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Iba letné zamyslenie? ^ 

Tuším, že začínam meniť pohľad na svet, prinajmenšom ten knihovnícky. Asi starnem. 
Verejne sa tomu hovorí dozrievanie. Znie to lepšie, ale inak je to to isté, verte mi. Čo 
už, raz to muselo prísť. Škoda len, že ma pri tom neblaží pocit radosti, očakávania 
budúcej krásy, dokonalosti a užitočnosti, skôr naopak. Asi to bude s nami ľuďmi inak 
ako s ovocím. A j  keď... isté asociácie na vyjadrenie pocitov by sme si z flóry mohli po
žičať, ale práve teraz mi prichádzajú na rozum len samé nelichotivé: prezretý, vyšťave
ný, zakrpatený, planý, samorastlý... Neľakajte sa, vás sa to, samozrejme, netýka. To 
sú moje, čisto súkromné pocity. Keby som chcela zostať verná predchádzajúcemu 
motívu, poviem, že súvisia s jeseňou. Ale, žiaľ, mátali ma aj v zime, na jar a cez leto. 
Asi som precitlivená. Všímam si vecí, ktoré som si predtým vôbec nevšímala, a iritujú 
ma tie, na ktoré som, povedzme, dávno mala byť zvyknutá. Stav - povedané slovami 
nedávno zosnulého slovenského klasika - „šľak ma ide trafiť". Ale nie z veľkých vecí, 
napr. že prestíž knihovníckej profesie nestúpa alebo že deficit verejných výdavkov na 
knihovníctvo neklesá. Skôr z maličkostí: že došiel toner v kopírke (opäť?!); že nemôžem 
zohnať dobrého katalogizátora; že zo skladu sa zasa vrátili nulky; že musím podpísať 
tridsať listov, v ktorých sa pokúšam zmieriťs tridsiatimi ľuďmi, proti ktorým osobne vôbec 
nič nemám; že nemôžem, súc znalá práva, zaviesť správne vedenie knižničných evi
dencií, lebo by to spôsobilo veľký chaos v uchovávaní fondov (lebo malý, ale náš, tam 
už je); že som bola obvinená z brzdenia implementácie KIS3G, pričom nie som v imple-
mentačnom tíme a nemám naň žiadny (nieto spomaľujúci) vplyv; že sa nemôžem 
zoči-voči porozprávať so svojim šéfom, lebo nemá (nechce mať, nepovažuje za dôležité 
mať?!) na mňa čas; že stále nemám materiál, o ktorý som onú osobu prosila pred tromi 
týždňami (rozkáž psovi, pes chvostoví...); že to sťahovanie v sklade sa napriek 
tradičnému letnému knihovníckemu heslu „Škatule, hýbte sa!" akosi vlečie (že by ho 
nepoznali, kde žijú?); že volal vedecký pracovník, ktorý absolútne protestuje proti našej 
akvizičnej politike v oblasti elektronických zdrojov, lebo jeho (podľa štatistík naozaj len 
jeho) obľúbený časopis sa v databáze - tých osem a pol tisíca, ktoré máme - nena
chádza; že ponúkame na naše náklady kvalifikované spracovanie, ochranu a správu 
historického fondu vlastníkovi, ktorý proti tomu síce nenamieta, dokonca veľkodušne 
umožní jeho sprístupňovanie (vraj pre dobro nás, teda knižnice, a ja, naivka, som si po 
celý čas myslela, že to robíme pre blaho verejnosti), ale radšej by uvítal, keby sme mu 
zaplatili prevádzku budovy; etc., etc. Nuž veru, sami uznáte, vyvedie ma z miery čo
koľvek. 

Viete si teda predstaviť, v akom rozpoložení som bola (a nie sama) pri posudzovaní 
projektov 2.8 Knižničná činnosť v programe Ex Libris. Áno, chápem. Čo sa programu 
ako takého týka, ako sa hovorí, o tom potom. Základnou chybou bolo, že bol čo i len 
vypísaný bez výnosu ministerstva, ktorým sa žiadatelia mali riadiť. Ale aj tak. Nedá sa 
spochybniť, že niektorí žiadatelia nielenže nevenovali veľa pozornosti príprave projek
tov, ale asi ani prečítaniu metodických pokynov. Inak by nemuselo byť množstvo projek
tov vyradených preto, že sa nevošli do ministerstvom vypísaných priorít (boli veľmi 
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jednoznačné, minimálne v tom, že program 2.8. nebol určený na doplňovanie knižníc), 
alebo že nespĺňali formálne náležitosti: neobsahovali predpísané prílohy alebo doklad 
o právnej subjektivite; doložený právny subjekt sa nezhodoval so žiadateľom, neboli 
podpísané a opečiatkované štatutárnym orgánom, nemali vyplnenú najzákladnejšiu 
časť - rozpočet, a ak aj áno, nedostatočne, bez podrobného vecného rozpisu nákladov, 
bez vyplnenia všetkých kolónok, čo logicky znamenalo nepresnosti v tzv. súčtových 
riadkoch. Veľmi často žiadatelia zabúdali na to, že je predpísané podielové finan
covanie, teda povinné spolufinancovanie zo strany samotného žiadateľa, bez čoho 
nemožno grantové prostriedky poskytnúť. Z hľadiska obsahu sa občas stalo, že si 
žiadateľ zamenil ciele s prostriedkami. Veľa malých knižníc napr. chcelo počítače, ale 
nebolo zrejmé, ako ich využijú v knižničnej práci alebo v knižnično-informačných služ
bách. Po posúdení určených priorít sme nemohli akceptovať ani projekty zamerané na 
úhradu bežných prevádzkových nákladov knižnice. Z veľa projektov obecných knižníc 
totiž priamo sršala nezainteresovanosť zo strany samotných predkladateľov, t. j. obcí. 
Nenašli sme ani zmienku o tom, v akom stave je knižnica teraz a ako sa samotná obec 
pričiní o jej prevádzku a rozvoj. Dokonca nebolo ojedinelé „kopírovanie" projektov. Je 
dobré, že niekto (asi metodici regionálnych knižníc) sa snažil iniciovať získanie 
prostriedkov a mal snahu pomôcť verejným knižniciam, ktoré majú v zásade podobné 
až rovnaké problémy s fungovaním, pri príprave žiadostí, ale forma nebola zvolená 
správne. Skôr to vyzeralo ako nanútenie pripravenej žiadosti predkladateľovi, bez 
akéhokoľvek záblesku jeho vlastného ideového a finančného vkladu. A najviac nás 
privádzali do vytrženia žiadosti, v ktorých sa predkladateľ hrdo priznal k tomu, že vyberá 
poplatky za výpožičky. Že je to protizákonné, mnohí ešte nezistili. Niet divu, veď nový 
Knižničný zákon je na svete len štyri roky, čo tiež ešte všetci nezistili, lebo prišla i žiadosť 
knižnice zriadenej v súlade so zákonom o jednotnej sústave knižníc (mám pocit, že to 
bola dokonca mestská knižnica). Toto všetko by človek pohybujúci sa v oblasti knižníc 
a knihovníctva, čo všetci členovia grantovej komisie boli, pochopil vo vzťahu k tzv. 
malým alebo one-man knižniciam. Ale priveľmi nás neočarili ani projekty väčších, hlavne 
regionálnych knižníc (samozrejme, česť výnimkám). Neviem, či to dokážem presne 
formulovať. Nešlo ani tak o kvalitu projektov, ako o ich výber a zameranie. Znova som 
si sama pre seba potvrdila názor, že my dosť dobre nevieme, čo by sme chceli. Nevieme 
stanovovať priority, a to predovšetkým vo vzťahu k tomu, čo by malo byť predmetom 
financovania zo strany štátu. Lebo či sa nám to páči, alebo nie, ide o nenárokovateľnú 
štátnu dotáciu. Keby sme v tom mali jasno, nestalo by sa, že  jedna knižnica predloží 
päť projektov. Ako má potom vybrať nezainteresovaná komisia, keď sa samotný pred
kladateľ nevie rozhodnúť, čo je pre neho najviac potrebné a závažné? Alebo že knižnica, 
ktorá má veľké nedostatky z hľadiska automatizácie a zabezpečenia základného 
štandardu služieb, predloží úplne banálny projekt na niečo, čo je pre ich skvalitnenie 
úplne nepodstatné (napr. na väzbu starých ročníkov periodík). Podporiť takéto projekty 
by teoreticky bolo možné, keby sme sa topili v peniazoch. To nám však nehrozí, preto 
sa musíme zamerať len na to, čo je pre aktuálne knižničné služby životne dôležité a čo 
si zaslúži peniaze daňových poplatníkov. Neodpustím si ani zmienku o tom, že bolo 
veľa projektov, ktoré sa rozchádzali s hlavným vládnym zámerom, t. j. zjednotením'soft-
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vérového prostredia v knižniciach. Viacero knižníc vopred deklarovalo, aký knižničný 
softvér mienia zakúpiť (pritom na grantové prostriedky sa vzťahuje verejné obsta
rávanie), výnimočné neboli ani žiadosti knižníc, čo chceli prostriedky na produkt, ktorého 
vývoj bol zastavený. 

Že som teraz rozčúlila zasa ja vás? Možno som chcela zožať remízu. Ale radšej by som 
bola, keby ste si toto číslo bulletinu odložili tak, aby ste ho našli, keď budete pripravovať 
grantový projekt v budúcom roku. Verím, že bude. Myslím grantový program. A verím, 
že bude lepšie pripravený. Som totiž optimista, napriek dozrievaniu. (Mimochodom, 
prejavuje sa to aj tým, že dobre odložené veci nenájdem už zajtra, nieto ešte o rok.) 

Mgr. Andrea Doktorová 
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ČLÁNKY 

Znovuotvorenie „Univerzitky" pre verejnosť sa blíži... 

PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ UKB 

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) v jubilejnom 85. roku svojej existencie je pre 
verejnosť dočasne zatvorená. O čom teda bolo v tomto čase vhodnejšie písať, o jubileu 
alebo o zatvorení knižnice? Je isté, že  čokoľvek o „Univerzitke" v týchto dňoch povieme 
či napíšeme, ani jednu z týchto okolností nemôžeme ignorovať. O histórii knižnice už 
bolo povedané veľa, ale archívy a publikované dobové dokumenty ešte neprezradili 
všetko. To zisťujeme najmä pri aktuálnom bádaní o histórii budov, v ktorých knižnica 
sídli a ktoré sa v súčasnosti tak výrazne menia. História budov je história inštitúcií a 
ľudí, ktorí v nich nejakým spôsobom existovali. Keďže nové pohľady na historické 
súvislosti „Univerzitky" budú čoskoro publikované, sústredíme sa prevažne na aktuálny 
stav a očakávaný vývoj v horizonte asi jedného roka. Budeme pritom hovoriť nielen o 
zatvorení, ale aj o termíne znovuotvorenia knižnice, ktorý sa blíži... 

