazyku. A j  na tomto fakte vidieť špecifikum Bratislavy, v ktorej vedľa 
seba žilo nemecké, maďarské a slovenské obyvateľstvo. Počet výpožičiek v roku 1905 
v Knižnici slobodného kráľovského mesta Bratislavy, ako sa vtedy Mestská knižnica 
volala, za celý rok nedosiahol ani 3 000 (čo dnes predstavuje počet výpožičiek z a  jeden 
deň). V roku 1926 mala knižnica vo svojom fonde 12 000 kníh, z toho už takmer 4 000 
v slovenskom jazyku. Kníh pribúdalo a rástla aj spokojnosť čitateľov. K storočnici (roku 
2000) mala knižnica už 300 000 zväzkov a pol milióna výpožičiek. 

Čo nás najviac páli? 

V súčasnosti vzťah knihy a knižnice a knižnice a knihy dostáva novú dimenziu a cesta 
čitateľa z a  ňou nie je  prechádzkou ružovým sadom. Situácia sa rapídne zmenila. Na 
Slovensku je  8 000 knižníc a nových kníh do nich pribúda poskromne. A tak sa doteraz 
taký jednoznačný vzťah medzi knihou a knižnicou dostáva do obrátenej polohy. Vzniká 
nový a vážny problém - problém doplňovania knižničných fondov v knižniciach, s čím 
je - a ináč to ani nemôže byť - úzko spätá ich celková kvalita, aktuálnosť, spôsob 
financovania, získavania sponzorov, darov. 

K tejto súčasnej najpálčivejšej problematike knihovníctva sa vrátime po tom, ako si 
bližšie všimneme koncovku nášho celého snaženia - používateľa. Toho, pre ktorého 
sa všetko okolo kníh a knižníc deje. Je spokojný, má to, čo potrebuje, a čo vlastne 
potrebuje? Vieme to? 

Pokúsime sa na túto otázku dať odpoveď, aj keď nemôže byť celkom úplná. 

Kto knižnicu vyhľadáva? V prvom rade ten, kto potrebuje získať vedomosti, najmä tie 
povinné, teda žiak základnej a študent strednej a vysokej školy. Ak máme odpovedať 
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na otázku, či máme pre neho požadovanú literatúru, odpoveď bude vyhýbavá - aj 
máme, ale nie všetku, nie zo všetkých vedných odborov a nie v dostatočnom počte 
exemplárov. 

Napr. v Mestskej knižnici v Bratislave máme zapísaných vyše 1 000 čitateľov len v úzko 
špecializovanom úseku hudobnej a umenovednej literatúry. Najmä študenti navšte
vujúci tento úsek potrebujú literatúru z oblasti literárnej vedy, architektúry, dejín umenia, 
hudby, notový materiál a máme im umožniť z nosičov prehrať hudbu: starú, novú, 
svetovú, českú, slovenskú, vo všetkých žánroch. 

Podobne by sa dalo hovoriť o špecifikách náučnej literatúry a dielach, ktoré obsahujú 
aktuálne poznatky jednotlivých vedných disciplín. 

Deti patria v každej knižnici k významnej skupine používateľov. Od najmenších, ktoré 
sa potrebujú popasovať s obrázkami, písmenkami, rozprávkami, až po tie, ktoré zaují
majú lokomotívy, autá, vesmír. A samozrejme deti, ktoré hľadajú dobrodružstvo, 
strhujúce príbehy zo  života rovesníkov. 

Škála čitateľských potrieb dospelých j e  ešte rôznorodejšia a z tohto aspektu je  aj akvizí
cia kníh najproblematickejšia. Ako primerane priaznivo uspokojiť novými prírastkami 
takmer 12 000 čitateľov? Aký knižničný fond má mať knižnica, aby čitateľ, ktorého sme 
si aspoň v hrubých črtách priblížili, do nej vkročil? Čitateľ si azda aj povie: majú celkom 
dobrý fond. A vyjadruje to jeho subjektívny pocit, čo sa týka jeho kvality a jeho predstavy. 

Čo s kvalitou knižničného fondu? 

Knižnica sama má však k dispozícii vlastný nástroj, pomocou ktorého môže kvalitu 
knižničného fondu merať. Je ním jeho obrat. Ten, najmä vo verejných knižniciach, do
káže o jeho kvalite veľa vypovedať. 

V Mestskej knižnici v Bratislave začiatkom 90. rokov dosahoval index obratovosti kniž
ničného fondu 1,2, v polovici 90. rokov 1,3 a od roku 2004 už 1,4, čo považujeme z a  
celkom dobrý ukazovateľ. Môžeme ho porovnať ešte s koncom 80. rokov, keď bol 1,57, 
ale za vtedajších podmienok pritom zohrávali úlohu i niektoré osobitné činitele, ktoré 
mohli graf výpožičiek tlačiť nahor. Na spresnenie dodávame: v súčasnosti je  celoslo
venský priemer 1,25. 

Obrat knižničného fondu je  najdôležitejším kritériom jeho kvality a každé pol percento 
jeho pohybu nám o tejto jeho kvalite sprostredkúva spoľahlivú výpoveď. 

V o  vedeckej knižnici by mal čitateľ nájsť cestu k najstaršej literatúre a dostať sa k dosta
točnému množstvu aj novej. V takých výnimočných knižniciach, ako je  knižnica Georga 
Pompidua v Paríži, čitateľ nájde literatúru vydanú len za posledných 10 rokov. 

Pri tom množstve literatúry, ktoré ponúka knižný trh, pri rôznorodých potrebách čitate
ľov, typoch knižníc, je  dôležitým ukazovateľom kvalitného knižničného fondu vo verej
ných knižniciach vyváženosť. 
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Ako však kvalitu knižničného fondu zabezpečiť a udržať v situácii, keď akákoľvek snaha 
v tomto smere končí pri obmedzených finančných zdrojoch? 

Pokúsime sa načrtnúť niekoľko prístupov, ktoré Mestská knižnica v Bratislave uplatňuje 
za tejto situácie, aby nebola taká ťaživá. 

Štruktúra doplňovania knižničného fondu vychádza z dlhoročnej koncepcie a je  s ňou 
v súlade tak, aby čitateľ mal predstavu, aký typ dokumentu a aké služby mu knižnica 
vie poskytnúť. 

Doplňovanie nadväzuje na fond, ktorý knižnica vybudovala už v minulosti. Máme dôkazy 
o tom, ž e  naši čitatelia plne využívajú i tento starší fond. Napriek tomu si sústavnú 
pozornosť vyžaduje očista knižničného fondu, najmä vyraďovanie neaktuálnej literatúry, 
0 ktorú čitatelia stratili záujem. Deje sa to plynule a počet vyradených kníh dosahuje až 
80 percent ročného nákupu (vrátane opotrebovanej a stratenej literatúry). Dokazuje to 
1 stav celkového knižničného fondu, ktorý mal v roku 1993 objem 298 500 zväzkov a v 
roku 2003 ich bolo 312 000. 

K starostlivosti o knižničný fond získaný v predchádzajúcich rokoch patri i predlžovanie 
životnosti tých kníh, ktoré čitatelia neustále vyhľadávajú. Knižnica ešte v roku 1947 
zriadila knihársku dielňu, ktorá sa od tých čias permanentne stará o novú väzbu a opravu 
opotrebovanej literatúry. Ročne sa takto opraví približne 400 kníh. 

Trvalou starosťou je  zabezpečiť do knižnice novú literatúru tak, aby sa dosiahla pri 
súčasných finančných prostriedkoch vyváženosť knižničného fondu. Pri akvizícii postu
pujeme tak, že je  odvodená od nákupu jednotlivých druhov literatúry za niekoľko rokov, 
ale i štruktúry výpožičiek za toto obdobie. Knižnica má takto zavedené pevné pravidlá 
percentuálneho zastúpenia každého druhu literatúry tak, aby pri akejkoľvek výške pro
striedkov na nákup novej literatúry bola dodržaná proporcionalita nákupu. Tak sa darí 
získať pre knižnicu tie knihy, ktoré sú ťažiskové, a nákup neprofilových titulov sa týmto 
eliminuje na najnižšiu mieru. 

Bohužiaľ, aj tak k tým druhom, ktoré nemôžeme nakupovať vôbec, patria aj také, o ktoré 
je  záujem. Ide predovšetkým o elektronické nosiče, najmä CD-ROM-y. Aspoňže túto 
mimoriadne nepríjemnú situáciu môže knižnica kompenzovať prístupom čitateľov na 
internet. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad nákupu kníh v Mestskej knižnici v Bratislave 
od roku 1990: 

Rok Kúpou k. j. Darom k. j. 
% darov z 
celkového 
prírastku 

Prírastok 
spolu k. j. 

1990 14 433 - - 14 433 

1991 8 523 1 255 13,0 9 778 

1993 5 771 1 861 24,4 7 632 
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1995 4 050 1 076 21,0 5 126 

1997 5 643 1 335 19,0 6 978 

1999 3 169 1 520 32,4 4 689 

2001 2 301 1 163 33,6 3 464 

2003 2 259 2 091 48,1 4 350 

Koruna nás nepustí 

Vidíme, ž e  nákup kníh klesá. Ak to máme vyjadriť v celkovej finančnej hodnote - a pri
tom treba brať do úvahy neustále rastúcu priemernú cenu knihy - má knižnica na nákup 
v roku 2003 taký istý objem finančných prostriedkov ako v roku 1991. 

Najnovšia úprava dane z pridanej hodnoty je  nesporne značným zásahom do nákupu 
kníh a tým i aktualizácie knižničného fondu. O koľko sa zvýšila, o toľko môžeme kupovať 
menej. Jednotná DPH je  určitou filozofiou štátu v tejto oblasti. Každá krajina ju  rieši po 
svojom a my sa s ňou musíme vyrovnať. Avšak s čím sa vyrovnať nedá je  to, koľko štát 
alebo obec dáva na kultúru. A k  je  to tak, že mesto na ňu dáva zo svojho rozpočtu len 
1,8 percenta, potom to kultúru umŕtvuje a pomaly zabíja. V súčasnej situácii, keď je  na 
všetko málo peňazí, by to mali byť aspoň 3 percentá. V našich podmienkach by to potom 
prinieslo milión korún na nákup kníh, ktoré by nám vylepšili a skvalitnili náš fond. 

Uvediem ešte jeden príklad, ktorý poukazuje na istú rezervu, ktorá by sa síce dala využiť, 
ale vzápätí by sa odzrkadlila na inom, povážlivom mieste. Všetky verejné knižnice v 
Bratislave získavajú v príjmovej časti vlastným pričinením do svojho rozpočtu niečo vyše 
4,7 mil. korún, kým knihy nakúpia len z a  4,1 milióna. Z toho vyplýva, ž e  ani tie finančné 
prostriedky, ku ktorým knižnice prídu vlastnou činnosťou, ako sú poplatky od čitateľov, 
za prenájmy a pod., nejdú všetky na nákup tak potrebnej literatúry, pretože sa z nich 
musí uhradiť aj časť nevyhnutných prevádzkových nákladov. 

Každé iné riešenie, ako zvýšiť objem finančných prostriedkov na nákup literatúry, j e  
síce možným, ale nie systémovým riešením. Ani  dary, ani ochrana knižničného fondu, 
ani zmena DPH nemôžu vyriešiť základnú dilemu knižníc, aby mohli nakúpiť to, čo 
knižný trh ponúka a čo potrebujú. 

Z tabuľky je  zrejmé, ž e  nedostatočný nákup sa knižnica snaží kompenzovať darmi. 
Nadviazať kontakty s darcami nie je  až také jednoduché a j e  to tiež náročné na čas. Ide 
pritom o mnohé inštitúcie a jednotlivcov. Tieto aktivity si vyžadujú hlbší záujem vedenia 
knižnice aj ďalších odborných knihovníkov a chuť maximálne sa angažovať. Pri získa
vaní darov sa tiež vyžaduje odbornosť a prehľad o fonde, ako aj sebadisciplína, pretože 
ponúkané knižné dary nemusia vždy korešpondovať s celkovým zámerom akvizičného 
programu knižnice. 

Dá sa povedať, že tabuľka v úplnosti vyjadruje spôsob doplňovania knižničného fondu 
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a vidno z nej, akú úlohu pritom zohrávajú dary. Získavaním darcov sa nám podstatnou 
mierou zvyšuje aj možnosť získať i potenciálneho záujemcu o knižnicu. 

V úvode som uviedla, že knižnice vznikli ako zbierky kníh s cieľom uschovávať ich a 
dávať ich k dispozícii. Obsahovali minulé aj súčasné poznanie a literárne diela súčas
ných aj starších autorov. Čitateľ by teda dnes aj v budúcnosti mal mať možnosť nájsť 
v knižnici knihy, ktoré vychádzajú teraz. Nie neoprávnene si však môžeme položiť 
otázku: Budeme mať na Slovensku len knižnice, alebo budeme mať aj knihy v kniž
niciach? 

A pokiaľ ide o ešte vzdialenejšiu budúcnosť, tá je predsa vo hviezdach. 

K aktuálnym otázkam a problémom akvizície KF 

• v regionálnych knižniciach Košického kraja (Mgr. Anna Čurlejová, ved. 
odb. KF vo VKJB v Košiciach) 

Budovanie knižničných fondov nie je činnosť samoúčelná, odtrhnutá od ostatných 
knižničných činností. Hoci nie je „výkladnou skriňou" knižnice, treba si uvedomiť, že v 
skutočnosti úlohu tejto skrine nepochybne plní. 

Doplňovanie fondov v knižniciach stagnuje už viac ako 6 rokov. Knižnice najviac trápi, 
že súčasný prirodzený dopyt po ich službách nezodpovedá ich ponuke a možnostiam. 
Knižnice, rovnako ako veľká časť slovenskej populácie, zápasia s problémom, ako 
zvládnuť každodenné prežitie. 

Pohybujú sa na hrane svojich možností, keď pri tvorbe rozpočtu rozhodujú o výške 
jednotlivých položiek. Keď zvažujú, ktoré položky je nevyhnutné vykryť, knižničné fondy 
vychádzajú ako jedna z nie mnohých pohyblivých položiek a jej výška ostáva zväčša 
otvorená. 

Ťažko potom možno očakávať, že dopĺňanie fondov v knižniciach bude priebežné, sys
tematické a cielené, teda že budú dodržané základné kritériá ich doplňovania. 

Prax ukazuje, a možno to čítať vo všetkých rozboroch, že sú za nami roky, keď nedo
statok nových fondov výrazne neovplyvňoval výkony v službách, keď ešte doznievala 
istá zotrvačnosť používateľov. 

Terajšie konštatovanie je neúprosné - vzniká priama úmera medzi poklesom nových 
knižničných fondov a poklesom dosiahnutých ukazovateľov v službách. Je to logické 
vyústenie problému, pretože v oblasti beletrie sa dá čiastočne pomôcť aj „vyťahovaním" 
starších fondov, ale proces zastarávania odborných informácií je neúprosný a 
nesuplovateľný. 

Pri neustálom raste cien knižničných dokumentov, postupnej orientácii knižníc aj na 
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nové a podstatne drahšie nosiče, pri „opotrebovaní" sponzorských možnosti bude táto 
vstupná a nosná oblasť knižničnej činnosti čoraz väčšmi paralyzovaná. 

Uvedené skutočnosti možno ilustrovať aj na komentári k doplňovaniu fondov v regionál
nych knižniciach Košického kraja za rok 2003 - kvantitatívne ukazovatele odzrkadľujú 
oklieštené možnosti všetkých piatich knižníc a zároveň predurčujú kvalitu budovania 
ich knižničných fondov. 

Celkový objem finančných zdrojov na nákup knižničných fondov oproti roku 2002 
poklesol o6,3 %, čo je v absolútnych číslach - 92 438 Sk. Z financií z rozpočtu V Ú C  je  
pokles ešte výraznejší, až o 8,9 %, t. j. o - 131 626 Sk. Pri prepočte sa zo štátnych 
zdrojov na nákup knižničných fondov použilo 3,11 Sk na jedného obyvateľa a 29,60 Sk 
na jedného čitateľa. Z týchto financií bolo možné zakúpiť 0,01 knižničného dokumentu 
na jedného obyvateľa a 0,11 knižničného dokumentu na jedného čitateľa, a to napriek 
tomu, že všetky knižnice nakupovali fondy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
a s poskytnutými rabatmi až do výšky 30 %. 

Knižnice sa aj v roku 2003 snažili získať doplnkové zdroje od sponzorov a z grantov. 
Takmer všetky boli úspešné a zaznamenali stúpajúci trend s celkovým nárastom 
presahujúcim 15 %. Prerozdelenie financií na nákup jednotlivých typov dokumentov je  
v knižniciach individuálne a veľmi rôznorodé. V celokrajskom priereze sa na knihy 
vyčlenilo 62,7 %, na periodiká 34,3 % a na špeciálne fondy 3 % z celkového finančného 
objemu. Pokles prírastkov knižničných fondov oproti roku 2002 je až 21 %, v absolútnych 
číslach je to - 2 289 knižničných jednotiek. Prírastky získané kúpou tvorili 48,4 %, zo 
sponzorských príspevkov a grantov 11,5 %, darom 35 % a inou formou 5,1 %. 

Uvedené skutočnosti sú alarmujúce. Paradox sa stal životnou realitou. Ceny knižnič
ných dokumentov stúpajú -finančný objem na ich nákup klesá. Po premietnutí zvýšenej 
DPH do výrobných nákladov v roku 2004 zo 14 na 19 % budú knižnice ešte v ťaživejšej 
situácii. 

Problémy akvizície nemožno uzatvoriť iba „plačom nad rozliatym mliekom". Bude 
potrebné hľadať iné doplnkové zdroje financovania nákupu knižničných fondov, pre
hodnotiť efektívnosť obsahu a rozsahu všetkých knižničných činností. Určitú nádej 
vkladajú knižnice aj do realizácie myšlienky z programu EX LIBRIS, ktorého súčasťou 
je aj komplexný program podpory nákupu knižničných dokumentov. 

• v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedec
ká knižnica v Prešove) 

Doplňovanie knižničných fondov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove neprebieha tak 
hladko, ako by sme si želali. Ak sa zameriame na analýzu problémov v tejto oblasti, 
nájdeme ich hneď niekoľko. 

V prvom rade je to otázka finančných prostriedkov na nákup informačných zdrojov. Kým 
prvá polovica 90. rokov bola ešte priaznivá pre nákup dokumentov a pridelené pro
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striedky zväčša prevyšovali sumu 1 mil. Sk (ak vezmeme do úvahy nižšie ceny, tak to 
bola slušná suma), v rokoch 1997 - 2002 sa rozpočtovaná suma na nákup informač
ných zdrojov pohybovala v rozmedzí približne od 400 000 do 800 000 Sk. Pritom musíme 
brať do úvahy, že ceny literatúry z roka na rok vzrastali, postupne sa zvyšovala DPH. 
To malo za následok znižovanie počtu titulov nakupovanej periodickej i neperiodickej 
literatúry, úplné obmedzenie nákupu zahraničnej literatúry (okrem českej, ktorá je ešte 
ako-tak cenovo dostupná), zníženie počtu exemplárov nakupovaných titulov, žiadny 
nákup elektronických databáz. 

Situácia sa mierne zlepšila v roku 2003, keď okrem rozpočtovaných prostriedkov boli 
knižnici pridelené programovo alokované prostriedky vo výške 900 000 Sk, z ktorých 
600 000 Sk bolo určených všeobecne na nákup literatúry a 300 000 Sk bolo špeciálne 
určených na nákup literatúry týkajúcej sa NATO. Prírastok nákupu síce v roku 2003 
vzhľadom na pridelené finančné prostriedky stúpol o 137 %, ale tie ani zďaleka nestačili 
na nákup elektronických informačných zdrojov (vo forme databáz na CD alebo online 
prístup k databázam plných textov časopiseckých článkov). Základ knižničného fondu 
tvorí odborná literatúra a priemerná cena sa pohybuje okolo 400 až 600 Sk (v mnohých 
prípadoch aj oveľa viac), to značí, že je  nevyhnutné garantovať finančné prostriedky na 
nákup literatúry aj v nasledujúcich rokoch. 

S cenami literatúry súvisí aj daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá je od 1. januára 2004 
zákonom stanovená na 19 %. Podľa nášho názoru zvýšenie DPH knihy a periodiká pre
dražuje a ak doteraz boli kvalitné odborné tituly málo dostupné pre menej solventných 
záujemcov, po zavedení novej DPH to bude ešte menej. Vyššia DPH znamená aj pre 
knižnice vynaloženie vyššieho objemu finančných prostriedkov na nákup literatúry ako 
doteraz. Nová sadzba DPH zaťažuje rozpočet knižníc, ktoré získavajú publikácie aj zo 
zahraničia formou daru alebo výmenou. V súčasnosti platný zákon o DPH prestáva 
platiť 1. mája 2004 a nie je jasné, čo čaká knižnice v tejto oblasti po vstupe do EÚ. 

Druhým problémom je samotná akvizícia dokumentov do knižničného fondu. V mno
hých prípadoch je to nedostatok informácií o vydaných tituloch. ŠVK v Prešove je univer
zálnou vedeckou knižnicou a aj keď je špecializovaná predovšetkým na spoločensko
vednú literatúru, v rámci univerzálnosti musí zabezpečovať do fondu dokumenty z 
rôznych odborov. Záujem o rôznorodú literatúru je totiž veľký. Prejavuje sa to najmä v 
požiadavkách našich používateľov na rozmanitosť titulov periodickej tlače, viac titulov 
požadujú z oblasti sociálnej práce, ošetrovateľstva, filozofie, techniky, počítačov, archi
tektúry, majú eminentný záujem o zahraničné, najmä české periodiká. Rovnako sa 
objavujú požiadavky na zahraničné, osobitne ruské denníky (pokiaľ vieme, sú veľmi 
drahé), ale aj francúzske a anglické. 

Kvalitná akvizícia a výber relevantných dokumentov do knižničného fondu ŠVK si vyža
duje veľa času a energie. V snahe získať čo najviac informácií o odbornej produkcii vy
dávanej na Slovensku a tiež o odbornej literatúre vydávanej v zahraničí musíme skutoč
ne venovať veľmi veľa času hľadaniu informácií o produkcii jednotlivých vydavateľov, 
čo pri takom množstve vydavateľstiev len tu na Slovensku (o zahraničných nehovoriac) 
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nie je jednoduché. Už len prezeranie tlačených katalógov a výber relevantnej literatúry 
do knižničného fondu predstavuje veľký nápor na ľudí, ktorých máme málo, a akvizícii 
sa u nás môže venovať jeden človek na pol úväzku, čo je  nedostačujúce. 

Veľkou pomocou sú síce virtuálně kníhkupectvá alebo ponuky vydavateľov na vlastných 
webových stránkach so stručným popisom publikácie a s možnosťou okamžitej objed
návky. Čo je však horšie, je málo vydavateľov a kníhkupcov, ktorí majú takýto systém 
objednávok aj kvalitne riešený. Za všetky môžeme spomenúť virtuálně kníhkupectvo 
Artforum Bratislava alebo Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Knižnica dopĺňa literatúru aj inými formami akvizície, a to darmi a výmenou. A j  týmto 
spôsobom doplňovania je potrebné venovať čas a mať k dispozícii relevantné infor
mácie o možných darcoch a výmenných partneroch. Kontakty na nich však je potrebné 
nielen získať, ale naďalej rozvíjať. V prípade výmeny, či už domácej alebo zahraničnej, 
je  to ďalší nápor na finančné prostriedky (produkcia knižnice nie je natoľko rozsiahla, 
aby bola vždy vhodným ekvivalentom pre výmenných partnerov) a personálne zabez
pečenie tejto činnosti, ktorá je v našej knižnici aj z týchto dôvodov málo rozvinutá. 