Univerzitná knižnica v Bratislave je pre verejnosť vzhľadom na rozsiahlu stavebnú 
rekonštrukciu budov zatvorená od apríla 2003. Každodenne to bežne registrujú nielen 
chodci na bratislavskom korze, ale intenzívnejšie najmä čitatelia knižnice. Pre tých, ktorí 
ju pravidelne navštevovali, prípadne do nej zašli len občas, keď niečo narýchlo potrebo
vali zistiť alebo naštudovať, je  to dlhý čas. Používateľom je nedostupná najväčšia knižni
ca v hlavnom meste, v ktorom pôsobí najviac vysokých škôl, vedeckých a kultúrnych 
zariadení, pričom jej služby často využívali aj „cezpoľní" klienti. Ostatné knižnice v meste 
majú obmedzené fondy a ďalšie kapacity, takže absencia ponuky „Univerzitky", hoci 
často a oprávnene kritizovanej pre svoj nižší štandard, než aký majú knižnice podob
ného rangu vo vyspelejšom zahraničí, je citeľná. Túto tému by bolo možné ďalej rozvíjať 
z rôznych uhlov pohľadu, všetci zainteresovaní, od investora po používateľov, by však 
mali akceptovať v tejto chvíli asi najrozumnejšie odporúčanie: vydržať! Pretože všetko 
sa raz skončí, aj rekonštrukcia „Univerzitky". Takže, aby sme čitateľa dlho nenapínali: 
Univerzitná knižnica otvorí svoje brány pre prvých návštevníkov na jar 2005. 
Podrobnejšie pozri ďalej. 

Už roky-rokúce bolo zrejmé, že s budovami, v ktorých knižnica sídli, treba niečo urobiť, 
keďže v mnohých ohľadoch boli nevyhovujúce. Nevyhovovali z bezpečnostných a pre
vádzkových hľadísk a nespĺňali ani podmienky kladené na modernú knižnično-
-informačnú inštitúciu. Rôzne menšie stavebné úpravy a opravy čoraz častejších ha
varijných porúch mali zvyčajne len kozmetický a udržiavací efekt. Akokoľvek, aj po skon
čení práve prebiehajúcej rekonštrukcie určité obmedzenia zostanú, pretože sú limi
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tované historickým charakterom a pôvodným účelom budov. Po znovuotvorení to však 
už bude iná „Univerzitka", než akú sme poznali doteraz. Väčšina návštevníkov pravde
podobne ocení novú architektúru, interiéry, študijné priestory, technológie či služby. 
Dozaista sa však objavia aj kritici, ktorí budú mať predstavy odlišné od reality, ale to je 
prirodzené. Musí s tým rátať každý investor a architekt, ktorý chce mať v budove z 18. 
storočia inštitúciu s atribútmi 21. storočia. 

V budove kláštora klarisiek (Klarisky) na Klariskej ul., ktorá je sídlom Univerzitnej 
knižnice od jej založenia r. 1919, boli v ostatných rokoch najšťastnejšími bytosťami asi 
holuby. Holuby a guáno od povaly po podlubia, úletové porasty na dlhodobo uzavretom 
nádvorí, nepoužívateľné suterénne priestory, vlhké múry a pod. Spokojní s prostredím 
určite neboli zamestnanci Slovenskej pedagogickej knižnice, ktorá tu v prenájme dlho
dobo sídlila, a asi ani jej používatelia. V nedôstojných priestoroch tu sídlila aj Kancelária 
Rady Európy. Ďalšie budovy na Michalskej a Ventúrskej ul., stavebne upravené pre 
potreby expandujúcej knižnice v 50. a 60. rokoch, boli poznačené dobou, keď sa spomí
nané úpravy vykonali. Pri iných príležitostiach už odzneli názory uznávaných odborní
kov architektov a pamiatkárov, ktorí poukázali na nevhodné koncepčné (napr. umiest
nenie skladov do palácových priestorov na vyšších nadzemných podlažiach) a v nie
ktorých prípadoch nezvratné stavebné zásahy do interiérov (napr. odstránenie pôvod
ných schodísk), ktoré sa pri následných rekonštrukciách nedajú ignorovať. Investičným 
zámerom bolo rekonštruovať budovu knižn.ice, ale zároveň renovovať objekt pamiat
kovej ochrany. Realizovať takúto, takpovediac dvojjedinú úlohu k úplnej spokojnosti 
budúceho používateľa pri súčasnom zachovaní pôvodných historických prvkov budov 
je úloha takmer neriešiteľná. Dosiahnuteľný je len kompromis viac či menej vydarený a 
inak tomu asi nebude ani v našom prípade. Navyše, nikdy to nie je len vec dobrej vôle 
či vkusu, viac či menej rozvinutej úcty ku kultúrnemu dedičstvu, ale aj záležitosť peňazí. 
Takéto budovy majú problémy so statikou a vlhkosťou, sú poznačené často nekonzis
tentnými minulými stavebnými úpravami a dnes je máločo také drahé ako umelecké 
remeselnícke opravy na jednej strane a moderné informačné a komunikačné techno
lógie na strane druhej. To všetko a ešte všeličo iné je v tejto investícii bohato zastúpené. 
Na konci súčtu je výška rozpočtu, z ktorého sa zatočí hlava. Najskôr ho, pravdaže, treba 
získať a potom zmysluplne použiť. Úloha je to neľahká, takže niektoré bežné knihov
nícke problémy sa popri jej riešení zdajú byť takmer zábavné. Isteže, len zdajú, pretože 
pri všetkej úcte k pamiatkam - primárnym cieľom je mať dobre fungujúcu knižnicu! 
Azda bude vhodné uviesť stručnú chronológiu „kauzy" rekonštrukcie Univerzitnej kniž
nice v časovom slede. Niekedy v priebehu rokov 1999 a 2000 pokračovali vo vedení 
knižnice a v kuloároch diskusie ako ďalej. Pokračovali, pretože trvali fakticky od skon
čenia predošlých stavebných úprav. A j  v našom prípade platila už overená skúsenosť, 
že až keď stavebník ukončí svoje dielo a začne ho užívať, tak zistí, čo mal urobiť inak, 
čo musí zmeniť, prestavať, pristavať či opraviť. Takéto úvahy, akokoľvek legitímne, však 
väčšinou nepresiahli rámec neveľmi reálnych predstáv a želaní. V takomto prípade je 
možné uvažovať v dvoch rovinách: postaviť novú budovu, alebo prestavať existujúcu. 
Kto raz bude stáť pred takýmto rozhodnutím a bude mať možnosť voľby, treba jed
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noznačne odporúčať prvú zo spomínaných alternatív. A j  my sme túto alternatívu zva
žovali, dodnes uchovávame v ktorejsi zásuvke štúdie novostavieb Univerzitnej knižnice 
kdesi na Šafárikovom nám. a v Podhradí (uznajte, dobré lokality!). Boli to však úvahy v 
tom čase nerealizovateľné, takže možno až niekedy nabudúce. Napokon zostala druhá 
z alternatív. No dobre, ale čo, ako, kedy a za čo? Jasné bolo len to, že kde. O tom, že 
s kým, sa v tom čase ani neuvažovalo, problém to nebol vtedy, ale až potom. Veď kto 
by v tejto fáze uvažoval o tendroch? Dôležité bolo, že sa sformulovala pomerne jasná 
predstava o cieli a tomu sa prispôsoboval reálny itinerár, cesta, ktorú treba na jeho 
dosiahnutie prejsť. A mali sme aj šťastie, pravda, ak si človek to, čo chce a ešte netuší, 
čo ho na tej ceste čaká, takto pomenuje. Pretože dnes už môžeme povedať, že v živote 
sa dajú zažiť aj iné okamihy vyvolávajúce pocit šťastia, než aké prináša rekonštrukcia 
podobného druhu. Dúfajme, že vrcholný pocit šťastia či uspokojenia nás ešte len čaká, 
veď zatiaľ nie sme na konci. V chronológii deja na prelome rokov 2000 a 2001 sa 
postupne zreálnila aj možnosť kladne si odpovedať na otázku, kde na to vziať peniaze. 
Keby bol niekedy Dietl napísal, povedzme, 10-dielny seriál „Knižnica v strede mesta" 
(Ufl), táto zápletka by bola niekde v treťom pokračovaní a výrazne by predznačila dej 
ďalších dielov, osudy knižnice a zúčastnených figúr. To sa ale nestalo, ten scenár (s 
počiatočným eufemistickým názvom „feasibility study") sme napokon museli napísať 
my a „život". 

Pravdaže, keď sme hovorili o šťastí, mali sme na mysli najmä fakt, že náš zámer sa 
stretol s porozumením a naše argumenty prijal vtedajší minister kultúry a napokon aj 
vláda. S UKB mali mnohí z tých, ktorí rozhodovali o tomto projekte, svoje osobné skú
senosti a zdá sa, že pozitívne. Dôležitý bol však aj historický rozmer celého investičného 
zámeru. Budovy v správe knižnice sú naozaj cennými historickými pamiatkami naj
vyššieho rangu, dodnes dostatočne neprebádanými. Konali sa v nich podujatia a 
prijímali sa politické rozhodnutia s dosahom na dejiny prinajmenej strednej Európy 18. 
a 19. storočia. Medzinárodný rozmer projektu sa prejavil aj v zahraničnej finančnej 
podpore investície. Ukázalo sa, že reálne je „dvojzdrojové" financovanie: zahraničný 
bankový úver a štátny rozpočet. Úver z Rozvojovej banky Rady Európy so sídlom v 
Paríži vo výške 137,15 mil. Sk, uvažovaný ako polovica nákladov stavby, sa však neskôr 
ukázal vzhľadom na rozsah prác ako nedostatočný. Rozdiel v celkových nákladoch do 
výšky 496 mil. Sk je  krytý zo štátneho rozpočtu na roky 2001 až 2005. Pôvodný trojročný 
harmonogram výstavby sa predĺžil a pôvodný rozpočet stavby sa napokon asi o polovicu 
zvýšil. Realizácia celého projektu teda trvá dlhšie a je drahšia. Dôvody? Je to všetko 
zložitejšie, než ktokoľvek predpokladal. Vždy sa dá povedať, že predprojektová a pro
jektová fáza mala byť dôkladnejšia a dôslednejšia. Otázne je, o čo by sa zvýšili náklady 
spôsobené predĺžením prípravných prác, ich rozsahom, prenájmami, skorším ukon
čením a dlhším prerušením prevádzky knižnice. To nikto nespočítal a takéto prepočty 
by asi boli dosť nepresné. Faktom je, že určité veci sa dali projektovo riešiť až po odkrytí 
stavby (pamiatkový výskum), odsťahovaní fondov (statiká), zatvorení prevádzky (nasa
denie mechanizmov), výkopových prácach (archeológia). Postupne sa ukázala nutnosť 
rozsiahlejších úprav, ako sa pôvodne uvažovalo, s väčším rozsahom a vyšším štan
dardom niektorých dodávok (kabeláž, požiarna ochrana, systém narušenia, ochrana 

8 Bulletin SAK, ročník 12, 2004, číslo 3 



fondov, zateplenie, vzduchotechnika a pod.). Vysoký podiel na cene stavby majú 
umeieckoremeseiné práce, svietidlá, dlažby a pod., ktoré prevažne vôbec nesúvisia s 
budúcou funkčnosťou knižnice a boli vykonané takmer v plnom rozsahu v záujme 
zachovania pamiatkového charakteru budov. Treba však zároveň pripustiť, že obidve 
hľadiská možno ťažko od seba striktne oddeliť: nové kamenné dlažby a drevené podla
hy, umeleckoremeselná oprava kameňa, dverí, kovových prvkov, rozsiahle použitie 
skla, pochromovaných zábradlí schodísk, nové výťahy, nový dopravný systém kníh v 
skladoch, nová požičovňa, elektronická ochrana fondov, zmena účelu palácových 
priestorov zo skladov na študovne a ďalšie zmeny doterajšieho stavu nielen obnovujú 
dôstojnosť pôvodného historického účelu objektov, ale prinajmenšom zvyšujú aj kul
túrnosť i funkcionalitu prostredia knižnice. 

Projekt je známy ako MKKC - Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum. Multifunkčný 
charakter obnovených budov sa výrazne prejaví vo vytvorení sektoru na uskutoč
ňovanie mimoknižničných podujatí a aktivít, ktoré sa budú konať nezávisle a separátne 
od fungovania knižnice. Tieto činnosti sa budú dať realizovať na Michalskej ul. (výstavná 
miestnosť, prízemie), Ventúrskej ul. č. 13 (viacúčelová sála, 120 miest, suterén), Ventúr-
skej ul. č. 11 (Lisztov pavilón a záhrada), Klariskej ul. (seminárna miestnosť, prízemie). 
K dispozícii budú reštauračné priestory a rýchle občerstvenie. V atraktívnej lokalite 
centra Starého Mesta vzniknú nové príležitosti pre rozličné kultúrne aktivity (výstavy, 
koncerty, besedy, konferencie a pod.) s dennou kapacitou pre asi 500 - 800 návštev
níkov. Návštevnosť knižnice je dnes ťažko možno presne odhadnúť, očakáva sa až pol 
milióna zákazníkov ročne. Do zatvorenia mala knižnica asi 15 000 registrovaných či
tateľov, tento počet sa postupne pravdepodobne zvýši. Otvorená bude denne, s 
postupným nábehom na plnú prevádzku niekedy začiatkom roku 2006, bude prístupná 
verejnosti aj cez víkendy. Osobitne však treba upozorniť na postupný „nábeh": roku 
2005 sa ešte bude pracovať na stavbe nových skladov a už odsťahovaný knižničný fond 
takmer 2 mil. k. j. treba priviesť naspäť a znovu uložiť. Často inde a aj inak, ako tomu 
bolo doteraz. To bude mať dosah na rýchlosť a plynulosť výpožičiek a aj ostatné služby 
budú sfunkčnené postupne. Uvidíme, čo bude s novým automatizovaným systémom... 
Bola to rekonštrukcia, ale akoby sme tu mali novú knižnicu. Bude to náročné pre 
všetkých, napriek blížiacemu sa dokončeniu projektu to najťažšie ešte vôbec nemáme 
za sebou... 

Projekt MKKC je členený na tri čiastkové stavby. Prvú z nich, Klarisky, investor užíva 
od leta 2003. Tu sú zatiaľ dočasne umiestnené pracoviská a zamestnanci, ktorí budú 
za plnej prevádzky pôsobiť aj v ostatných dokončených priestoroch. Natrvalo tu budú 
umiestnené útvary knižnice, ako sú Stredisko UNESCO, Depozitná knižnica NATO, 
Hudobný kabinet, Historické knižné fondy, Reštaurovanie a ochrana dokumentov, 
Študovňa slovacikálnej literatúry. 

Prevažná väčšina odborných útvarov, knižničných fondov a služieb bude v budovách 
na Michalskej ul. č. 1 (palác bývalého uhorského snemu) a Ventúrskej ul. č. 13 (palác 
L. de Pauliho). V projekte MKKC je to stavba č. 2. Obidva paláce budú mať samostatné 
vchody. Na Michalskej ul. bude služobný vchod, vchod pre návštevníkov riaditeľstva a 

Bulletin SAK, ročník 12, 2004, číslo 3 9 



používateľov niektorých služieb (CEZL, ISSN). Hlavný vchod pre návštevníkov bude na 
Ventúrskej ul. č. 13 o niekoľko metrov vľavo od doterajšieho vchodu, ktorý bude zrušený. 
Knižničný sektor bude dostupný len pre držiteľov registračného preukazu zo vstupných 
priestorov, kde bude registrácia a možnosť vrátiť požičané knihy (kto nebude chcieť ísť 
ďalej). Odtiaľto bude vchod do šatní v suteréne. Vstup do knižnice nebude možný v 
kabátoch, s taškami a inou batožinou, tá musí zostať v šatni. Zato čitateľ bude môcť 
prejsť cez turniket s laptopom. Na prízemí bude na presklenom nádvorí informačný pult, 
ďalej klasické lístkové katalógy a OPAC, samoobslužná požičovňa, bufet a prechod do 
priestorov paláca uhorského snemu. Na vyššie nadzemné podlažia sa možno dostať 
troma schodiskami a dvoma výťahmi (celá knižnica je debarierizovaná). Na prvom 
poschodí budú študijné priestory a voľný výber dokumentov: americká, ruská, rakúska, 
(možno) francúzska knižnica, dve veľké študovne, pult prezenčných výpožičiek, 
riaditeľstvo a reštaurácia. Na druhom poschodí budú študovne periodík, voľný výber, 
ďalšie študijné priestory, rozmnožovňa, MVS. V ďalších priestoroch budú odborné 
oddelenia a sklady neprístupné verejnosti. 

Práce na stavbe č. 3 - Lisztov pavilón, podzemné sklady, nadzemné sklady a záhrada 
- sú ešte pred nami. Vykonané budú v októbri 2004 až júni 2005. Tzv. Nové sklady 
budú pre nedostatočnú únosnosť stropov zbúrané a na ich mieste bude postavený nový 
nadzemný sklad, ktorý bude mať spolu s novými podzemnými skladmi kapacitu asi 1,2 
mil. zväzkov (asi 30 000 bm políc v kompaktných regáloch). Lisztov pavilón bude 
renovovaný, rovnako aj záhrada, nebudú však slúžiť na knižničné účely, ale na rozličné 
kultúrne podujatia, napr. koncerty kultúrneho leta a pod. Stavba č. 3 podmieňuje 
rozšírenie najmä skladových priestorov a v tomto smere bude nejaký čas limitovať ply
nulosť výpožičného procesu až do spätného nasťahovania všetkých odvezených kníh. 
Ak odhliadneme od hluku a podobných nepríjemností spojených so stavebnou 
činnosťou, ktorá by v čase otvorenia knižnice už mala doznievať, tak bežná prevádzka 
do ukončenia projektu by nemala byť výrazne narušená. 

Toto je optimistický scenár. Ten predpokladá prevzatie budovy paláca uhorského sne
mu investorom od zhotoviteľa v auguste a celej stavby č. 2 podľa zmluvy o dielo do kon
ca novembra 2004. Následne bude prebiehať kolaudačný proces. V čase písania týchto 
riadkov sú uvedené termíny reálne. Na základe toho možno predbežne určiť termín 
otvorenia knižnice pre verejnosť na apríl 2005. Dovtedy uplynú dva roky od zatvorenia 
knižnice. Či to mohlo trvať kratšie - to už je len akademická otázka. Nikto pred nami, a 
na Slovensku určite nie, nič takého doteraz nerobil. Nieje nám známy podobný prípad 
zo zahraničia, aby za čiastočnej prevádzky bola vykonaná taká rozsiahla rekonštrukcia 
troch veľkých pamiatkovo chránených historických budov spojená s dvojnásobným 
sťahovaním asi 2 mil. kníh. 

Na záver azda ešte toto: Univerzitná knižnica vznikla 19. októbra 1919, teda roku 2004 
je tu už 85 rokov. Za tie desaťročia dokázala veľa, možno by sa s určitým zveličením 
dalo povedať, že patrí k „rodinnému striebru" nášho kultúrneho dedičstva, ale aj 
súčasnosti. To by ale z našej strany vyznelo ako samochvála. Toto jubileum na veľkých 
zhromaždeniach asi neoslávime, nie je kedy a nedostáva sa ani veľa síl. Takže, 85. 
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narodeniny „starej dámy" si iba pripomenieme s vedomím, že sa na ten vek ani necíti, 
najmä v čase nového rozletu určite nie. Teraz je však skôr čas na prácu, bude ešte dos
tatok príležitostí aj na oslavy. Univerzitná knižnica v Bratislave však musí predovšetkým 
slúžiť a novou kvalitou služieb vrátiť daňovým poplatníkom dôveru, vyjadrenú veľko
rysou podporou v období, v ktorom existuje mnoho iných dôležitých priorít. Skutočnosť, 
že sa takou prioritou v sektore kultúry stala aj „Univerzitka", je  záväzok, ktorý táto kul
túrna, vzdelávacia a informačná inštitúcia splatí dôstojne v súlade so svojou 85-ročnou 
históriou a poslaním. 

Výskum dejín slovenskej knižnej kultúry v zahraničných У 
inštitúciách 

Mgr. Klára Komorová, PhD., SNK v Martine 

Skúmanie dejín národa patrí k základným spoločenským výskumom v rámci toho-
-ktorého štátu, národa, spoločnosti. Jednou zložkou tohto skúmania je aj výskum dejín 
knižnej kultúry, ktorého výsledkom je dokladovanie jednotlivých zložiek knižnej kultúry 
- dejiny skriptorskej činnosti, dejiny tlačiarní a ich produktov, dejiny vydavateľskej čin
nosti, kníhviazačskej činnosti, cenzúry, vydávania periodickej literatúry, dejiny knižníc 
a pod. Nie je to inak ani na Slovensku. 

Slovensko, ktoré stáročia nebolo samostatným štátnym útvarom, ale bolo súčasťou 
iných štátnych útvarov (uhorského kráľovstva, Rakúsko-Uhorska...), o to viac musí klásť 
dôraz na výskum svojich dejín i na výskum dejín knižnej kultúry, a tak zdokladovať, že 
na území nášho štátu už od skorého stredoveku existovala knižná kultúra viažuca sa k 
nášmu národu a nesúca znaky slovenskej kultúry. 

Základná téza výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku sa sformulovala v 70. rokoch 
20. storočia a bola zakotvená v legálnej výskumnej úlohe Dejiny knižnej kultúry na Slo
vensku. V rámci projektu úlohy boli vypracované tézy jej jednotlivých oblastí a zameraní. 
Keďže sa úloha v tom čase riešila ako výskumná úloha v rámci ministerstva kultúry a 
jej koordinácia bola na pôde Matice slovenskej (MS) z pozície Slovenskej národnej kniž
nice (SNK) pomerne dobre podporená, v priebehu niekoľkých rokov vzniklo viacero 
výskumných správ k jednotlivým oblastiam dejín knižnej kultúry na Slovensku. Väčšina 
týchto výskumných správ vznikla z pera slovenských odborníkov mimo koordinujúcej 
inštitúcie, pretože v tom čase špecialisti na jednotlivé oblasti dejín knižnej kultúry pôso
bili mimo MS. Tieto výskumné správy sa v súčasnosti nachádzajú v SNK a po vykonaní 
ich retrokonverzie do počítačovej formy sa stanú súčasťou logickej databázy - Biblio
grafia dejín knižnej kultúry na Slovensku. 

V rámci tejto výskumnej úlohy k základným projektom patrí výskum starých rukopisov 
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a starých tlačí, hlavne so slovacikálnymi vzťahmi, doma i v zahraničí. Po spracovaní 
najstaršieho knižného dedičstva a dokladov minulosti - kódexov a inkunábul, ktoré sa 
zachovali na Slovensku, a ich edičnej realizácii (J. Sopko: Stredoveké latinské kódexy 
v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská. 1981; J. Sopko: Kódexy a neúplne 
zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská, 1986; I. Kot-
van: Inkunábuly na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1979J sa pristúpilo zároveň 
k výskumom v zahraničných inštitúciách. Ich výsledkom boli ďalšie publikácie - J. Sop
ko: Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a v Rumunsku. 
Martin : Matica slovenská, 1982 a I. Kotvan - E. Frimmová: Inkunábuly zo slovenských 
knižníc v zahraničných inštitúciách. Martin : Matica slovenská, 1996. 