Štátna vedecká knižnica v Prešove má právo povinného výtlačku podľa zákona č. 
212/1997 v znení neskorších predpisov. Podľa jeho znenia má právo na povinné 
výtlačky všetkých titulov vydaných na Slovensku v náklade vyššom ako 500 kusov. 
Prácu so získavaním čo najväčšieho počtu oprávnených povinných výtlačkov však 
sťažuje kontrola, ktorá je nedostatočná práve pre problémy so zisťovaním výšky 
nákladu. Keďže údaj o náklade pravdepodobne nie je povinným údajom v publikácii, 
nieje možné zistiť ani inak overiť výšku nákladu a pri urgencii sa musíme spoliehať na 
pravdivosť údajov, ktoré vydavateľ uvedie v prípadnej odpovedi. Stáva sa veľmi často, 
že vydavateľ na urgencie o nedodaní povinných výtlačkov nereaguje. 

Veľa zaujímavých titulov vhodných do knižničného fondu vedeckej knižnice vychádza 
v náklade nižšom ako 500 kusov, v tom prípade sa knižnica nemusí dozvedieť o ich 
vydaní. Ide napríklad o zborníky, vysokoškolské skriptá, užšie špecializovanú odbornú 
literatúru, niektoré úzko špecializované periodiká a pod. Je určitý rozdiel medzi vy
davateľmi nízkonákladových neperiodických titulov a vydavateľmi periodickej tlače. 
Ľahšie sa totiž kontroluje periodický titul, ak bolo dodané aspoň jedno číslo, kým o 
vydaní monografickej publikácie sa nemusíme dozvedieť vôbec. V tomto smere sa mi 
zdá ako veľmi výhodný pre knižnice český zákon č. 37/1995 o neperiodických publi
káciách. Podľa § 4 zákona v znení vyhlášky MK ČR č. 156/2003 je vydavateľ pod hroz
bou pokuty (§ 5 odst. 4) povinný písomne ponúknuť vybraným odborným knižniciam na 
zakúpenie 1 výtlačok ním vydanej neperiodickej publikácie. Knižnica sa sama rozhod
ne, či vydaný titul je pre jej používateľov zaujímavý z hľadiska skladby knižničného fondu 
a či ponuku na nákup príjme. Na splnenie tejto povinnosti vydavatelia mohli využiť perio
dikum Nové knihy a prostredníctvom neho informovať knižnice o vydanej produkcii. 

Stojí za zváženie, či by takáto ponuková povinnosť pre vydavateľov nemohla byť 
súčasťou slovenského zákona o povinných výtlačkoch v prípade publikácií vydaných v 
náklade nižšom ako 500 kusov. 
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Zo strany vydavateľov a distribútorov periodickej tiače by bola žiaduca lepšia spolu
práca, a to najmä pokiaľ ide o oznamovanie rôznych zmien, napríklad zmena vydava
teľa, distribútora, zmena názvu periodika, zmena periodicity, zánik periodika. Toto sú 
problémy, ktoré nás zaťažujú, pretože na tieto zmeny prichádzame vlastne najčastejšie 
až pri urgenciách, prípadne pri zmene číslovania. Taktiež periodicita sa zmení niekedy 
v priebehu roka a nie je možné sa o tom dočítať v úvodníku alebo tiráži. Pokiaľ ide o 
nové tituly, žiadne avízo alebo informácia vopred neexistujú, dozvieme sa o nich len 
tak, že ich vidíme predávať v novinových stánkoch, alebo nám náhodne pošlú jedno 
číslo (zväčša však to nie je prvé číslo, ale niektoré z ďalších). Distribúcia povinných 
výtlačkov podľa zákona sa má realizovať do troch dní od začatia rozširovania, jednotlivé 
čísla však prichádzajú oveľa neskôr. Podobné je to aj pri neperiodickej literatúre. 

Aby sme však len nekritizovali, musíme uznať, že sú aj vydavatelia, ktorí nehľadia na 
výšku nákladu a posielajú svoju produkciu s vedomím, že  ich publikácie by mali byť v 
knižničnom fonde zastúpené. 

Hovoriť v súčasnosti na Slovensku o sponzoríngu nielen na úseku akvizície, ale vôbec 
v oblasti knižníc, je hádam zbytočné. V rokoch 1999 - 2001 sme venovali nemálo ener
gie a času na získanie financií touto cestou, ale efekt nebol úmerný vynaloženej náma
he. Ani sponzorovanie prostredníctvom vecných darov (knižné dary) nie je  riešením. 
Oblasť knižníc je pre sponzorov, žiaľ, málo zaujímavá. Iba ak by nastali legislatívne 
zmeny, ktoré by povzbudili podnikateľskú verejnosť týmto smerom, možno vtedy by sa 
o spon- zoringu v oblasti knižníc dalo hovoriť ako o jednom z významných foriem 
získavania prostriedkov pre knižnice. 

Počiatky verejnej knižnice v Banskej Bystrici 

Mgr. Imrich Nagy 

Písané slovo v knižnej podobe bolo oddávna znakom nielen vzdelanosti, ale aj urodze-
nosti. Rozumieme tým, že kniha, v počiatkoch existujúca iba v rukopisnej podobe, 
sprístupňovala svoj obsah iba gramotným a pre svoju vysokú zaobstarávaciu cenu iba 
bohatým. Skutočný prelom do tohto dlho nemenného stavu vniesol až Gutenbergov 
objav, ktorý sa veľmi rýchlo etabloval a stal sa imanentnou súčasťou humanizmu a jeho 
nositeľov. Pre humanistov bola kniha a písané slovo bezpodmienečnou súčasťou ich 
existencie, ich úspechu. Stala sa nástrojom, ktorým chceli a dokázali naplniť to hlavné, 
čo si predsavzali: pokúsiť sa o obrodu cirkvi, o obrodu spoločnosti, o obrodu človeka 
vzdelaním. 

S dôsledkami ich činnosti sa môžeme od 16. storočia stretávať aj v Banskej Bystrici, 
pravda, kniha i vo svojej tlačenej podobe si dlho ponechávala štatút výnimočnosti. A 
tak sa s väčšími zbierkami kníh stretávame iba v osobnom vlastníctve bohatých ban
ských patricijov, úradníkov Thurzovsko-Fuggerovského podniku či kráľovskej komory. 
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Spomedzi inštitúcií disponuje väčšími knižnými zbierkami iba mestská rada v podobe 
tzv. pretoriálnej knižnice a od 17. storočia tu sa usídliaci jezuiti. A j  v prípade týchto 
inštitucionálnych knižníc mala k nim však prístup iba obmedzená skupina recipientov. 
ich pôsobeniu (pričom vôbec nehodláme podceňovať ich význam, práve naopak, stali 
sa akýmisi ohniskami a šíriteľmi vzdelanosti v meste) rozhodne nemôžeme prisudzovať 
charakter verejný. 

Už širší okruh obyvateľstva zasiahli knižnice, ktoré sa celkom prirodzeným spôsobom 
vyformovali pri školských inštitúciách Banskej Bystrice. Tou prvou bolo Evanjelické gym
názium, ktorého počiatky sú spojené s existenciou mestskej latinskej školy. Tá ako 
mestská inštitúcia fungovala už v rokoch 1537 až 1674 a od roku 1678 už pôsobí pod 
správou banskobystrického evanjelického spoločenstva. Nevyhnutnou súčasťou vyu
čovacieho procesu je kniha a v tejto intencii treba vnímať aj vznik školských knižníc, 
ktoré sa sústreďovali najmä na zhromažďovanie študijnej literatúry a učebných textov. 
Veľmi rýchlo však nadobúdali charakter odbornej až vedeckej knižnice, keďže cestou 
darov či testamentárnych odkazov ich obohacovali osobnosti, ktoré na nich pôsobili, či 
už ako žiaci, alebo ich učitelia. V prípade banskobystrického Evanjelického gymnázia 
to boli napríklad: Pavel Halvepapius, Karol Dillnberger, Ľudovít Grossman a mnohí 
ďalší, ktorí knižnici venovali knihy zo svojich súkromných zbierok. Neskôr k nim pribudli 
aj vedecké ustanovizne, ako bola Uhorská akadémia vied. Knižnica mala aj svojich 
riadnych knihovníkov, zvyčajne z radov profesorov školy, no opäť jej nemôžeme prisúdiť 
charakter verejnej knižnice, hoci okruh jej používateľov bol omnoho širší. 

Sídlo Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici (pôvodne budova starej radnice, 
neskôr sídlo vyššieho katolíckeho gymnázia a nakoniec chlapčenskej meštianky) 

Druhou školou pôsobiacou v meste Banská Bystrica, ale svojím významom určite pre
sahujúcou jeho hranice, bolo Vyššie kráľovské katolícke gymnázium. Materskou pôdou 
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tejto školy sa stalo zanikriuvšie jezuitské kolégium, ktoré ukončilo svoju činnosť po roku 
1773, keď bol jezuitský rád v Habsburskej monarchii výnosom panovníka rozpustený. 
Katolícke gymnázium, ktoré bolo oficiálne ustanovené ako Archigymnázium v roku 
1788, sa teda mohlo oprieť o úctyhodnú tradíciu, a to nielen v otázke výchovno-vzde-
lávacej, v ktorej boli jezuiti takpovediac naslovovzatými odborníkmi, ale aj pri zriadení 
a budovaní svojej vlastnej školskej knižnice. 
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Zakladacia listina Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici 

Časť kníh z bohatej knižnice jezuitského kolégia sa stala fundamentom školskej knižnice 
katolíckeho gymnázia.1 V krátkosti sa dá povedať, že mala podobné osudy ako sester
ská inštitúcia evanjelického gymnázia. Kopírovala osudy školy, prispôsobovala sa me
niacim sa spoločenským a politickým pomerom a najmä sa mohla spoľahnúť na štedrých 
donorov: biskup Moyses, Božena Němcová, Jan Evangelista Purkyné, no hlavne Martin 
Hamuljak, ktorý do držby školy roku 1858 previedol svoju veľkú knižnicu slovanských 
diel, ktorú zamýšľal zriadiť. Hamuljakovou predstavou bolo, že knižnica bude spĺňať 
osvetovú funkciu pri pestovaní slovenskej reči a vzdelanosti, t. j. bude sprístupnená 
širokému okruhu čitateľov. Preto presadil do darovacej zmluvy podmienku, že knižnica 
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pod dozorom profesorského zboru bude po zaplatení poplatku prístupná komukoľvek2  

Je to takpovediac prvý pokus o zriadenie „verejnej knižnice" v meste Banská Bystrica. 
Je príznačné, že to hneď v zárodku narazilo na neprekonateľný odpor, pretože námietku 
proti tomuto bodu darovacej zmluvy vznieslo ako vedenie školy, tak aj miestodržiteľská 
rada (č. 22270 zo 7. októbra 1857), takže sa Hamuljak svojej požiadavky musel vzdať. 
Do budúcnosti bolo ale nemysliteľné, aby školské knižnice pri absencii verejných knižníc 
nespĺňali aj širšiu kultúrnu a vzdelávaciu funkciu, nevyhnutnú nielen pri rozvoji samotnej 
školy, ale aj mesta a regiónu. Čo bolo ešte v roku 1857 nerealizovateľné, zdá sa, že o 
jedno desaťročie neskôr sa už stáva bežným štandardom. Podľa výročných správ kato
líckeho gymnázia z rokov 1870 a 1871 si z obidvoch častí školskej knižnice, t. j. aj z 
profesorskej knižnice, aj zo žiackej knižnice, mohol ktokoľvek z verejnosti vypožičať 
knihu so zárukou jedného profesora gymnázia.3 Vyberať si naozaj bolo z čoho - kniž
ničný fond profesorskej knižnice v tom čase predstavoval 3 336 zväzkov kníh, 1 501 
zošitov, 73 máp a 3 glóbusy; žiacka knižnica mala k dispozícii 498 zväzkov kníh a 289 
zošitov.4 

Významným impulzom na šírenie osvety a vzdelanosti v mestskej societe sa na sklonku 
19. storočia stali miléniové oslavy v roku 1896, v rámci ktorých sa po celom Uhorsku 
iniciovali rôzne aktivity smerujúce k pozdvihnutiu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a 
poznávanie histórie. V Banskej Bystrici sa tieto aktivity pretavili do založenia Mestského 
múzea v roku 1889 (popri ktorom sa začala budovať aj knižnica) a o šesť rokov neskôr 
do etablovania Banskobystrickej historickej a archeologickej spoločnosti.5 Angažovanú 
úlohu pri tom zohrala skupina ľudí, ktorých spiritus agens bol mešťanosta Július 
Csesznák a mestský radca Jozef Schweng. 