V 70. rokoch 20. storočia sa počas služobných pobytov v zahraničných knižniciach (v 
Nemecku, Maďarsku a Poľsku) začal i prieskum starých tlačí slovacikálneho charakteru 
v zahraničí. Bola to pomerne obtiažna úloha, pretože sme vlastne nevedeli, čo treba 
hľadať. Neboli to územné slovaciká, ale predovšetkým neznáme autorské slovaciká. 
Týkalo sa to najmä nemeckých knižníc. Počas historických období, hlavne po nástupe 
reformácie cirkvi, mnohí študenti zo Slovenska, ktorí sa prikláňali k reformačným prú
dom, odchádzali na nemecké univerzity, kde často vydávali aj svoje spisy. Bolo potrebné 
prehľadávať katalógy, univerzitné matriky, prelistovať mnohé zbierky univerzitných 
dišpút, dizertačných prác a pod. Prvotné výsledky týchto bádaní boli mimoriadne pozo
ruhodné a boli objavené mnohé dovtedy neznáme tlače slovenských autorov, ktoré 
neregistrovali dovtedy vydané retrospektívne bibliografie. Zhrňujúce poznatky z týchto 
heuristických pobytov boli publikované v matičných zborníkoch a časopisoch. 

Ďalšou etapou riešenia výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku bol projekt 
Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska, ktorý podľa 
pôvodnej koncepcie mal mať 15 zväzkov. Projekt sa začal koncom 80. rokov 20. storočia 
a doteraz boli publikované nasledujúce zväzky: 

I. zväzok: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej 
(Martin : Matica slovenská, 1993); 

II. zväzok: Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach (Martin : Matica slovenská, 
1997); 

IXa. zväzok: Tlače 16. storočia v piaristickej knižnici v Trenčíne (Martin : Matica sloven
ská, 1996); 

IXb. zväzok: Tlače 16. storočia v trnavských knižniciach (Martin : Matica slovenská, 
1998); 

IXc. zväzok: Tlače 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre (Martin : Slovenská národná 
knižnica, 2000); 

Xl la zväzok: Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia a v Štátnej vedeckej 
knižnici v Prešove (Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2003). 

Významnou súčasťou pri samotnom spracovávaní tlačí a príprave jednotlivých zväzkov 
generálneho katalógu boli i pobyty v zahraničných knižniciach. Mnohé popisované do
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kumenty počas storočí boli poškodené, boli defektné a pri ich riešení bola potrebná 
konfrontácia s úplnými exemplármi, ktoré sa často nachádzali len v zahraničných 
knižniciach. Pobyty v maďarských knižniciach (v Budapešti - Országos Széchényi 
Konyvtár, Egyetemi Kônyvtár), v nemeckých knižniciach (v Mníchove - Bayerische 
Staatsbibliothek, Univerzitätsbibliothek), v talianskych knižniciach (v Ríme-Vatikánska 
knižnica, Národná knižnica a iné menšie rímske knižnice), v poľských knižniciach... sa 
stali súčasťou heuristickej práce a pomohli nám pri dosiahnutí požadovaných výsledkov. 

V neposlednom rade musíme spomenúť významný projekt, ktorý sa rieši v Národnom 
bibliografickom ústave SNK - Bibliografia tlačí 18. storočia z územia Slovenska. 
Menovaná úloha si vyžadovala v prvom rade dôkladný prieskum nielen v knižniciach a 
rôznych inštitúciách na Slovensku, ale aj hĺbkovú heuristiku predovšetkým v maďar
ských knižniciach. V 18. storočí Slovensko bolo súčasťou uhorského štátneho útvaru, 
a tak mnohé tlače sa zachovali predovšetkým na území Maďarska. Bibliografia, ktorá 
bude mať vyše 12 000 bibliografických pozícií, je pred edičnou realizáciou. Jej spra
covávanie už prebiehalo v počítačovej forme a záznamy sa stanú súčasťou Súborného 
katalógu knižníc SR. Súčasne s touto úlohou, v rámci excerpcie katalógov zahra
ničných, hlavne maďarských knižníc, sa heuristika zameriavala aj na ďalšiu úlohu, ktorej 
príprava sa vykonáva na tom istom pracovisku SNK - Bibliografia tlačí 19. storočia z 
územia Slovenska. Po ukončení a edičnej realizácii Bibliografie tlačí 18. storočia z 
územia Slovenska naše pracovisko upriami svoju pozornosť na 19. storočie a bude to 
dlhotrvajúca práca, pretože produkcia slovenských tlačiarní v 19. storočí bola voči 18. 
storočiu takmer dvojnásobná. 

Mimo týchto už spomenutých základných programov, ktoré sa riešili a riešia na pôde 
SNK, aj mnohé ďalšie inštitúcie vykonávali prieskumy týkajúce sa dejín knižnej kultúry 
na Slovensku. Mnohé, hlavne historicky zamerané ústavy SAV a jej výskumní pra
covníci využívali bádateľské možnosti v zahraničných inštitúciách. Len tak mohli 
dosiahnuť výsledky, ktoré prezentujú Slovensko (V. Čičaj, E. Frimmová, T. Lengyelová, 
E. Kowalská...). 

Medzi základné výskumy týkajúce sa dejín knižnej kultúry patrí tiež výskum osobných, 
resp. inštitucionálnych knižníc, ktoré v minulosti vznikli na Slovensku a ktorých majitelia 
buď žili na Slovensku, alebo pochádzali zo Slovenska, resp. zohrávali v minulosti na 
Slovensku nejakú úlohu. K takýmto knižniciam patria napr. osobné knižnice Melchiora 
Krupeka, Juraja Turzu i Zachariáša Mošovského. Poľský šľachtic Melchior Krupek, ktorý 
žil v 16. storočí, vlastnil mimoriadne vzácnu humanisticko-renesančnú knižnicu, ktorej 
všetky tlače sú zaviazané v krásne zdobenej väzbe so supralibrosom majiteľa. Jej časť 
sa záhadnými cestami dostala do piaristickej knižnice v Podolínci, časť sa zachovala v 
Národnej knižnici v Prahe, pomerne rozsiahla časť v Jagielonskej knižnici v Krakove a 
časť kníh sa roztratila po Poľsku. Monografická publikácia o hodnotení a rekonštrukcii 
zachovanej časti tejto knižnice vyšla v Národnej knižnici v Prahe roku 2002 (K. 
Komorová: Knižnica významného poľského šľachtica Melchiora Krupeka). Na základe 
toho, že knihy z tejto knižnice sa zachovali v rôznych knižniciach doma i v zahraničí, na 
jej rekonštrukciu bola potrebná dôkladná heuristická práca v týchto knižnicach. Zacho
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vané časti knižnice v rôznych krajinách zároveň dokladujú kultúrne prepojenia našich 
národov v minulosti, čo zohráva významnú úlohu v rámci výskumu dejín knižnej kultúry, 
a preto nie je možné pri tomto výskume sa upriamiť len na jeden štát, región, oblasť. 
Ďalšou pripravovanou monografiou, ktorá bude dopĺňať dejiny knižníc na Slovensku, 
bude o knižnici uhorského palatína Juraja Turzu, s prepojením na ostatných členov 
rodiny Turzovcov, ktorí v dejinách nielen Slovenska, ale i okolitých štátov zohrávali v 
minulosti významné úlohy na poli politického, kultúrneho i hospodárskeho života. Sa
motný Juraj Turzo tiež vlastnil vzácnu osobnú knižnicu, ktorá sa v priebehu stáročí 
roztratila takmer po celej Európe. Knihy z jeho knižnice sú charakteristické mono
gramovým supralibrosom C.G.T.R.H.P. a rekonštrukcia knižnice si vyžiadala mimo
riadne zdĺhavú heuristiku po mnohých knižniciach na Slovensku i v zahraničí. Ako 
posledného by sme spomenuli turčianskeho rodáka, nitrianskeho biskupa z 2. polovice 
16. storočia Zachariáša Mošovského. Tento popredný cirkevný hodnostár, humanis
tický učenec a vzdelaný človek si nadobudol vyše 900-zväzkovú súkromnú knižnicu. 
Knižnica po jeho smrti sa dedičskými konaniami dostala do jezuitskej knižnice v 
Bratislave, s ktorou prešla potom do Budapešti, časť sa zachovala vo františkánskej 
knižnici v Bratislave a časť sa roztratila. Pri rekonštrukcii a v rámci prípravy monogra
fickej publikácie bola potrebná dôsledná heuristika a prieskum v domácich a maďar
ských knižniciach. Len na takom základe bolo možné dopracovať sa k výsledkom a 
zrekonštruovať túto mimoriadne vzácnu humanisticko-renesančnú knižnicu. 

V tomto príspevku sme sa venovali len základným tézam výskumu dejín knižnej kultúry 
v prepojení na zahraničné knižnice, pretože ak by sme chceli vymenovať všetky jej 
oblasti, potrebovali by sme na taký výpočet nepomerne rozsiahlejší priestor. Niet vari 
výskumu dejín vedného odboru, nielen dejín knižnej kultúry, ktorý sa skúma osamotene, 
ktorý pri bádaní nieje prepojený s inými národmi, inými krajinami. Všetky európske kra
jiny tvoria súčasť určitého regiónu, sú v rámci histórie prepojené, a preto nieje možné 
obmedziť tieto výskumy len na vlastnú históriu na území jedného štátu. 

Sám človek v práci 

Ing. Ľudmila Benkova, vedúca Miestneho kultúrneho strediska v Poproči 

Tento príspevok píšem z podnetu pani Čumovej, pracovníčky Verejnej knižnice Jána 
Bocatia v Košiciach, ktorej vďačím za veľa cenných informácií ohľadom práce v knižnici. 
Chcem sa jej takouto formou poďakovať a podeliť sa aj s ostatnými čitateľmi o svoje 
skúsenosti. 

Do funkcie vedúcej Miestneho kultúrneho strediska v Poproči som vďaka víťazstvu v 
konkurze nastúpila 1. apríla 2003 - som teda pomerne čerstvá sila s pozostatkami ru
žových okuliarov, ktoré stále nosím. Ako každý mladý človek, ktorý nastupuje do nového 

14 Bulletin SAK, ročník 12, 2004, číslo 3 



zamestnania, bola som plná entuziazmu a očakávaní, ktoré však drsná realita jedným 
šmahom zmietla zo sveta. Mojou náplňou práce bola a je: 

• komplexná správa kultúrneho domu vrátane agendy, pokladničnej práce, bilancova
nia dodania, nákupu a merania energií; 

e vybavovanie korešpondencie, rozhlasové relácie; 
• tvorba, zabezpečovanie, realizácia a propagácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí, 

programových a produkčných činností; 
• zabezpečenie plynulej prevádzky knižnice a internetovej kaviarne. 

A to všetko za fantastických 8 060,- Sk (keďže som nemala iný príjem, v danom mo
mente to bolo „fantastické"; teraz ma ohodnotili na 8 700,- Sk btto). Mojimi pracovníkmi 
boli upratovačka (na polovičný úväzok) a šikovný mladý muž, ktorý takýmto spôsobom 
absolvoval civilnú vojenskú službu. Žiaľ, skončil už v auguste, a tak som ostala sama. 
V tom čase bol internet v inej miestnosti ako knižnica, a keďže otvorené máme od utorka 
do nedele od 16.00 do 20.00 hod., bolo veľmi náročné skĺbiť pracovný čas s oddychom 
a rodinou. Od môjho nástupu bolo pre mňa prvoradé rozbehnúť kultúrno-spoločenské 
podujatia a ukázať tak širokej verejnosti, že nielen krčmou a televíziou je človek živý. A 
aj keď som počula nezverejniteľné názory na Popročanov, musím tvrdiť, že ľudia sú 
všade i dobrí i zlí, azda len ten pomer je rozdielny. A vo svojej podstate má v sebe každý 
čosi dobré. Ide iba o to, ako to z neho dostať na povrch. 

Popročský kultúrny dom je  veľká jednopodlažná budova. V o  vestibule na prízemí sa 
vyníma krásna mozaika od akademického maliara Júliusa Jakobyho. Veľká sála má 
kapacitu až 120 sediacich, malá sála pojme 25 - 30 ľudí. Kinosála má kapacitu 150 
osôb. Na prízemí by ste ešte našli bufet a kancelárske priestory (tie sa momentálne 
menia na prevádzku kaderníctva). Nuž a na poschodí bola internetová kaviareň (v 
súčasnosti sú priestory využívané ako spoločenská miestnosť), knižnica s rozlohou asi 
100 m 2  a videopožičovňa. Toto všetko je mojím kráľovstvom a snažím sa využiť celý 

Prácu v knižnici som do svojho nástu
pu na nové miesto nikdy nevykonáva
la. Som vyškolená dizajnérka a mo
jím poslaním je tvoriť a vymýšľať stále 
niečo nové. Nerozdeľujem prácu na 
škatuľky, pretože všetko so všetkým 
súvisí, a to, čo robí zubár, v podstate 
robí aj modelár, akurát vo väčšom. 
Snažím sa ukázať ľuďom, ako sa žilo 
kedysi - oživujem tradície a hoci nie 
som z Poproča, práve popročské zvy
ky sú mojou doménou. Internet som 
videla druhýkrát v živote, ale keďže 
som pomerne dobre ovládala grafic
ké programy, naučila som sa veľmi 

priestor na rôzne 

Pohľad do interiéru knižnice 
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rýchlo, ako ten internet funguje. V nemalej miere mi pomohol aj kurz internetu, ktorý 
som zorganizovala pre verejnosť mne podobnú. Kurz mal úspech, zúčastnilo sa na ňom 
14 ľudí. Vtedy mi prišlo na um uskutočniť aj kurz ovládania programov Word a Excel. 
Na tomto kurze sa zúčastnila uzavretá skupina učiteľov miestnej ZŠ. Pre deti MŠ som 
vyhotovila informačnú prípravu, v ktorej sa naučili, ako sa majú v knižnici správať, ako 
si majú knihy požičiavať a akú dlhú cestu musí kniha absolvovať, než sa im dostane do 
rúk. Na inom stretnutí so škôlkarmi som deťom predviedla počítač a multimediálně CD. 
Osvojili si základy ovládania PC, názvoslovie a precvičili sa v motorickej zručnosti. 

Cez prázdniny som uskutočnila svoj prvý denný tábor pre deti z Poproča pod názvom 
Veľký špionážny tábor, kde sa deti naučili pracovať s internetom, faxom, grafickými 
programami a v neposlednom rade museli aj preukázať svoje zručnosti a rozumové 
schopnosti. Tábor mal zo všetkých mojich aktivít asi najväčší ohlas - a to ma povzbudilo 
do ďalšej práce s deťmi. Náš „civilkár" urobil veľkú službu - všetky tituly z knižnice zapí
sal do databázy počítača. (A to všetko za chodu knižnice). Urobil to však po svojom, a 
tak sa stalo, že urobil vlastne iba polovicu práce, pretože prírastkové čísla databázy 
nesúhlasia s prírastkovým zoznamom, čo znamená, že musíme všetky tituly skontro
lovať podľa prírastkového zoznamu a poupratovať tak celú databázu. 

Potom prišiel veľký útlm práce, pretože som ostala sama s upratovačkou. Začala som 
sa viac venovať knižnici, ktorá bola v dezolátnom stave. V o  veľkej miere mi pomohli aj 
„mopslíci" - pracovníci malých obecných prác - ,  ktorých vyberal úrad práce. Polepili 
sme knihy, označili sme chrbty polepených kníh názvom a autorom. Detskú literatúru 
sme podľa veku označili farebnými páskami - lepšie sa tak orientujú deti, i knihovník. 
Všetky tituly sme abecedne zoradili, vyradilo sa 1 400 zastaraných alebo poškodených 
titulov. A vo februári sme začali robiť inventúru, ktorá ešte stále nie je dokončená, 
pretože mopslíkov mi zobrali na dôležitejšie práce. Na nové knihy dostala knižnica od 
obce dotáciu 10 000,-Sk. Určite si viete predstaviť, ako ľahko sa tieto financie rozfúknu. 
Postupne si však knižničný fond obnovujeme, čo vyhovuje všetkým čitateľom. 

V súčasnosti mám aj spolupracovníka Olega, ktorý tiež nie je knihovník, ale je veľmi 
šikovný. A hlavne - spolu s ním dostala knižnica aj financie, pretože sociálna poisťovňa 
podporuje pracovné príležitosti pre zdravotne ťažko postihnutých. Tak sme mohli pre
robiť knižnicu (ktorá podľa môjho návrhu mala vyzerať podstatne inak - nie som však 
štatutár, aby som mohla o niečom rozhodovať), opraviť W C  na poschodí, preložiť 
internet do knižnice (tiež mal byť na inom mieste, ale človek mieni...) a nakúpiť modernú 
techniku, ako je multifunkčné zariadenie, skener, tlačiareň a novú PC zostavu. Oleg bol 
taký zanietený, že zasponzoroval knižnici denník Sme. Čo je však najpodstatnejšie -
od apríla 2004 sme na prácu v knižnici a internete dvaja. A hneďje svet ružovejší. Dvaja 
máme väčšiu šancu prečítať rukou písané záznamy v prírastkových knihách či zozname 
čitateľov. Máme viac času na svoju prácu a ja sa opäť môžem začať venovať aj príprave 
kurzov, školení či besied. 

Vynovenú knižnicu sme opätovne otvorili 23. mája 2004. Naším lákadlom bol zápis či
tateľov zadarmo - máme o 20 čitateľov viacej ako minulý rok a dúfam, že  toto číslo iba 
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porastie, k spokojnosti všetkých. Už teraz poskytujeme služby ako kopírovanie, ske-
novanie, tlač farebnú i čiernobielu, faxovanie i napaľovanie CD, predaj diskiet aj CD. 
Starosti však máme s technickým stavom PC zostáv, pretože nie sme odborníkmi v tejto 
oblasti (hoci som už počítač rozoberala, keď sa pokazil...). Nemôžeme však vedieť 

až vyjde výplatná listina. Keby som potrebovala väčší obnos, musím si to dať schváliť 
obecnému úradu. Všetky faktúry za energie a telefóny hradí obec. Ja iba bilancujem. 
Ťažko sa hospodári, ak neviete, koľko máte k dispozícii, a s vedomím, že to, čo ušetríte, 
bude použité na rôzne účely, ktoré nemusia súvisieť s vašou prácou. Preto by som 
prijala iný systém financovania, taký, kde by sme si sami mohli určovať, koľko dáme na 
tú-ktorú činnosť a kde môžeme priškrtiť, aby sme inde peniaze lepšie zhodnotili. Ale 
všetko by bolo pod strechou MKS. 

V mojej predstave do budúcnosti vidím príjemné prostredie knižnice s právnou subjek
tivitou, knižnicu plne modernizovanú, s kvalitnými službami, plnú spokojných čitateľov 
a nových kníh. 

Keď som nastúpila do pracovného pomeru, ani som netušila, do čoho idem, čo všetko 
ma v knižnici čaká. Nemala som ani potuchy o tom, že  existujú nejaké prírastkové 
zoznamy, denník o činnosti knižnice či zoznamy vyradených kníh. Knihovnícku prácu 
som poznala iba z druhej strany - zo strany čitateľa. Preto ďakujem všetkým, ktorí pri 
mne stáli a pomáhali mi, ako vedeli. A všetkým nováčikom radím, aby sa spojili s 
človekom, ktorý je v danej oblasti odborníkom, a aby sa učili, učili a učili... 

všetko a správcu siete obec nemô
že zaplatiť. Musíme si teda pomáhať, 
ako vieme. Šetríme, kde sa dá a ako 
sa dá. 

Voľný prístup k beletristickej literatúre 

S financovaním je to u nás asi takto: 
Obec mi každý mesiac doplní po
kladňu do 5 000,- Sk. Z týchto pro
striedkov nakupujem spotrebný ma
teriál... Všetky tržby z internetu, z 
prenájmu miestností a z knižnice o-
dovzdávam na obecný úrad. Ak 
chcem niekoho zaplatiť, musím s ním 
spísať dohodu o vykonaní práce, pri
počítať k tomu daň 19 %... a počkať, 
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Ochrana knižničného fondu  y 

Mgr. Dagmar Sabová, SNK 

Problematika ochrany knižničného fondu sa dotýka všetkých oblastí knihovníckej čin
nosti - od evidencie, revízie dokumentov, výpožičného procesu so všetkými náleži
tosťami až po samotné odborné uloženie, spravovanie a fyzickú ochranu dokumentov. 

Základné dokumenty, ktorými by sa mali knihovníci pri tejto činnosti riadiť, sú: Príručka 
ochrany knižničného fondu autora J. Jandu; Uchovávanie knižničného fondu od M. 
Novákovej a predovšetkým Zásady starostlivosti a zaobchádzania s knižničným mate
riálom, ktoré vydala IFLA. V tomto článku sa budeme venovať adekvátnej úrovni bez
pečnosti, regulácie a kontroly prostredia, skladovania, starostlivosti a zaobchádzania s 
knižničným materiálom, ktoré môžu spomaliť jeho chemický rozklad a ochrániť ho pred 
fyzickým poškodením. Samostatnou problematikou je reštaurovanie a konzervovanie 
dokumentov, ako aj preformátovanie (mikrofilmovanie a digitalizácia), ktoré môžu vyko
návať len odborníci - špecialisti, vybavení potrebnými zariadeniami a materiálmi. My 
sa zameriame len na opatrenia, ktoré môže prijať väčšina knižníc a knihovníkov na pre-
dídenie procesu zhoršovania stavu zbierok alebo aspoň na ich spomalenie. 