Z tohto prostredia o decénium neskôr vyrastá aj idea o potrebe mestskej univerzálnej 
verejnej knižnice, ktorá by saturovala ako osvetové a vzdelávacie, tak aj odborné 
potreby mestskej society.6 Je pravda, že  je to v čase sústredeného úsilia uhorskej vlády 
o zakladanie kultúrnych a osvetových inštitúcií fungujúcich najmä ako šíritefov maďa
rizácie.7 Uhorská vláda prostredníctvom Krajinskej rady múzeí a knižníc vydáva pokyny 
na organizáciu a riadenie knižníc založených so štátnou podporou. Zriaďovateľmi 
takýchto knižníc mohli byť podľa tohto nariadenia mestá, obce, združenia, spolky či aké
koľvek úrady. Hlavnou podmienkou získania štátnej podpory bol záväzok, že knižnica 
bude výhradne získavať tituly iba zo zoznamu odporúčaného Krajinskou radou múzeí 
a knižníc. Explicitne je uvedené, že nemaďarské knihy či neodporúčané knihy je 
zakázané prijímať i do daru.8 Nedodržanie tohto usmernenia, ako aj ďalších pokynov 
(okrem iných podrobností z praktického chodu knižnice - výpožičná doba, stránkové 
dni, minimálny vek čitateľa a. i.) - napríklad je stanovené bezplatné využívanie knižnič
ných služieb, samozrejme s výnimkou penále za stratené alebo poškodené knihy - bolo 
sankcionované peňažnou pokutou a nútenou správou Krajinskej rady múzeí a knižníc.9 

Je zaujímavé, no príznačné zároveň, ako vtedajšia multietnická Banská Bystrica a naj
mä jej osvietení predstavitelia dokázali prekľučkovať pomedzi tieto obmedzenia a 
vdýchnuť život inštitúcií, ktorá na jednej strane robila zadosť požiadavkám uhorskej 
vlády, na strane druhej vyhovovala praktickým potrebám ľudí žijúcich v nej. Po prí
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pravných prácach, ktoré trvali od roku 1902 a v ktorých sa angažoval vtedajší kustód 
Mestského múzea a mestský radca Jozef Schweng, zastupiteľský zbor slobodného 
kráľovského mesta Banská Bystrica na svojom verejnom zasadnutí 2. marca 1904 
rozhodol o zriadení Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici a prijal jej knižničný 
poriadok.10 Namiesto štátom naoktrojovanej ľudovej knižnice vznikla v Banskej Bystrici 
verejná knižnica pozostávajúca z dvoch súčastí: ľudová knižnica, ktorá obsahuje lite
ratúru beletristickú, mládežnícku, populárno-náučnú a osvetovú, ale výlučne v maďar
skej rečí, a odborná knižnica, ktorej obsahom sú diela všetkých literárnych žánrov a sú 
v rôznych rečiach.11 Knižnica tak spĺňala ciele nariadené ministerstvom - prostred
níctvom výpožičiek maďarskej beletristickej, mládežníckej, populárno-náučnej a osve
tovej literatúry rozširovať maďarizáciu a iniciovať osvetu, zároveň si však uchovala aj 
vlastné priority - zhromažďovať produkty odbornej literatúry, uchovávať ich a zároveň 
umožniť ich sprístupnením zveľaďovanie vied.1 2  

Pečiatka knižnice 

Pokiaľ ľudové oddelenie Mestskej verejnej knižnice spĺňalo všetky pokyny Krajinskej 
rady múzeí a knižníc ohľadom zriaďovania ľudových knižníc, o čom svedčí najmä XII. 
oddiel knižničného poriadku Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici,13 odborné 
oddelenie sa riadilo vlastnými ustanoveniami. Kým služby ľudového oddelenia mohli 
využívať iba finančne nezávislí občania Banskej Bystrice, služby odbornej knižnice mo
hol využívať každý jedinec patriaci k vzdelanej vrstve, ďalej inštitúcie, organizácie a 
spolky, ak sa za knihu zaručili a uhradili prípadné prepravné výdavky. Ďalšou odliš
nosťou bolo členské a jeho platenie. Kým v ľudovej knižnici bola striktne stanovená 
bezplatnosť využívania služieb knižnice, v odbornej knižnici sa stanovilo ročné členské 
2 koruny a výpožičné za každé jedno dielo 20 halierov. Výnimku tvorili členovia Bansko
bystrickej historickej a archeologickej spoločnosti, ktorí mohli využívať odbornú knižnicu 
bezplatne. Pri tomto ustanovení sa ešte na chvíľu zastavme. Kým knižničný fond ľudo
vého oddelenia bol takmer výlučne tvorený z darov a príspevkov Krajinskej rady múzeí 
a knižníc, fond odborného oddelenia bol de facto knižničným fondom Mestského mú
zea. 1 5  Už sme spomínali prepojenosť miestnej historickej spoločnosti s múzeom, takže 
v týchto intenciách pôsobí uvedená výnimka z platenia členského celkom logicky. 

Napriek dotovanej ľudovej knižnici sa využívanejšou časťou verejnej knižnice stala 
odborná knižnica. V roku 1905 napríklad využilo služby ľudovej knižnice 175 čitateľov, 
zatiaľ čo v odbornej knižnici evidovali 239 aktívnych čitateľov.16 V nasledujúcich rokoch 
tieto ukazovatele stagnovali, no po väčšinu rokov pretrvávala tendencia, že odbornú 
časť knižnice využívalo vyššie percento čitateľov než ľudovú knižnicu, a to napriek 
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nevýhode spoplatneriého členského. O životaschopnosti knižnice svedčia aj údaje o 
budovaní knižničného fondu. Pre porovnanie: ľudová knižnica mala v roku 1905 stav 
673 zväzkov kníh a odborná knižnica 796 zväzkov kníh, 12 máp a 2 rukopisy,17 roku 
1912 to už bolo v prípade ľudovej knižnice 850 zväzkov kníh 1 8  a roku 1914 v prípade 
odbornej knižnice 1611 knižničných jednotiek.19 Správy o činnosti Mestskej verejnej 
knižnice v Banskej Bystrici ustávajú vo vojnových rokoch 1914 —1918.20 Posledný údaj 
pochádzajúci z roku 1918 už nehovorí nič o reálnom fungovaní knižnice. 

Súčinnosť niekoľkých faktorov a existujúci verejný dopyt umožnili na začiatku 20. 
storočia vznik prvej univerzálnej verejnej knižnice na území mesta Banská Bystrica. V 
tomto roku si pripomíname jej storočnicu. Je to možnosť zhodnotiť aspekty a význam 
knižnej kultúry a osobitne verejných knižníc pre kultúrny a civilizačný rozvoj mesta. 
Treba však podotknúť, ž e  bez osobnej angažovanosti, obetavosti a dokonca aj vyna
liezavosti konkrétnych ľudí by nám tento míľnik v dejinách chýbal. 

(Autor pôsobí na Katedre histórie FHV UMB Banská Bystrica a je externým spolupracovníkom 
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.) 

Poznámky: 
1 Bližšie sme sa venovali tejto problematike v príspevku: Imrich Nagy- Dejiny knižnice Vyššieho 
katolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici. In Acta historíca Neosoliensia, V./2002. Banská 
Bystrica : Katedra histórie FVH UMB, 2002, s. 26-33 
2 Bod VI. darovacej zmluvy, ktorá je v nemeckom origináli reprodukovaná u Jurkovicha: Emil 
Jurkovich: A Beszterczebányai kir. kath. fôgymnásium tôrténete. In A Beszterczebányai kir. 
kath. Fôgymnásium értesítôje az 1894-1895. tanévrôl. Beszterczebányán : Nyomatott Singer 
és Sonnenfeldnél, 1895. 222 s. 
3 A Beszterczebányai kath. kir. államorfôgymnasium értesitvénye 1860-70. - Besztercze
bányán : nyomatott Machold Fülöp ôzvegynél, 1870, s. 22. 
A Beszterczebányai kath. kir. államorfôgymnasium értesitvénye. - Beszterczebányán : nyoma
tott Machold Fülöp ôzvegynél, 1871, s. 28. 
4 Údaje o knižničnom fonde čerpané z výročných správ školy. 
5 Milan Šoka: Iniciatívy Banskobystrickej historickej a archeologickej spoločnosti v regionálnom 
výskume, In História Banskej Bystrice : Zborník prác zo seminára pri príležitosti 140. výročia 
narodenia Emila Jurkovicha konaného v Banskej Bystrici 29. októbra 1997. Banská Bystrica : 
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, 1999, s. 24-28. 
6 Pod odbornými či vedeckými potrebami mestskej society treba vzhľadom na angažovanosť 
týchto ľudí v spolku banskobystrických historikov rozumieť najmä históriu a výskum dejín mesta, 
čomu mala, samozrejme, pomáhať aj vybavená odborná knižnica. Veď práve na pôde tejto 
spoločnosti a s podporou týchto ľudí vznikla idea realizovať rozsiahle monografické spracovanie 
dejín mesta Banská Bystrica, ktorej sa chopil riaditeľ tunajšieho katolíckeho gymnázia, neskôr 
hlavný oblastný inšpektor Emil Jurkovich (Emil Jurkovich: Beszterczebánya szab. kir. város 
monográphiája. 1922. Rukopis uložený v Štátnom archíve - pobočka Banská Bystrica). 
7 Nariadenie Uhorského ministerstva náboženstva a školstva č. 89938/1901 z 10. januára 1902. 
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8 Bod 1, pokyny o spravovaní ľudových knižníc vydané Krajinskou radou múzeí a knižníc 
(Szabáiyzat a népkônyvtárak kezelésérôl). Štátny archív - pobočka Banská Bystrica, AMBB 
249/1902. 
9 Bod 11, pokyny o spravovaní ľudových knižníc vydané Krajinskou radou múzeí a knižníc 
(Szabáiyzat a népkônyvtárak kezelésérôl). Štátny archív - pobočka Banská Bystrica, AMBB 
249/1902. 
1 0  Štátny archív - pobočka Banská Bystrica, AMBB 421/1903. 
1 1  § 6 knižničného poriadku mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici. 
1 2  § 2 knižničného poriadku mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici. 
1 3  § 36 - § 39 knižničného poriadku mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici. 
14 § 40 - § 48 knižničného poriadku mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici. 
1 5  Bližšie sme knižničný fond Mestskej verejnej knižnice analyzovali v štúdii: Imrich Nagy: Po 
stopách knižničného fondu Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici z rokov 1904 - 1918. 
In Knižnica 2002, číslo 1, s. 18-20. 
16 Beszterczebánya sz. kir. város polgármesterének jelentése a városi hatóság 1905. évi 
mĹjkôdésérôl. Beszterczebányán; nyomatott Machold Fülöp kônyvnyomdájában, 1906, s. 28. 
17 Beszterczebánya sz. kir. város polgármesterének jelentése a városi hatóság 1905. évi 
mukôdésérôl. Beszterczebányán; nyomatott Machold Fülöp kônyvnyomdájában, 1906, s. 
27-28. 
18 Beszterczebánya sz. kir. város polgármesterének jelentése a városi képviselôtestuiet és a 
tisztikar 1913-ik évi mukôdésérôl és városállapotárói. Beszterczebányán : Wolf Artur könyv-
nyomdája, 1914, s. 55. 
1 9  Štátny archív - pobočka Banská Bystrica, AMBB 3/1914. 
20 Bližšie o vývoji Mestskej verejnej knižnice sme písali v štúdii: Mestská verejná knižnica v 
Banskej Bystrici v rokoch 1914 - 1918. In Kniha '95-'96 : Zborník o problémoch a dejinách 
knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1997, s. 166-169. 