Nevyhnutným predpokladom aktívnej ochrany knižničných fondov je vytváranie opti
málnych podmienok na uchovávanie a odborné uloženie všetkých knižničných materi
álov. Musíme si uvedomiť, že za ochranu knižničného fondu sú zodpovední všetci 
zamestnanci knižnice - od vedenia nadol. Aby bola knižnica schopná postarať sa o 
svoje fondy, mala by si vypracovať hodnotenie fyzického stavu budovy, zbierok a 
požiadaviek na ich ochranu. Hlavný dôraz by sa mal klásť na identifikáciu najväčších 
hrozieb pre knižničné dokumenty alebo pre konkrétne zbierky. Degradačné procesy 
môžu vyvolávať všetky faktory prostredia, ako je teplota, vlhkosť, svetlo, prach a 
znečisťujúce látky v ovzduší. Vieme však, že v súvislosti s teplotou a relatívnou vlh
kosťou neexistujú ideálne podmienky pre všetky typy knižničného materiálu - je možné 
stanoviť len hodnoty a ich rozpätie na minimalizáciu zmien v materiáloch a predmetoch. 
Všeobecne odporúčané úrovne sú pri teplote 16°C až 18°C a vlhkosti 55 až 65 %. Veľmi 
dôležitým faktorom je, aby prostredie, v ktorom sú knižničné dokumenty uložené, bolo 
stabilné. Príliš silné výkyvy teploty a vlhkosti môžu byť škodlivejšie ako trvalo vysoké 
hodnoty. Takéto výkyvy majú vplyv na rozmery a mechanické vlastnosti materiálov, čím 
môže dôjsť k poškodeniou napríklad vo forme zdeformovaných knižných dosiek, 
popraskanej emulzie na fotografiách a pod. Podmienky prostredia by sa mali rozhodne 
monitorovať a zaznamenávať pomocou spoľahlivých termohygrografických alebo elek
tronických prístrojov. V súčasnosti existuje široká škála takýchto prístrojov v rôznych 
cenových či kvalitatívnych reláciách. 

V skladoch, ako aj v študovniach či výstavných priestoroch je potrebné obmedziť množ
stvo svetla, najmä denného, na čo najnižšiu úroveň. Denné svetlo preto, že má najvyšší 
podiel UV žiarenia, ktoré je pre knižničný materiál najškodlivejšie. Jeho vplyvom niektoré 
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druhy papiera blednú, iné žitnú či tmavnú, znižuje sa čitateľnosť textu a mení sa vzhľad 
dokumentov, knižných väzieb a i. Ako najmenej škodlivé a ekonomicky výhodné osvet
lenie sa odporúčajú fluorescenčné svietidlá - teda nízkotlakové ortuťové výbojky. V 
skladových priestoroch, kde sa práve nepracuje, by sa malo povinne zhášať svetlo. Aby 
boli skladové priestory čo najtmavšie, odporúča sa používať okenné žalúzie, rolety, 
závesy, ultrafialové filtre na okná či v súčasnosti často používaný spôsob - dosky z 
plastov zn. PERSPEX V E  Clear alebo LEXAN X L  z polykarbonátu. Výhodou je, že sú 
lacné a majú dlhú životnosť - až 15 rokov. Na ochranu zbierok pred prachom a vôbec 
tuhými nečistotami je potrebné dodržiavať program pravidelného čistenia priestorov. 
Podlahy treba vysávať (nie zametať) a utierať mokrou handrou raz za týždeň. Knihy 
vysávať tiež, najlepšie s kefovou násadou. Ak kefu alebo násadu prekryjeme gázou 
alebo mriežkou, zabránime tak strate odtrhnutých kúskov. Tieto činnosti môžu vykoná
vať aj samotní skladníci, prípadne iný pomocný personál. V prípade napadnutia fondu 
napr. plesňami je potrebné prizvať odborníkov - konzervátorov, ktorí určia postupy 
ošetrenia tak samotného fondu, ako aj skladových priestorov. 

Ďalšou dôležitou súčasťou ochrany knižničného fondu je spôsob uskladňovania a zaob
chádzania s knižničným materiálom. Police, na ktorých sú knihy uložené, musia byť 
samozrejme tiež čisté, minimálne 10 cm nad zemou na zníženie možnosti poškodenia 
vytopením alebo náhodným zakopnutím okoloidúcich. Knihy treba ukladať tak, aby 
neboli príliš natesno, pretože sa pri takomto vyberaní a vkladaní rýchlo poškodzujú. Ak 
police nie sú zaplnené, je vhodné používať zarážky z pevného materiálu, ktoré však 
majú hladký povrch, aby sa knihy nepoškodili. Ideálne je ukladanie kníh podľa veľkosti, 
keďže tak majú dostatočnú oporu. Ak sme nútení vedľa bežných nechránených kníh 
ukladať exempláre s väzbou zdobenou kovovými výčnelkami, tieto vložíme do oso
bitných krabíc (z nekyslého papiera) alebo ich aspoň oddelíme lepenkou. Nadrozmerné, 
ťažké alebo poškodené knihy sa odporúča ukladať ležmo, najlepšie každú samostatne. 
Keďže väčšina knižníc zápasí s priestorovými problémami, je toto odporúčanie skôr 
utópiou. Navrhujeme povkladať do príslušného regálu police nahusto, v krajnom prí
pade 2 - 3  knihy na seba, s dôrazom na maximálnu opatrnosť pri manipulácii s nimi. 

Na prepravu kníh by sa mali používať vozíky, ktoré majú väčšie gumové kolieska na 
tlmenie vibrácií najmä pri nárazoch a dostatočný úložný priestor alebo ochrannú ohrád
ku. Knihy na ne ukladáme zvislo tak, aby nepresahovali okraj vozíka. 

Spomenuli sme už, že niektoré, najmä vzácnejšie exempláre je žiaduce ochraňovať v 
osobitných krabiciach z nekyslého materiálu. Ochranné obaly vôbec sú veľmi dôležité, 
pretože nielen chránia knihu pred nadmerným opotrebovaním, najmä počas transportu, 
ale chránia ju aj pred svetlom, prachom, vodou či požiarom. Aby obaly plnili toto dôležité 
poslanie, musia byť skladové priestory čo najstabilnejšie, zodpovedajúce požadovaným 
kritériám. V opačnom prípade môže dôjsť k nežiaducemu efektu a obaly skôr škodia 
ako chránia vzácne dokumenty. Ďalšou ich „nevýhodou" je pomerne značná finančná 
náročnosť a väčšie priestorové požiadavky. Pri výbere dokumentov do ochranných 
krabíc a obalov teda prihliadame na dokumenty s krehkou a dôležitou väzbou, po
škodené či ľahko poškoditeľné knihy, knihy viazané v pergamene a pod. Pri listových 
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dokumentoch, najmä rukopisného charakteru, ich pred uložením do škatúľ vkladáme 
do spisového obalu, pričom v jednom obale by malo byť maximálne 15 listov. 

Osobitnú pozornosť z hľadiska ochrany si vyžadujú nepapierové dokumenty, ktoré sa 
v posledných rokoch čoraz viac stávajú súčasťou fondu knižníc - tzv. audiovizuálne 
nosiče. Podmienky skladovania sú ešte „prísnejšie" ako pri papierových dokumentoch, 
teplota sa odporúča čo najnižšia, vlhkosť len 30 - 40 % a predovšetkým temno. Takisto 
šetrnosť pri manipulácii s nimi je úplnou samozrejmosťou, podobne ako bezprašné 
prostredie. Nesmieme zabúdať ani na ochranu dokumentov pri výpožičnom procese a 
najmä v študovniach, kde by mali byť pre čitateľov upozornenia zakazujúce konzumovať 
potraviny či nápoje, pracovať s knižničným materiálom so špinavými rukami, čokoľvek 
doňho vpisovať, používať viac než povolený počet dokumentov alebo nechávať exem
pláre voľne pohodené, prípadne na slnečnom svetle. Na druhej strane by v študovniach 
mali mať čitatelia k dispozícii zásady správneho zaobchádzania s knižničným mate
riálom, inštrukcie o vyberaní a vkladaní kníh do políc, bavlnené rukavice na prácu s cen
ným materiálom a fotografiami a priestor na štúdium nadrozmerných dokumentov. 

Tieto základné pravidlá ochrany sú akiste knihovníkom známe, ale vždy je dobré si ich 
pripomenúť. Problematiku ochrany sme nevyčerpali v úplnosti a najmä k druhotnej for
me ochrany, t. j. preformátovaniu a reštaurovaniu dokumentov bude potrebné venovať 
pozornosť. 

Nemožno podceňovať ani nebezpečenstvo prírodných katastrof alebo terorizmu. Je 
nevyhnutné, aby si každá inštitúcia vypracovala písomný plán pripravenosti a reakcie 
pre prípad pohromy. Presvedčili sa o tom napríklad kolegovia z Českej republiky pri 
katastrofálnych záplavách pred dvoma rokmi a tejto problematike bol venovaný aj 
minuloročný seminár CASLIN, z ktorého vzišlo jednoznačné odporúčanie, aby si všetky 
knižnice, galérie, múzeá či archívy takýto plán vypracovali. Jeho súčasťou by mali byť 
aj školenia zamestnancov a najmä simulovanie možných situácií, aby sa zistila úroveň 
pripravenosti konkrétnych inštitúcii na prípadné pohromy. 

Knižnice by teda v tejto oblasti mali spolupracovať s archívmi, múzeami a galériami. 
Vzájomnými konzultáciami o regulácii prostredia, hodnotení zbierok či budov, o pri
pravenosti na pohromy a o plánoch obnovy je možné predísť duplicite činností a ušetriť 
aj finančné prostriedky. Slovenská národná knižnica v Martine začala s organizovaním 
takýchto seminárov a bude v tejto činnosti aktívne pokračovať. 
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INFORMÁCIE 

Stručná informácia o seminári akademických knižníc v Žiline J 

V máji sa už tradične na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnil seminár aka
demických knižníc, podujatie, ktoré každoročne organizuje sekcia akademických 
knižníc SAK. Zúčastnilo sa ho 50 zástupcov akademických knižníc a 11 hostí. 

Vývoj štatistických ukazovateľov akademických knižníc (AK) za rok 2003 prezentovala 
Dr. Helena Pangrácová, riaditeľka Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave. 
Porovnala tieto ukazovatele s údajmi za roky 1998,2001 a 2002 a upozornila na niektoré 
negatívne tendencie. Poukázala tiež na chyby a nedostatky pri práci so štatistickými 
výkazmi. 

O rozvojových programoch MŠ SR informovala Dr. Daniela Šipošová, vedúca oddelenia 
informačných technológií sekcie vysokých škôl MŠ SR. V roku 2003 bolo zo 17 
projektov, ktoré podali akademické knižnice, prijatých iba 7. Na základe iniciatívy 
zástupcov A K  bola v roku 2004 vytvorená samostatná oblasť rozvojových projektov, 
nazvaná Rozšírenie používania informačných technológií v AK. V rámci tejto oblasti sa 
o finančnú podporu uchádzalo 37 projektov, hodnotiaca komisia odporučila akceptovať 
20 z nich, čo predstavuje približne 11 mil. Sk. 

V rámci Projektu prepojenia akademických knižníc, ktorý bol schválený ministerstvom 
školstva v roku 2003, bude všetkým akademickým a vybraným vedeckým knižniciam 
sprístupnený Web of Knowledge, t. j. okrem prístupu do Web of Science (25 autori
zovaných používateľov) a JCR (8 používateľov), bude prístup aj do Current Contents 
Connect (25 autorizovaných používateľov). Koncom roku 2004 sa uskutoční analýza 
využívania týchto informačných zdrojov a na základe výsledkov sa prehodnotia prí
stupové práva jednotlivých autorizovaných používateľov. 

Dr. Daniela Gondová spolu s Mgr. Janou llavskou prezentovali možnosti knižnič-
no-informačného systému VIRTUA, konkrétne Chameleon iPortálu, prostredníctvom 
ktorého by mohli akademické knižnice pristupovať k informačným zdrojom. Nevy
hnutnou podmienkou spolupráce je aplikácia protokolu Z39.50. Diskusia prítomných k 
tejto téme potvrdila aktuálnosť problému a nevyhnutnosť jeho riešenia v spolupráci s 
tvorcami projektu KIS3G. 

Výsledky prieskumu záujmu jednotlivých knižníc o elektronické informačné zdroje pred
niesla Ing. Mária Koliárová zo SNK. Prieskumu sa zúčastnilo 73 knižníc, najväčší záu
jem prejavili knižnice o databázy EBSCO a SNB. 
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PhDr. Ján Molnárz Ministerstva kultúry SR priblížil zúčastneným grantový systém MK 
SR a možnosti jeho využitia. 

Generálny riaditeľ SNK doc. Dr. Dušan Katuščák, PhD., a riaditeľ Univerzitnej knižnice 
Prešovskej univerzity Ing. Peter Haľko sa venovali vo svojich vystúpeniach problematike 
sprístupnenia plných textov dokumentov publikovaných na slovenských univerzitách. 
Docent Katuščák prezentoval ciele projektu NDLTD, ktoré sa zakladajú na sprístupnení 
plnotextovej formy kvalifikačných prác vysokých škôl. Ing. Haľko informoval o centrál
nom projekte 12 akademických knižníc - Budovanie digitálnych akademických knižníc 
(sprístupnenie plných textov publikácií slovenských univerzít). 

Dr. Miloš Kovačka a Dr. Anna Kucianová zo SNK referovali o situácii a pripravenosti 
SNK spolupracovať s A K  pri budovaní súborného elektronického katalógu kvalifi
kačných prác, ktorý by mal byť súčasťou súborného katalógu slovenských knižníc. 

Zúčastnení zástupcovia A K  prijali nasledujúce odporúčania: 

• zapracovať štatistické údaje o A K  do štatistiky MŠ SR a tieto údaje aj zverejňovať, 
• zahrnúť údaje o-nákladoch na centrálne financované informačné zdroje do štatis

tických výkazov o AK, 
• zintenzívniť spoluprácu MŠ SR a MK SR, resp. SNK v oblasti konzorcionálneho ná

kupu informačných zdrojov, 
• zorganizovať stretnutie pracovnej skupiny projektu prepojenia A K  a pripraviť odpo

rúčanie pre ďalší postup pri budovaní akademickej informačnej brány, 
• za účasti zástupcov oboch projektov zameraných na budovanie digitálnych knižníc 

(projekt A K  a projekt Žilinskej univerzity) hľadať možnosti zosúladenia, resp. zjed
notenia oboch projektov, 

• priebežne informovať prostredníctvom diskusnej skupiny A K  o ďalšom postupe týka
júcom sa centrálnych projektov, 

» Slovenskej národnej knižnici pripraviť návrh vyhlášky o bibliografickej registrácii kva
lifikačných prác ako podklad pre MŠ SR. 

Mgr. Beáta Bellérová 

BIBLIOTÉKA po novom 

V o  vyhodnotení vlaňajšej Bibliotéky sa knihovníci už dozvedeli, že 12. ročník medzi
národného knižného veľtrhu Bibliotéka 2005 bude sprevádzať niekoľko noviniek: 

1. zmena termínu 

• tohto roku sa Bibliotéka namiesto v novembri uskutoční skôr - už v októbri (20. až 
24. 10. 2004), 

2. zmena dĺžky trvania podujatia 

• veľtrh bude trvať o deň dlhšie, t. j. päť dní, 
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3. nová kombinácia súbežných výstav 

® Bibliotéka sa uskutoční spolu s populárnou výstavou MODDOM a 2. ročníkom 
výstavy Handicap. 

Z pôvodného modelu Bibliotéky zostáva jej prepojenie s výstavou Pedagogika, priestory 
vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba v hale A 1  a sprievodné programy. Uve
denie spomínaných noviniek do praxe však priniesli jednu základnú zmenu - zrušenie 
bezplatného vstupu na Bibliotéku. Na všetky výstavy bude jednotné vstupné pre do
spelých 80 Sk a zľavnené vstupné 40 Sk pre dôchodcov a študentov. 

Voľný vstup budú mať: 

e deti do 15 rokov, 
® kolektívne návštevy tried, doložené zoznamom žiakov. 

A ako na tom budú knižnice? 

Každá členská knižnica SAK dostane bezplatnú pozvánku pre odborných návštevníkov 
a organizátorov/autorov sprievodných podujatí SAK. 

Momentálne j e  v štádiu rokovania návrh, aby zakúpené vstupenky (nie bezplatné po
zvánky pre odborných návštevníkov) mohli platiť pri nákupoch kníh ako určitá percen
tuálna zľava. V prípade kladného výsledku budú podrobnosti publikované v Knižnej re
vue ešte pred začatím veľtrhu. 

Na tohtoročnú Bibliotéku pripravil SAK dve sprievodné podujatia na štvrtok dňa 21. 
októbra 2004: 

• Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Občianskym združením Orava pre 
demokraciu vo vzdelávaní pripravuje pre žiakov základných škôl Hodinu hlasného 
čítania; 

® Považská knižnica predstaví širšej verejnosti tvorbu regionálnych autorov v pásme 
Slovom i písmom spod Považského hradu. 

Príďte podporiť svojich kolegov! 

PhDr. Ľudmila Čelková 

Personálna bibliografia P. J. Šafárika 
(Najnovšie vydanie Slovenskej národnej knižnice v Martine) 

Slovenská národná knižnica vydala v tomto roku rozsiahle bibliografické dielo - per
sonálnu bibliografiu Pavla Jozefa Šafárika. Dvojdielne dielo v rozsahu 1 360 strán tvorí 
8. zväzok Spisov Pavla Jozefa Šafárika vydávaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 
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(V rámci edície Spisy Pavla Jozefa Šafárika doteraz boli vydané tieto zväzky: 

1. zv - Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Košice 1992, 41B s. 

4. zv - Slovanský národopis. Košice 1995, 225 s. 

2. zv. - Slovanské starožitnosti. 1. Košice 1999, 385 s. Slovenský preklad Slovanských 
starožitností bude vydaný v dvoch dieloch). 

Myšlienka spracovať personálnu bibliografiu Pavla Jozefa Šafárika k 100. výročiu jeho 
úmrtia v roku 1961 vznikla v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Hlavným orga
nizátorom tejto rozsiahlej úlohy sa stala Slovanská knižnica v Prahe. Spolupracovať na 
úlohe mali všetky významné knižnice v celej Československej republike. Táto myš
lienka sa však nedočkala finálnej realizácie. Slovenská národná knižnica obnovila 
myšlienku spracovať personálnu bibliografiu P. J. Šafárika s cieľom vydať ju k dve-
storočnici narodenia P. J. Šafárika v roku 1995. A j  keď sa v obnovenom projekte počítalo 
so spoluprácou viacerých knižníc v rámci celej Československej republiky a vybraných 
knižníc európskych krajín, v ktorých niekoľko rokov žil a tvoril P. J. Šafárik (Jena, Nový 
Sad), v dôsledku politických a spoločenských zmien po roku 1989 a vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky došlo aj k zmenám v spracovaní tejto bibliografie. Kolektív spra
covateľov pozostával už len z pracovníkov Národného bibliografického ústavu 
Slovenskej národnej knižnice v Martine. Základná koncepcia pripravovanej bibliografie 
určila spracovanie celej bibliografie v dvoch kapitolách. Prvá kapitola - diela Pavla Jo
zefa Šafárika, druhá kapitola - diela o ňom. Pri spracovaní sa postupovalo podľa 
jazykovo-územného kritéria. Spracovatelia tejto bibliografie museli navštíviť niekoľko 
zahraničných pracovísk, kedže fondy Slovenskej národnej knižnice obsahujú len asi 
64 % dokumentov registrovaných v bibliografii. 

Predmet bibliografie tvoria publikované diela Pavla Jozefa Šafárika vo všetkých 
edíciách, všetkých druhoch tlačených dokumentov a vo všetkých jazykoch a vydaniach 
aj v prípade, že sa nachádzajú v dielach iných autorov, a práce o ňom, predstavujúce 
ohlas jeho diela v tvorbe iných autorov. Prieskum bol náročný hlavne pre nedostupnosť 
dokumentov, pre široký jazykový rozsah (v bibliografii sú spracované dokumenty v 
dvadsiatich jazykoch), ale predovšetkým pre náročnosť vlastnej heuristiky dokumentov 
o P. J. Šafárikovi, ktorá si vyžadovala veľkú dávku bibliografickej skúsenosti, aby bolo 
možné nájsť diela svojím obsahom spojené s osobnosťou a dielom Pavla Jozefa Ša
fárika. 

Časový rozsah spracovaných dokumentov je od roku 1814 do roku 1995. V roku 1995 
sa ukončil základný prieskum a z tohto dôvodu sú dokumenty po roku 1995 uvádzané 
len sporadicky. Z formálneho hľadiska sú tu spracované monografie, monotematické 
šafárikologické zborníky, články z periodík a štúdie zo zborníkov a v niektorých prípa
doch aj kapitoly z monografií. Bibliografia registruje práce odborného, populárno-
-náučného a umeleckého charakteru, ako aj korešpondenciu. 

Spracovanie Personálnej bibliografie Pavla Jozefa Šafárika prešlo v priebehu prác tiež 
svojím vývojom. Na začiatku prác sa počítalo s klasickým spracovaním bibliografie, 
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postupom času sa prešlo na budovanie elektronickej databázy, čo prinieslo niekoľko 
problémov a na určitý čas spomalilo spracovanie. 

Bibliografický záznam je spracovaný podľa medzinárodných štandardov ISBD a AACR2 
a v súlade s platnými národnými normami. Okrem základného bibliografického popisu 
obsahuje aj anotáciu obsahovo zameranú na predmet bibliografie a signatúru knižnice, 
kde sa dokument nachádza. Okrem niekoľkých deziderátnych záznamov boli všetky 
záznamy spracované metódou de visu, t. j. s knihou v ruke. 

Základná zostava personálnej bibliografie P. J. Šafárika obsahuje 6 641 anotovaných 
bibliografických záznamov usporiadaných chronologicky a rozdelených na diela Pavla 
Jozefa Šafárika a diela o ňom. Bibliografia obsahuje aj osem registrov, ktoré odrážajú 
základnú zostavu bibliografie. Prvý diel obsahuje 750 anotovaných bibliografických 
záznamov diel P. J. Šafárika z rokov 1814 až 2002, rozdelených na knižné vydania, 
články a štúdie z periodík a zborníkov spolu s rozpisom jeho knižných vydaní, ďalej 
adaptácie jeho diel a knižne a časopisecky publikovanú korešpondenciu P. J. Šafárika 
s odkazmi na jeho listy uverejnené v dielach iných autorov a 2 846 záznamov diel o P. 
J. Šafárikovi za roky 1815-1947. Druhý diel obsahuje 3 044 bibliografických záznamov 
diel o P. J. Šafárikovi za roky 1948 až 2003. 

Personálna bibliografia P. J. Šafárika obsahuje metodický úvod, zoznam excerpova
ných prameňov, zoznam textových skratiek, zoznam skratiek majiteľov dokumentov, 
štúdiu M. Kovačku Slovensko a Šafárik, v ktorej autor predstavuje P. J. Šafárika ako 
básnika, inšpirátora obnovy a novej vývinovej etapy literárneho a kultúrneho života, ako 
literárneho vedca, kultúrneho historika, jazykovedca a znalca slovanských starožitností 
a slovanského národopisu, zakladateľa slavistiky, ale tiež aj ako knihovníka a biblio
grafa. Biografické kalendárium Pavla Jozefa Šafárika od A.  Maťovčíka podáva chrono
logický prehľad života a tvorby tohto významného slavistu. 