Čo nám dali Dni detskej knihy 

PhDr. Milan Gonda, Oravská knižnica 

Dostať príležitosť zorganizovať celoslovenské podujatie je  svojím spôsobom pocta, no 
hlavne je  to množstvo povinností navyše, ktoré niekedy vôbec nesúvisia s hlavným 
poslaním knižnice. A j  veľké reprezentatívne podujatia môžu riešiť „drobné každodenné" 
problémy, keď sa zostaví adekvátny program. 

Takúto možnosť dávali Dni detskej knihy Dolný Kubín 2004, ktoré sa konali v dňoch 27. 
- 29. apríla a ich hlavnými organizátormi boli Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre 
deti Bratislava, Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), Aso
ciácia organizácií spisovateľov Slovenska, Spolok slovenských spisovateľov a Oravská 
knižnica Dolný Kubín. 

Knižnicu výdatne podporili Mestský úrad v Dolnom Kubíne a všetky kultúrne zariadenia 
v tomto meste. Ako zahraniční hostia a partneri sa zúčastnili Městská knihovna Pel-
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hřimov, Miejska Bibliotéka Publiczna Limanowa a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Konyvtár Eger. 

V rámci celého Slovenska robí knihovníkov smutnými pokles počtu detských čitateľov. 
Nedá sa to zdôvodňovať iba celkovým zlým demografickým vývojom. Jednoducho -
číta sa menej. S tým sa knihovníci, samozrejme, neuspokojujú a podnikajú protiopat-
renia. A j  spomínané podujatie okrem reprezentatívneho zamerania sledovalo predo
všetkým tento cieľ. 

Už v jeho úvode sa objavila forma, ktorá by mala byť účinná pri upútaní záujmu detí -
inscenované čítanie. Bolo súčasťou otváracieho ceremoniálu. Učitelia ZUŠ s deťmi z 
dramatického odboru pripravili pásmo, ktoré svojou nápaditosťou a invenčnosťou získa
lo uznanie renomovaných hostí. No čo je najdôležitejšie, stretlo sa so živým ohlasom a 
spontánnymi reakciami prítomného detského publika. 

Súbežnou akciou bola výtvarná súťaž detí zo Slovenska, Česka a Poľska na témy: 
Nezľaknem sa ničoho alebo Môj obľúbený ľudový rozprávkový hrdina a ďalej Moje mes
to, môj kraj- malý turistický sprievodca. Dostali sme do nej nečakane veľké množstvo 
prác, a tak porota mala čo robiť, aby vybrala tých najlepších. 

Hlavní organizátori nám zapožičali výstavy Ilustrácie ocenené na Bienále ilustrácií 
Bratislava, Čestná listina IBBY - ocenené diela zo Slovenska, Česka, Maďarska a 
Poľska spolu s knihami, kde boli ilustrácie publikované. K tomu nám na výstavu poskytli 
kolekcie kníh: Najlepšie detské knihy na Slovensku (1994 - 2003) a Najkrajšie detské 
knihy na Slovensku (1995 - 2003). K bežným knihovníckym povinnostiam nám pribudlo 
aj stráženie expozícií v prenajatých priestoroch. Vďaka dobrej propagácii na výstavy 
prišiel veľký počet tried, a tak naša námaha nebola zbytočná. 

Pre kolegov knihovníkov sme pripravili odborný seminár. Odzneli na ňom tieto príspev
ky: Autorská slovenská rozprávka 90. rokov (Mgr. Anton Lauček, Katolícka univerzita 
Ružomberok), Súčasná detská kniha v domácom a medzinárodnom kontexte (Ľubica 
Kepštová, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko), Blázníme sa spolu (ukážkové 
stretnutie detí so spisovateľkou Gabikou Futovou), Práca s detskou literatúrou a roz
víjanie záujmu o čítanie (Halina Matras, riaditeľka Mestskej knižnice v Limanowej a Iva 
Rajdlová, vedúca Městské knihovny v Pelhřimove), Tvorivé inšpirácie (predstavovanie 
knižnej produkcie vydavateľstva Anagram Trenčín formou tvorivej dielne so žiakmi ZŠ), 
Rozvíjanie záujmu o čítanie - prezentácia poznatkov zo zahraničných zdrojov (Mgr. 
Marcela Maslová, Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Dolný Kubín), Vy
hodnotenie súťaže školských časopisov (Miriam Kazimírové, Oravská knižnica), Pred
stavenie piatich súčasných regionálnych autorov detskej literatúry pôsobiacich v meste 
Dolný Kubín (PhDr. Milan Gonda, riaditeľ Oravskej knižnice). Zo seminára chceme 
vydať zborník referátov spolu so zverejnením ocenených detských súťažných prác. 
Vďaka príspevku z Medzinárodného višegrádskeho fondu pripravujeme vydanie zvuko
vej knihy S priateľmi do rozprávky - výber národných rozprávok, kde budú rozprávky 
načítané deťmi v slovenčine a v originálnom jazyku zúčastnených krajín. 
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Za osobitný prínos podujatia 
naša knižnica a oravské školy 
považujú autorské besedy a 
tvorivé dielne zúčastnených 
spisovateľov a ilustrátorov det
ských kníh pre žiakov základ
ných škôl a základných ume
leckých škôl v regióne Orava. V 
tomto rámci sa uskutočnili aj 
podujatia pre handicapované 
deti a mládež navštevujúce 
Ústav sociálnych služieb a Špe 
ciálnu základnú školu v Dolnom 
Kubíne. 

V prípravnej fáze nám veľmi 
pomohla ústretovosť pracov
níčok Bibiány a skúsenosti re
gionálnych knižníc, ktoré orga
nizovali podujatie pred nami. 
Osobitne by sme chceli poďa
kovať za nezištnú kolegiálnu 
pomoc Knižnici A. Bernoláka v 
Nových Zámkoch. Rovnako 
sme my ochotní pomôcť našim 
nasledovníkom. 

Podujatie bolo po organizačnej 
a finančnej stránke dosť nároč
né. Okrem osobného nasade

nia pracovníčok Oravskej knižnice (toto ale poznajú vari v každej knižnici) bola potrebná 
sponzorská pomoc - materiálna, finančná aj organizačná. Našli sme ju a sme za ňu 
vďační všetkým vyše tridsiatim priaznivcom. Znovu sa potvrdilo, že región Orava má 
pochopenie pre kultúru. Vynaložená námaha sa nám okamžite zúročila v pekných 
knižných daroch pre oravských čitateľov, ktoré nám pri tejto príležitosti venovali niektoré 
slovenské vydavateľstvá. Druhotne sú to zážitky detí zo stretnutí s poprednými sloven
skými tvorcami detskej literatúry. No najviac by sme privítali, keby sa to raz prejavilo 
hoci malým zvýšením percenta počtu detských čitateľov a čítavosti detskej literatúry. 
Veď išlo hlavne o to. 
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INFORMÁCIE 

O rokovaní správnej rady SAK (9. marca 2004) 

Správna rada sa zišla v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Okrem 
iného rokovala najmä o príprave Týždňa slovenských knižníc (TSK), pláne práce a roz
počte SAK na rok 2004, organizácii súťaže Knižnica roka a ďalších organizačných 
otázkach. K jednotlivým otázkam prijala potrebné závery a uznesenia. Z nich vyberáme: 

• predstavitelia SAK, SSK a SNK sa dohodli, že3. knihovnícky kongres sa odloží (prav
depodobne na rok 2005) pre nevyhnutnosť uprednostniť náročnú realizáciu Projektu 
KIS3G; 

e príspevok A.  Doktorovej o súčasnom stave slovenských knižníc vypracovaný pre pe
riodikum Národnej knižnice Francúzska bude ponúknutý aj periodiku EBLIDA; 

• v rámci prípravy TSK bola dohodnutá príprava materiálov na tlačovú konferenciu MK 
SR a prediskutované informácie o najvýznamnejších podujatiach pripravovaných 
našimi knižnicami. Bol dohodnutý spôsob prieskumu ohlasov v médiách a vyhod
notenia TSK; 

• bol spresnený plán práce SAK a rozpočet na rok 2004 s tým, že  príslušné zmeny a 
doplnky budú predložené na prerokovanie a schválenie valnému zhromaždeniu v 
apríli; 

• seminár k problematike autorského zákona a aktualizovanej verzii zákona o povin
nom výtlačku sa pripraví v spolupráci so SNK v Martine; 

• bolo dohodnuté, že zloženie odborných skupín bude uverejnené na webovej stránke 
SAK (zároveň boli prerokované opatrenia ohľadne redigovania a technickej admi
nistrácie stránky); 

e správna rada prerokovala návrh súťaže Knižnica roka. Súťaž bude spojená s ude
lením ceny SAKAČIK, dotovanej sumou 10 000,- Sk (podmienky súťaže sú uve
rejnené na s. 34 tohto čísla bulletinu a na webovej stránke SAK: www.sakba.sk); 

e v súvislosti s prípravou zájazdu na konferenciu INFORUM 2004 v Prahe bol schválený 
príspevok vo výške 500,- Sk na jedného účastníka z členskej knižnice; 

• SR sa rozhodla osloviť členské knižnice s výzvou na darovanie 2 % z dane fyzických 
a právnických osôb pre SAK; 

• členovia SR SAK pripravia návrhy na sprievodné podujatia SAK na veľtrhu BIBLIO
TÉKA 2004. 

Správna rada sa súčasne venovala aj príprave nadchádzajúceho valného zhromaž
denia SAK (27. apríla 2004 v Martine). 

(Zo zápisnice č. 3/9. 3. 2004 vybral -jk-) 
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Z valného zhromaždenia SAK v Martine 

Dňa 29. apríla 2004 sa v priestoroch Slovenskej národnej knižnicev Martine uskutočnilo 
valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc, na ktorom sa zo 76 členských knižníc 
zúčastnilo 47 knižníc. 

Na programe valného zhromaždenia bolo prerokovanie správy o činnosti asociácie za 
uplynulé obdobie, vyhodnotenie 5. ročníka TSK, správa o hospodárení za rok 2003, 
správa kontrolnej a revíznej komisie a schválenie plánu činnosti a rozpočtu na rok 2004. 

Valné zhromaždenie otvorila a viedla Mgr. Andrea Doktorová, ktorá na úvod poďakovala 
hostiteľskej inštitúcii SNK a privítala účastníkov. Účastníci zhromaždenia zvolili ná
vrhovú komisiu v zložení: PhDr. M. Kadnárová, PhDr. Ľ. Kucka, Mgr. D. Džuganová. 

Správu o činnosti SAK predniesla predsedníčka SAK PhDr. D. Gondová, ktorá vyčer
pávajúcim spôsobom zhrnula aktivity SAK od 26. novembra 2003 do apríla 2004 (jej 
plné znenie nájdete na s. 31). 

Správu o hospodárení SAK za rok 2003 a Správu KRK predniesla predsedníčka KRK 
p. K. Soukupová . Návrh plánu činnosti a rozpočtu valnému zhromaždeniu predložila a 
jednotlivé položky zdôvodnila predsedníčka SAK. 

Správa o priebehu 5. ročníka TSK, ktorú predniesla predsedníčka sekcie verejných kniž
níc Mgr. K. Šušoliaková (pozri aj jej článok.na s. 5), sa stretla s veľmi pozitívnym ohla
som, najmä kvôli pestrosti a rôznorodosti pripravených podujatí. Účastníci rokovania 
dostali k nahliadnutiu 2 zväzky Ohlasov na TSK v médiách, ktorý v spolupráci s tlačovým 
odborom MK SR spracovala Univerzitná knižnica v Bratislave (zabezpečil PhDr. D. 
Lechner). 

Súčasťou valného zhromaždenia bola informácia o zákone o autorskom práve č. 
618/2003 Z. z. a o povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú pre knižnice. Kvalifikované in
formácie o spôsobe zosúladenia činnosti knižníc v oblasti použitia diela (výpožičky) s 
autorským zákonom podal doc. Fifík, riaditeľ LITA, ktorý spolu s p. Vozárovou prijal po
zvanie na valné zhromaždenie. Vystúpenie doc. Fifíka doplnila PhDr. D. Gondová a 
Mgr. M. Lopušanová informáciami z mimoriadneho zasadnutia Ústrednej knižničnej ra
dy a spoločného rokovania MK SR a LITA, ktoré boli venované problematike autorského 
zákona, konkrétne § 24 a § 31 (vyhotovenie rozmnoženiny), § 48 (hromadná licenčná 
zmluva) a § 78 (kolektívna správa práv). 

MK SR pripravuje rokovanie s MF SR o pridelení účelovej dotácie na celoštátnu úhradu 
poplatkov autorom za vypožičiavanie diel v knižniciach. Súčasne MK SR oslovilo vybra
nú vzorku knižníc, aby spracovali prehľady výpožičiek diel (vrátane názvov diela a 
autorov) za vytypované týždenné obdobie. Podklady budú po spracovaní MK SR a LITA 
slúžiť k stanoveniu percenta počtu výpožičiek tzv. voľných diel a výpožičiek, za ktoré 
sa budú uhrádzať autorské odmeny. 
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Na spoločnom rokovaní MK S R  a LITA sa konzultovala i otázka vyhotovenie rozmno-
ženiny diela. A k  knižnica vyhotoví rozmnoženinu celého diela (napr. ako náhradu z a  
stratený dokument), postupuje podľa § 31 zákona č. 618/2003 Z. z. V prípade, ž e  
knižnica poskytuje rozmnožovacie služby z a  odplatu aj v rozsahu mimo svojho kniž
ničného fondu, je  povinná dodržiavať § 24 ods. 6 písm. e) autorského zákona. A k  
knižnica poskytuje rozmnožovacie služby na časti diel iba zo svojho knižničného fondu, 
§ 24 ods. 6 písm. e) sa na ňu nevzťahuje. Používateľ si môže rozmnoženinu časti diela 
zobrať so sebou. 

Vystúpenie zástupcov LITA, MK S R  bolo nahradením plánovaného seminára SAK k 
tejto problematike. 

Samostatným bodom rokovania valného zhromaždenia bola i informácia generálneho 
riaditeľa SNK Dr. D. Katuščáka o súčasnom stave realizácie projektu KIS3G, prebie
hajúcich konverziách databáz knižníc zaradených do 1. etapy realizácie projektu a har
monogram pripravených podujatí. Účastníci boli informovaní o vydaní slovenského pre
kladu pravidiel AACR2, formátu MARC21 a 3. vydaní publikácie Ako písať vysoko
školské a kvalifikačné práce (autor D. Katuščák). 

V diskusii využili účastníci prítomnosť zástupcov LITA, ktorým boli určené pripomienky 
k uplatňovaniu Autorského zákona v knižničnej praxi. V rámci diskusných príspevkov k 
projektu KIS3G sa prítomní zaujímali o stav typového projektu softvérového vybavenia 
pre tzv. malé knižnice. Z odpovede Dr. Katuščáka vyplynulo, ž e  pripravované riešenie 
je  postavené na softvéri CDS/ISIS. Účastníci V Z  SAK sa zaujímali o i osud súborných 
katalógov a možnosti prispievajúcich knižníc, ktoré neplánujú zatiaľ prechod na VTLS. 

Valné zhromaždenie SAK 

1. vzalo na vedomie: 

• správu o činnosti S A K  od posledného valného zhomaždenia, 

• vyhodnotenie 5. ročníka TSK, 

• informácie o zákone o autorskom práve č. 618/2003 Z. z. a jeho vplyve na knižnice, 

• informácie o projekte KIS3G 

2. schválilo: 

• správu o hospodárení SAK od posledného V Z ,  

• správu kontrolnej a revíznej komisie SAK, 

• plán činnosti a rozpočet na rok 2004, 

• výšku členských poplatkov na rok 2004 nasledovne: 

• SNK Martin, UK Bratislava, CVTI  S R  3 500,- Sk, 
• vedecké a akademické knižnice 2 500,- Sk, 
• verejné knižnice 2 000,- Sk, 
• školské (lekárske, školské, poľnohospodárske) 600,- Sk, 
• verejné obecné 500,- Sk; 
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3. ukladá: 

• správnej rade pokračovať v rokovaní s MK SR a LITA vo veci uzatvárania hromadných 
licenčných zmlúv. 

Spracovala: Dr. Mária Kadnárová 

Správa o činnosti správnej rady SAK na VZ SAK v Martine 

Vážené kolegyne a kolegovia! 

Dovoľte mi, aby som vás informovala o činnosti správnej rady SAK od posledného 
valného zhromaždenia, ktoré bolo volebné a konalo sa tu v Martine dňa 26. novembra 
2003. 

Správna rada sa od svojho zvolenia stretla na 4 zasadaniach. Prvé sa konalo hneď na 
druhý deň po VZ, t. j. 27. novembra 2004; bolo to spoločné zasadanie odstupujúcej a 
novozvolenej správnej rady. Na tomto zasadaní sme sa dohodli na rozdelení jednot
livých funkcií, spôsobe odovzdania agendy, vzájomnej komunikácii a prebrali sme 
potrebné administratívne záležitosti. Ďalšie zasadania sa uskutočnili 20. januára, 9. 
marca a dnes pred valným zhromaždením. 

Napriek tomu, že sme o rozdelení úloh v správnej rade informovali v Bulletine SAK č. 
1/2004 i na webovej stránke, dovolím si to zopakovať: 

» podpredsedníčka Mgr. Andrea Doktorová, súčasne aj garant za ekonomickú a hospo
dársku agendu, keďže hospodársku agendu sme sa rozhodli vzhľadom na jej ná
ročnosť zabezpečiť odborníkom na túto oblasť a uzavreli sme dohodu o vykonaní 
práce s Ing. Máriou Stasselovou, 

• tajomníčka - PhDr. Mária Kadnárová, 
• odborná skupina pre legislatívu - PhDr. Dušan Lechner, 
• odborná skupina pre dlhodobý rozvoj - PhDr. Oľga Lauková, 
• odborná skupina pre informatizáciu a elektronizáciu - Ing. Milan Rakús, 
• odborná skupina pre edičnú činnosť a propagáciu - PhDr. Ľubomír Kucka, 
• sekcia akademických knižníc - Mgr. Beáta Bellérová, 
• sekcia pre verejné knižnice - kolegyne Ing. Margita Galová, Mgr. Katarína 

Šušoliaková, Mgr. Emília Antolíková. 

Kontrolná a revízna komisia si za svoju predsedníčku zvolila p. Katarínu Soukupovú. 

Na prvom novembrovom zasadaní SR sme sa dohodli, že oslovíme členské knižnice a 
pokúsime sa zistiť ich názory na plánované podujatia, doterajšie ťažiskové akcie, Bulle
tin SAK, ale aj na 3. knihovnícky kongres, program elektronizácie a podľa výsledkov 
prieskumu tiež upraviť plán činnosti na tento rok. Toto rozhodnutie sme aj zrealizovali 
a na januárovom zasadaní už aj vaše odpovede vyhodnotili. Ďakujeme za vysokú ná
vratnosť dotazníkov, zo 75 oslovených knižníc odpovedalo 50. Možno povedať, že vaše 
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odpovede v zásade pozitívne hodnotili jednotlivé oblasti činnosti asociácie. Nebudeme 
tu opakovať výsledky, keďže sú uvedené v prvom tohtoročnom čísle Bulletinu SAK a 
sú premietnuté do návrhu plánu činnosti a do rozpočtu. 

Nie je náhodou, že dnešné valné zhromaždenie sa koná v Slovenskej národnej knižnici 
a jedným z bodov je informácia o knižnično-informačnom projekte KIS3G. Súvisí to s 
vašimi vyjadreniami, že nemáte dostatok informácií o programe elektronizácie; túto 
skutočnosť ešte v decembri minulého roku potvrdili listom viaceré akademické knižnice 
združenia KOLIN a nedávno, 13. apríla, sa na SAK obrátili listom kolegovia z Univer
zitnej knižnice v Bratislave a požiadali o prerokovanie problematiky súborného katalógu 
periodík na pôde asociácie. Vítame, že vedenie SNK ústretovo reagovalo na náš návrh 
a o projekte KIS3G budú informované aj tie knižnice, ktoré v súčasnosti ešte nie sú 
aktívne zapojené do jeho riešenia. Slovenská asociácia knižníc považuje projekt za 
veľmi dôležitý, chce ho podporiť, vhodnou formou sa na ňom podieľať a pomôcť SNK. 
V súvislosti s projektom elektronizácie sme vyšli v ústrety kolegom z Košického kraja a 
administratívne sme pomohli pri spracovaní štúdie Program elektronizácie knižníc v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Uvedomujeme si, že 
Projekt KIS3G je mimoriadne náročná úloha, na jeho realizáciu - najmä v tomto prvom 
roku - je potrebné sústrediť čo najviac pracovných kapacít, preto sme sa po zvážení 
všetkých týchto skutočností s predsedníčkou SSK a generálnym riaditeľom SNK 
dohodli, že sa 3. knihovnícky kongres v tomto roku neuskutoční. Myslím, že pre väčšinu 
z vás to nie je novinka, informovali sme o tom v Bulletine SAK. 

Ťažiskovým podujatím SAK je už niekoľko rokov Týždeň slovenských knižníc. 
Ústredným mottom tohtoročného 5. ročníka TSK (22. marca - 28. marca) bola Knižnica 
- okno do sveta. Správna rada sa pri príprave TSK rozhodla pripraviť pre členské 
knižnice prekvapenie a v rámci TSK vyhlásiť nultý ročník súťaže Cena Slovenskej 
asociácie knižníc za aktívnu činnosť knižnice - SAKAČIK 2004. K tomuto rozhodnutiu 
nás viedla snaha vyzdvihnúť zaujímavý čin, udalosť alebo nejaké podujatie členskej 
knižnice asociácie a odmeniťju. Prečo? TSK bola pôvodne akcia asociácie, ktorá veľmi 
rýchlo prerástla jej rámec, čo nás veľmi, veľmi teší. Je tu účasť na viacerých odborných 
podujatiach, ktoré asociácia organizuje, napr. seminár pre akademické knižnice neob
medzujeme len na členské knižnice, ale ak vznikne nejaký odborný problém, snažíme 
sa pomôcť pri jeho riešení bez ohľadu na to, či je to problém členskej alebo nečlenskej 
knižnice; zaujímame stanoviská k legislatíve, ako napr. k úplne aktuálnej otázke, akou 
je uzatváranie hromadných licenčných zmlúv s LITA, kde zaujímame postoj za celý 
knižničný systém, a tak vzniká otázka - akú výhodu majú členovia SAK? Azda iba tú, 
že dostanú príspevok na Inforum, majú príležitosť prezentovať sa na Bibliotéke, v 
Bulletine SAK, že dostanú symbolický príspevok pri výročí? Rozmýšľali sme, čo by sme 
ešte navyše mohli urobiť pre naše knižnice, a tak vznikol SAKAČIK. Pôvodne sme 
plánovali, že SAKAČIK-a vyhlásime na tlačovej besede, ktorá sa mala konať - tak ako 
doteraz každoročne - na MK SR pred TSK. Termín tlačovky bol tri týždne vopred do
hodnutý, boli pripravené a v potrebnom počte na ministerstvo odovzdané materiály pre 
novinárov, ale tlačovka bola deň pred jej konaním zrušená. Napriek tomu sa média -
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najmä rozhlas a televízia - venovali TSK v značnom rozsahu, azda menší ohlas bol v 
novinách s celoslovenskou pôsobnosťou, čo však vynahradili lokálne denníky. Nebu
dem sa venovať hodnoteniu TSK, keďže je to samostatný bod dnešného rokovania. 
Len dovoľte, aby som poďakovala všetkým, ktorí sa na TSK zúčastnili, a tlmočte, prosím, 
poďakovanie aj vašim kolegom doma. Ďakujem aj za poslané pozvánky na podujatia, 
rôzne letáčiky, informácie a ďalšie propagačné materiály, dostali sme ich pomerne veľa. 

Ďakujem aj za kritický či polemický názor, že TSK pripomína bývalé BSP - čím viac 
akcií, tým lepšie. Ano, myslíme si to, čím viac akcií, tým lepšie, či sa to niekomu páči, 
alebo nepáči. Musíme sa zviditeľňovať, musíme dávať o sebe vedieť. Dnes je na 
Slovensku toľko problémov! Zo všetkých strán počujeme, ako je málo peňazí, a tieto 
konštatovania sú na dennom poriadku. Niekedy mám pocit, že to naši zriaďovatelia už 
ani neregistrujú, ale TSK nám dáva príležitosť pozvať - či už na otvorenie TSK alebo 
na nejaké podujatia - médiá, predstaviteľov VÚC, ministerstva a prítomnosť nadria
dených využiť aj na to, aby sme ich upozornili na problémy, na nedoriešené financovanie 
a pod. Zdôrazňujem, nie je povinnosťou zapojiť sa, každá knižnica by mala robiť také 
akcie a toľko podujatí, na čo jej sily stačia a čo jej umožňujú personálne a priestorové 
podmienky. O tom, ako to v rámci TSK vyzeralo u nás, budú informovať kolegyne zo 
sekcie verejných knižníc. Uvítame preto, ak sa v diskusii vyjadríte k problematike TSK. 

Okrem TSK ďalšou vhodnou príležitosťou na zviditeľnenie knižníc je ich prezentácia na 
medzinárodnej výstave Bibliotéka 2004. Prihlášku sme už poslali a dohodli sme sa, že 
pripravíme aj sprievodné podujatie či podujatia. O jednom už vieme - Slovenská peda
gogická knižnica a združenie Orava pripravia pre školy tzv. hlasné čítanie. Prosím najmä 
verejné knižnice, aby o Bibliotéke v tejto súvislosti porozmýšľali. 

Viackrát som spomenula Bulletin SAK. Som rada, že bulletin bude naďalej vychádzať 
pod vedením hlavného redaktora Ing. Jána Kuřáka a výkonnej redaktorky Mgr. Márie 
Mlynárikovej v CVTI SR. V tejto súvislosti vás prosím o aktívnejšiu spoluprácu, o vaše 
príspevky. Myslím si, že pre jubilujúce knižnice by to mala byť priam povinnosť dať o 
sebe a o svojom výročí vedieť, pochváliť sa. 

Keď hovoríme o spracovávaní príspevkov, musím za prípravu príspevku o slovenských 
knižniciach poďakovať Mgr. A. Doktorovej. Keďže sa o dva dni staneme členmi Európ
skej únie a ostatní členovia sú na nás zvedaví, Mgr. Doktorová na základe požiadavky 
francúzskych kolegov pripravila článok o slovenských knižniciach. Článok sme dali 
preložiť do angličtiny, takže budeme ho mať akoby „v zásobe", ak by bolo potrebné 
poskytnúť informácie o slovenskom knihovníctve a knižniciach aj na iných fórach. 

Slovenská asociácia knižníc v auguste 2002 uzavrela s firmou E X E  Zmluvu Academic 
Select, ktorou knižnice získali celoplošnú zľavu na softvérové produkty Microsoft Select 
až do výšky 80 % ceny. Doteraz bolo predaných 282 produktov. Zmluva končí 30. apríla 
2004. Vzhľadom na pozitívnu odozvu zo strany knižníc rokujeme ojej  predĺžení. Túto 
problematiku má na starosti Dr. Ľ. Kucka; v súlade so zmluvou dostávame na testovanie 
jednotlivé produkty, takže ak by mala niektorá knižnica o ne záujem, môže sa obrátiť 
na Dr. Kucku, riaditeľa CVTI SR SR, určite sa dohodnete. 
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Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte ešte povedať pár slov o financiách. Základ pre 
SAK tvoria členské príspevky knižníc. Správna rada sa rozhodla, ž e  výška členského 
príspevku sa v roku 2004 nebude meniť a teda bude nasledujúca: 

Navrhujeme, ž e  všetkým knižniciam pošleme faktúru na úhradu predplatného na bulletin 
s tým, ž e  úhrada predplatného knižnicu oprávňuje využívať práva člena SAK. Vyjadrite 
sa, prosím, k tomuto návrhu v diskusii! 

Správna rada, tak ako po uplynulé roky, snaží sa získať dodatočné finančné prostriedky 
- pripravili sme dva grantové projekty s cieľom získať príspevok na Bibliotéku a na 
členské v EBLIDA. Vďaka tajomníčke Dr. Kadnárovej sme opätovne zaregistrovaní ako 
príjemcovia pre 2 % dane z príjmov. Prosím, ak ste ešte nevyužili svoje právo a nikomu 
ste nedarovali 2 %, tak dnes a zajtra je  na to posledná príležitosť, neváhajte - vopred 
ďakujeme tým, ktorí tak už urobili. 

Správna rada sa rozhodla aj v tomto roku podporiť účasť na konferencii INFORUM 
príspevkom vo výške 500,- Sk pre jedného účastníka z členskej knižnice. Prosím, ak 
máte záujem o príspevok, je  potrebné o to požiadať, uviesť meno účastníka a číslo účtu, 
na ktorý sa má príspevok poslať. Akceptujeme aj žiadosti poslané mejlom. Príspevky 
vyplatíme po konferencii na základe zoznamu účastníkov Albertina Icome. 

(Plné znenie vystúpenia predsedníčky SAK PhDr. Daniely Gondovej na valnom zhro
maždení SAK v Martine 29. 4. 2004.) 

Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť Knižnice 

Knižnice Slovenskej republiky na prelome storočí prechádzajú náročným obdobím svojho 
rozvoja. Integračné snahy slovenského knihovníctva so strategickým cieľom dosiahnuť európ
ske štandardy knižničnej práce sú pre knižnice mimoriadne závažnou a profesionálne podne
cujúcou úlohou. Vstupom Slovenska do prostredia Európskej únie sa táto požiadavka dostáva 
do popredia záujmu nielen profesijnej sféry, ale i širokého okruhu spoločenskej praxe. 

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc v snahe podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc, povzbudiť 
osobnú iniciatívu zamestnancov knižníc, zriaďovateľov knižníc vyhlasuje súťaž 

SNK Martin, UK Bratislava, CVTI S R  

vedecké a akademické knižnice 

verejné knižnice 

školské (lekárske, školské, poľnohospodárske) knižnice 

verejné obecné knižnice 

3 500,- Sk 

2 500,- Sk 

2 000,- Sk 

600,- Sk 

500,- Sk 

Cena 

„ S A K A Č I K  2004" 

Štatút súťaže 
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Cena Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť Knižnice 
SAKAČIK 2004 

Správna rada túto súťaž vyhlasuje v presvedčení, že vo vzájomnej konfrontácii knižníc možno 
očakávať čestné zápolenie v smere skvalitnenia knižnično-informačnej činnosti pre používa
teľské zázemie. 

1. Zásady súťaže 

§ 1  
Na súťaži sa môže zúčastniť každá knižnica, ktorá je členom Slovenskej asociácie knižníc. 

§ 2  
Knižnicu môže do súťaže nominovať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Nomináciu 
písomne doručí správnej rade Slovenskej asociácie knižníc do 15. februára nasledujúceho roku 
po ukončení súťaže. V nominácii navrhovateľ uvedie oficiálny názov nominovaného subjektu 
a čin alebo činnosť, za ktorú odporúča cenu udeliť. Správna rada Slovenskej asociácie knižníc 
je oprávnená navrhovanú činnosť overiť. 

§3 
Súťaž je dlhodobá, nový ročník súťaže sa otvára 1. januára a končí 31. decembra bežného 
roka. 

§4 
Súťaž je jednokolová, celoštátna, nekategorizovaná. 

2. Hodnotenie a podmienky súťaže 

§5 
Hodnotenie súťaže vykoná správna rada Slovenskej asociácie knižníc. Víťaz súťaže získava 
cenu SAKAČIK 2004. V danom ročníku súťaže môže byť odmenená len jedna knižnica. Víťazná 
knižnica dostane diplom a finančnú, pripadne vecnú odmenu. Správna rada Slovenskej asociá
cie knižníc môže v danom ročníku súťaže víťaza nevyhlásiť. 

§ 6  
Cieľom súťaže je dosahovať výrazné pozitívne zmeny v knižnično-informačnej činnosti knižníc, 
zaktivizovať všetkých knihovníkov na dosahovanie novej kvality v ich činnosti, zmobilizovať ich 
profesionálne, občianske, ľudské kvality a vedomie. 

§7 
Nominovanie do súťaže by malo zohľadňovať najmä výrazné nové hodnoty v oblasti: 
- plnenia hlavných informačných úloh knižnice, 
- doplňovania a práce s knižničným fondom, vrátane ochrany kultúrneho dedičstva, 
- využívania nerozpočtových zdrojov financovania, napr. grantov, nadačných fondov, štruktu

rálnych fondov Európskej únie a pod., 
- uplatňovania inovačných prvkov uspokojovania potrieb používateľov, práci s používateľom 

a pod. 

3. Organizácia súťaže 

§ 8  
Súťažiace knižnice vyhodnotí správna rada Slovenskej asociácie knižníc podľa plnenia cieľa 
podmienok súťaže. 

§9 
Výsledky súťaže vyhlasuje predseda správnej rady Slovenskej asociácie knižníc na úvod 
Týždňa slovenských knižníc. 
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4. Záverečné ustanovenie 

§ 1 0  
Tento štatút schválila správna rada Slovenskej asociácie knižníc dňa 9. 3. 2004 a nadobúda 
účinnosť dňom vyhlásenia. 

PhDr. Daniela Gondová, v. r., predsedníčka SAK 

Občianske združenie MEDLIB 

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave ako jediná verejná vedecká špecializovaná 
knižnica s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na lekárske vedy a zdravot
níctvo poskytuje základné a špecializované knižnično-informačné služby predovšetkým 
lekárom, zdravotníckym pracovníkom, farmaceutom, študentom vysokých a stredných 
škôl, ako i širokej laickej verejnosti. Používateľské zázemie knižnice tvoria aj lekári a 
zdravotnícki pracovníci približne zo sto zdravotníckych zariadení v SR a ČR, ktorým 
knižnica poskytuje svoje dokumenty a služby pomocou rýchlej informačnej obsahovej 
služby (RIOS), medziknižničnej výpožičnej služby (MVS), rešeršných služieb atď. 

Pridelením päfpodlažnej budovy do správy knižnice (2002) sa vytvorili pre používateľov 
priaznivé podmienky na využívanie prezenčných a absenčných foriem štúdia. Ďalšie 
interiérové úpravy a otvorenie nových študovní poskytnú široký priestor na ďalšie vzde
lávanie a využívanie voľného času používateľom všetkých kategórií. 

Priestory Slovenskej lekárskej knižnice sa tak stanú nielen centrom vzdelávania, ale aj 
miestom združovania profesijných záujmov lekárskej komunity, pracovníkov lekárskych 
knižníc, študentov, ako i laickej verejnosti. 

Vychádzajúc z tejto skutočnosti bolo koncom roka 2003 založené občianske združenie 
MEDLIB, ktoré je  v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, 
samostatným, otvoreným apolitickým a nezávislým občianskym združením, združujú
cim pracovníkov lekárskych knižníc, používateľov SILK, ako i verejnosti. Stanovy OZ 
MEDLIB boli zaregistrované na Ministerstve vnútra S R  dňa 19. decembra 2003. 

Cieľom občianskeho združenia je  podieľať sa na ochrane a podpore zdravia a vzde
lávania, ako aj vytvárať priaznivé podmienky na plnenie úloh vyplývajúcich z činnosti 
Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave. Nová platforma združovania profesijných 
záujmov vytvára priestor na aktívnu spoluprácu všetkých typov používateľov, využitie 
ich potenciálnych návrhov a postrehov na skvalitnenie služieb knižnice vo všetkých 
oblastiach. Organizovaním odborných podujatí a stretnutí pre členov občianskeho zdru
ženia na pôde knižnice, ich pravidelnou informovanosťou cestou webovej stránky a 
informačnými materiálmi sa naplní podstata a zámery stanovené pri zakladaní ob
čianskeho združenia. 

V neposlednom rade je  cieľom občianskeho združenia získavať finančné prostriedky a 
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knižné dary cestou grantových a nadačných fondov, sponzoringu konkrétnych progra
mov SILK v oblasti elektronizácie, doplňovania knižnično-informačných fondov, ako aj 
výchovy a vzdelávania používateľov. 

Od roku 2005 je možné zo strany daňovníkov venovať na činnosť OZ MEDLIB aj 2 % 
z dane. 

Členstvo v OZ MEDLIB vzniká vyplnením prihlášky za člena, dokladom o členstve je 
vydaný členský preukaz. Členský príspevok je dobrovoľný. V súčasnosti má občianske 
združenie registrovaných 61 individuálnych členov. 

Ustanovujúce valné zhromaždenie dňa 30. marca 2004 schválilo stanovy a symboliku 
OZ, návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2004 a uznesenia. Prítomní členovia OZ 
schválili 13 kandidátov na členov predsedníctva OZ a 3 kandidátov na členov kontrolnej 
a revíznej komisie. 

Na prvom zasadnutí predsedníctva bol do funkcie predsedu OZ zvolený prof. MUDr. 
Ján Štefanovič, DrSc., zakladateľ a budovateľ slovenskej imunológie. Do funkcie 
podpredsedníčky OZ bola zvolená PhDr. Marta Žilová, riaditeľka SILK. 

Ďalšie informácie o aktivitách OZ v roku 2004, členoch predsedníctva OZ, ako aj Sta
novy OZ Medlib sú na stránke www.sllk.gov.sk. 

Kontaktná adresa: 

MEDLIB - občianske združenie 
Lazaretská 26 

811 09 Bratislava 
tel.: 02/52636391, 02/52961121-2 

fax: 02/52968438 
e-mail: medlib@sllk.gov.sk 

http://www. silk. gov. sk 

IČO: 31815651 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 

Číslo účtu: 262 782 8548/1100 

PhDr. Marta Weissová 

Bulletin SAK, ročník 12, 2004, číslo 2 37 



JUBILANTI 

Jubilujúca riaditeľka knižnice 

Dňa 18. mája sa dožíva významného životného jubilea rodáčka zo záhorskej Sološnice 
- riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová. 

Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia na Katedre filozofie Univerzity 
Komenského v Bratislave v roku 1978 nastúpila do Krajskej knižnice v Trenčíne, kde 
pracovala ako metodička, bibliografka a vedúca knižnično-informačných služieb. Istý 
čas pôsobila na odbore kultúry Krajského úradu v Trenčíne a od 1. septembra 1999 je 
riaditeľkou knižnice. 

Jej schopnosť koncepčne a tvorivo pracovať, k úlohám pristupovať systematicky, eru
dovane a zodpovedne sa odzrkadlila v mnohých významných a rozhodujúcich úlohách 
a projektoch knižnice, ktoré nesú jej výraznú pečať. 

V osemdesiatych rokoch stála pri vzniku oddelenia bibliografie a informácií knižnice. 
Ako jeho vedúca tvorila nielen koncepciu oddelenia, ale i koncepciu celej regionálnej 
bibliografie Západoslovenského kraja. I vďaka jej vkladu sa stal Západoslovenský kraj 
vzorom pre ostatné kraje Slovenska, keď v rámci neho začali v jednotlivých okresných 
knižniciach nielen koncepčne vznikať bibliografické oddelenia, ale predovšetkým sa 
začali systematicky a bibliograficky spracovávať regionálne dokumenty vo všetkých 
okresoch tohto kraja. 

Je autorkou viacerých personálnych a tematických bibliografií, ktoré nesú atribúty 
vedeckého diela. Na ilustráciu uvádzame z jej bohatej bibliografie niektoré tituly, ako sú 
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personálne bibliografie Ľudovít V .  Rizner(1979), Dr. Jozef Ľudovít Holuby (1981), Ľud
mila Podjavorinská (1982), Jozef Branecký (1991) a ďalšie. V roku 1990 vyšlo vo vyda
vateľstve Matice slovenskej v Martine jej najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie dielo -
personálna bibliografia Miloš Alexander Bazovský, obsahujúce 4 457 záznamov. Uve
dená bibliografia bola priaznivo prijatá ako vysoko kvalitné dielo z hľadiska bibliografic
kého i z hľadiska výtvarného umenia a stala sa neoceniteľnou pramennou pomôckou 
pre ďalší výskum tvorby tohto národného umelca. 

Mgr. Lýdia Brezová sa zúčastňovala ako bibliografka rôznych odborných sympózií, se
minárov a konferencií, na ktorých aktívne vystupovala s nosnými príspevkami. 

V publikačnej činnosti sa venovala témam novým, doposiaľ nespracovaným, v súčas
nosti témam hodnotiacim a analyzujúcim, naznačujúcim smerovanie knižnice. Uverej
ňované sú na stránkach odborných knihovníckych periodík a zborníkov: Bibliografický 
zborník, Bulletin SAK, Čitateľ, Knižnice a vedecké informácie a ďalšie. 

Ako riaditeľka knižnice sa usiluje presadzovať súčasný trend smerujúci k internetizácii 
a elektronizácii regionálnych knižníc. Už od roku 2000 vypracovala viacero projektov 
na skvalitnenie knižnično-informačných služieb. Medzi tie najzaujímavejšie pre použí
vateľov knižnice patrí projekt na vytvorenie multimediálnej študovne, ktorá bola ešte v 
roku 2000 uvedená do prevádzky a ktorej súčasťou sa stalo aj Informačné miesto Rady 
Európy. Samozrejmosťou sa v knižnici stalo využívanie internetu tak pracovníkmi kniž
nice, ako aj jej používateľmi. Bola inštalovaná webová stránka knižnice s OPAC kataló
gom, aktualitami, bibliografickou regionálnou databázou RBG a databázou regionál
nych osobností a udalostí OSUD. 

V záujme skvalitnenia automatizovaných knižnično-informačných služieb zabezpečila 
inštaláciu novej lokálnej knižničnej siete v centrálnej budove, sieťové prepojenie praco
vísk na Hasičskej ulici a vybudovanie internetového prepojenia oboch knižničných 
budov. Prispela i k vypracovaniu a realizácii projektu Ochrana knižničných fondov vše
obecnej študovne. 

V záujme zvýšenia kreditu knižnice ako kultúrno-vzdelávacej a informačnej inštitúcie v 
rámci mesta, okresu i kraja zriadila v knižnici Informačné miesto Rady Európy, Kon
taktné informačné miesto pre oblasť patentových informácií, vynálezov, označení 
tovarov a služieb a priemyselného vlastníctva a v rámci projektu Informácie pre verej
nosť pôsobí knižnica i ako Partnerská knižnica Parlamentného inštitútu NR SR. 

Musela riešiť mnoho problémov súvisiacich s prevádzkou knižnice, so starostlivosťou 
o pracovné prostredie a pracovníkov, či už to boli havarijné situácie v hlavnej budove, 
či otázky predaja budov, v ktorých sídli knižnica a jej pobočky, ale najmä otázky ná
jomných zmlúv. V nasledujúcich rokoch v ďalšej budove knižnice na Hasičskej ulici 
zabezpečovala podmienky na renováciu priestorov, plynofikáciu kotolne, rekonštrukciu 
sociálnych zariadení, obnovu fasády budovy a vytvorenie novej viacúčelovej spolo
čenskej miestnosti. 

Bulletin SAK, ročník 12, 2004, číslo 2 39 



Dosahované výsledky a štatistické ukazovatele Verejnej knižnice Michala Rešetku v 
Trenčíne dokumentujú jej premyslenú riadiacu činnosť. 

V mene kolektivu jej prajeme i v tejto naďalej náročnej činnosti veľa úspechov a v osob
nom živote rodinné šťastie a spokojnosť. 

Mgr. Ľudmila Strohnerová, bibliografka 

Jubilant po pol roku 

PhDr. Milan Gonda, riaditeľ Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne, v januári oslávil svoje 
abrahámoviny (nar. 11. januára 1954 v Lučenci, a nie 1. novembra 1954, ako sa dostalo 
do našich údajov vďaka pisárskemu škriatkovi), a preto redakcia Bulletinu SAK mu chce 
aspoň dodatočne zablahoželať do ďalšej etapy života veľa zdravia, optimizmu a chuti, 
aby ako „píšuci knihovník" a milovník knihy ešte dlho učil láske ku knihe a pritiahol do 
radov čitateľov nielen svojej knižnice ešte veľa potenciálnych používateľov knižníc. 

Redakcia B SAK 
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Oznam 
S potešením oznamujeme celej knihovníckej komunite na 

Slovensku, že na medzinárodnej konferencii INFORUM 2004 v 
Prahe bola Spolku slovenských knihovníkov udelená 

Cena INFORUM 2004 za knižničný portál InfoLih, 
ktorý je v plnej prevádzke od januára tohto roku na 

www.infolib.sk. 
Slovenský knižničný portál InfoLib bol vytvorený v roku 2003 
v rámci projektu finančne podporeného Nadáciou otvorenej 

spoločnosti IMOS-OSF. 

Jeho riešiteľmi boli Centrum VTI S R  v Bratislave, Spolok 
slovenských knihovníkov a Katedra knižničnej informačnej 

vedy FiF UK v Bratislave. 

Filozofia portálu je založená na spolupráci celej slovenskej 
knihovníckej komunity, preto aj pri tejto príležitosti vyzývame 

všetkých, aby sa stali jeho spolutvorcami. 