Všetci spracovatelia personálnej bibliografie P. J. Šafárika sú pracovníkmi Národného 
bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Jednotlivé kapitoly 
rozdelené podľa územno-jazykového kritéria spracovali: slovenskú Miloš Kovačka, 
českú Miroslava Domová a Ľudmila Mazalová, nemeckú Elena Midriaková a Agáta 
Klimeková, ruskú, juhoslovanskú, bulharskú Ľudmila Mazalová, poľskú Anna Fôldvá-
riová a Miroslava Domová, maďarskú Agáta Klimeková a Eva Augustinová, ukrajinskú 
Agáta Klimeková a Ľudmila Mazalová. Hlavnú redakciu vykonali Miroslava Domová, 
Elena Midriaková, Anna Fôldváriová. 

Ako každé bibliografické dielo nieje ani Personálna bibliografia P. J. Šafárika úplná. 
Začiatkom roka 2004 získala Slovenská národná knižnica výmenou do svojich fondov 
nové vydania diel P. J. Šafárika. Ide o reedíciu poľského prekladu Slovanských sta
rožitností z r. 1842 - 1844, vydanie pripravilo Poznaňské Towarzystwo Przyjacióf Nauk 
v Poznani na základe poľského prekladu Slovanských starožitností od H. N. Boň-
kowského. Ďalšie vydavateľstvo, ktoré sa podujalo znovu vydať dielo P. J. Šafárika je 
rakúske vydavateľstvo Wieser Verlag. Vydavateľstvo si vo svojom programe stanovilo 
vydávať a priniesť nemecky hovoriacim čitateľom zaujímavé a v podstate už nedostupné 
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vydania prác významných autorov. Medzi týchto zaradilo aj Pavla Jozefa Šafárika a v 
roku 2003 vo svojom vydavateľstve pripravilo reedíciu jeho prác. Ide o reedíciu 2. 
vydania diela Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten 
z roku 1869 (druhé vydanie pripravil J. Jireček, Praha 1869) a reedíciu diela Geschichte 
der südslawischen Literatur 1 - 3, z roku 1864. Toto vydanie taktiež pripravil J. Jireček 
a prvýkrát vyšlo až po smrti P. J. Šafárika (Praha 1864). Pavol Jozef Šafárik na tomto 
diele pracoval ešte počas pobytu v Novom Sade. Ide o vydanie juhoslovanských 
literárnych dejín, ktoré má svoju cenu aj v dnešnej dobe. Mnoho bádateľov z literárnych 
dejín cituje vo svojich prácach toto Šafárikovo dielo, pretože obsahuje údaje o spiso
vateľoch a ich dielach, ktoré by bez jeho prispenia boli dávno zabudnuté. Tieto nové 
vydania diel Pavla Jozefa Šafárika sme už nemohli zahrnúť do spracovania personálnej 
bibliografie, ale sú podchytené a spracované v elektronickej databáze jeho personálnej 
bibliografie, ktorá bude kontinuálne dopĺňaná a v neďalekej budúcnosti sprístupnená 
na domovskej stránke Slovenskej národnej knižnice v Martine. 

PhDr. Miroslava Domová, SNK v Martine 

Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty! 
Celoslovenská čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl 

®SMI JANK0  .  .  888^8 S 0 0 8  

H r u š k o v á  26, 8 3 1  0 6  B r a t i s l a v a ,  tel. :  02/644 16 092 

Vážení pedagogickí pracovníci a kolegovia v knižniciach, nezisková organizácia OSMI-
JANKO Vás vyzýva: zapojte žiakov Vašej školy do veľkého čitateľského dobrodružstva! 
Zúčastnite sa akcie, ktorej zmyslom je  formovanie pozitívneho vzťahu detí ku knihe ako 
k najstaršiemu médiu ľudskej civilizácie a k čítaniu ako plnohodnotnému využívaniu 
voľného času. 

Propozície súťaže 

Súťaž je určená prevažne deťom vo veku 8-12 rokov. 

Začiatok súťaže: 12. október 2004 

Cena plagátu: 3 Sk 

Objednávky plagátov: do 12. októbra 2004 

Platbu z a  plagáty treba zaslať súčasne s objednávkou na účet neziskovej organizácie 
Osmijanko (číslo účtu: 262 247 5456/1100/Tatra banka, a. s.) alebo poštovou poukáž
kou na adresu Osmijanko, n. o., Hrušková 25, 831 06 Bratislava. 
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Uzávierka súťaže (termín odoslania plagátov s odpoveďami): 28. apríl 2005 

Pravidlá súťaže 

Súťaž má dve kategórie: 

1. triedne kolektívy, literárne kluby, čitateľské tábory, školské kluby (minimálne 8 detí), 
2. jednotlivci, čitatelia. 

Každý záujemca sa môže prihlásiť do súťaže prostredníctvom svojej knižnice alebo 
školy, ktoré pošlú hromadnú objednávku súťažných plagátov do 12. októbra 2004, kedy 

- , začína súťaž. Odpovede na otázky deti píšu rovno na plagát a vyplnený ho spolu s 
VIZITKOU pošlú na Osmijankovu adresu do 28. apríla 2005. 

Vyhodnotenie súťaže a odmeny pre kolektívy a jednotlivcov 

Ak sa z jedného kolektívu (klubu, triedy ap.) úspešne zapojí do súťaže najmenej 8 detí, 
zaradíme ich do žrebovania o hlavnú cenu. Nebude to osobný automobil, hoci tiež má 
kolesá, ale JEDNODŇOVÝ AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD, ktorý pripravuje Osmijanko, n. o., 
spolu s cestovnou kanceláriou TRANSTIP. Na zájazde sa zúčastní i pedagogický 
pracovník. 

Do súťaže 0 8  + 8 + 8 hodnotných cien zaradíme každého jednotlivca, ktorý nám pošle 
svoj plagát minimálne so 6 správnymi odpoveďami. Výhercov vyžrebuje Osmijanko spo
lu s Osmidunčom na Deň detí 1. júna 2005. 

Výsledky súťaže oznámi Osmijanko víťazným kolektívom a jednotlivcom do 10. júna 
2005. Zájazd s cestovnou kanceláriou Transtip sa uskutoční 16. júna 2005. Fotografie 
víťazov súťaže uverejní časopis Slniečko. 

Tešíme sa, že sa i Vaša škola zapojí do veľkého čitateľského dobrodružstva. 

Osmijankova adresa: 

Osmijanko, n. o. 
Hrušková 25 

831 06 Bratislava 

tel./fax: 02/54 41 60 92 

e-mail: osmijanko@svsba.sk 

Bližšie sa o celej akcii dozviete na adrese: www.infolib.sk 

Mgr. Miroslava Biznárová, riaditeľka n. o. Osmijanko 
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PREČÍTALI SME ZA VÁS 

Návrh stratégie EBLIDA 2004 - 2007 

Predslov prezidenta 

Výkonný výbor predložil členom materiál Stratégia EBLIDA 2004 - 2007, ktorý Rada 
EBLIDA schváli v Estoril v máji 2004. 

Tento strategický plán nahradí plán z roku 2001, ktorý bol opätovne posúdený na žia
dosť Výkonného výboru EBLIDA pracovnou skupinou zloženou z prezidenta, riaditeľa 
EBLIDA a štyroch ďalších členov Výkonného výboru EBLIDA: Klaus-Peter Böttgera, 
Pedro Hípola (viceprezident), Antonio da Pina Fal9ao a Finn Vester. 

EBLIDA, založená v roku 1992, úspešne zavŕšila desaťročie svojej existencie, rozšírila 
sa a dosiahla vynikajúce výsledky ako kľúčová organizácia reprezentujúca sektor 
knižníc, archívov a informácií a profesionálov v Európe. 

Stratégia je koncipovaná ako živý dokument a exekutíva považuje z a  nevyhnutné, aby 
ju  každé dva roky prehodnotil každý nový Výkonný výbor, ktorý bude každoročne pred
kladať správu Rade EBLIDA. 

Podľa záverov Výkonného výboru z Haagu v októbri 2003 musí EBLIDA podporovať a 
obhajovať záujmy knižničného, archívneho a informačného sektora a profesionálov pra
cujúcich pre európskych občanov. 

Tento dokument má vysvetliť celkové smerovanie EBLIDA a rozsiahle ciele na dané 
obdobie, aby sa brala do úvahy transparentnost, demokracia a sústredenie sa na 
organizácie a ich členstvo, ktoréje hlavným dôvodom existencie EBLIDA, predovšetkým 
v novom kontexte rozšírenia Európskej únie. 

Jan-Ewout van der Putten, prezident EBLIDA 

1. Poslanie 

Berúc do úvahy kľúčovú úlohu sektora knižníc, archívov, informačného sektora a 

profesionálov v: 

• inštitucionálnom, mimoškolskom a neorganizovanom vzdelávaní na všetkých úrov
niach vrátane celoživotného vzdelávania, 

• sprístupňovaní kultúry a kultúrnej diverzity a zabezpečovaní jej ochrany, 
• podporovaní vedeckého a technického rozvoja, 
• zabezpečovaní prístupu k prínosom informačnej spoločnosti v o  všetkých formách, 
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EBLIDA musí podporovať a obhajovať záujmy sektora knižníc, archívov, informačného 
sektora a profesionálov pracujúcich pre európskych obyvateľov lobováním na európskej 
úrovni a povzbudzovaním i podporovaním lobovania na národnej úrovni. 

2. Ciele 

Primárne ciele EBLIDA sú: 
e rozvíjať konzultácie medzi svojimi členmi o záležitostiach spoločného záujmu, 
• pôsobiť ako komunikačný kanál medzi jej členmi a inými účastníkmi diskusie, medzi 

ktorých patrí predovšetkým Európska komisia, Európsky parlament a ostatné inšti
túcie Európskeho spoločenstva, 

• pôsobiť ako reprezentatívny hlas knižnice a informačnej vedeckej profesie v európ
skych záležitostiach, 

o slúžiť a propagovať ostatné záujmy knižničnej a informačnej vedeckej profesie, jej 
inštitúcií a jej profesionálnych pracovníkov v Európe. 

EBLIDA sa tiež zameriava: 

e na zvýšenie vplyvu, odolnosti a súdržnosti sektora knižníc, archívov a informačného 
sektora a profesionálov v Európe, 

• na predkladanie názorov svojich členov inštitúciám Európskej únie a ďalším relevant
ným európskym a medzinárodným politickým subjektom a zabezpečovanie, aby tieto 
legitímne záujmy členov boli lobováním a inými prostriedkami zohľadnené, 

• na identifikovanie európskych politických otázok legitímneho záujmu a lobovanie za 
priaznivé výsledky, 

• na zvyšovanie povedomia a šírenie informácií v súlade s jej poslaním a cieľmi, 
e na získavanie a mobilizáciu členstva na európskej úrovni pre záležitosti spoločného 

záujmu. 

3. Prvky pôsobenia 

A. Otázky lobingu a monitoringu 

EBLIDA sa patrične zaoberá rôznymi politickými otázkami na rôznych úrovniach 
lobingu. Niektoré vyžadujú pohotové a intenzívne konanie, pokým iné je potrebné riešiť 
z hľadiska vymedzenej perspektívy na monitorovacej úrovni. Rozvrhnutie lobingových 
otázok EBLIDA do jednej alebo inej kategórie veľmi závisí od aktuálneho prístupu agend 
európskych inštitúcií k týmto otázkam. Ročný pracovný program EBLIDA odráža túto 
klasifikáciu na ročnej báze. 

Politické otázky EBLIDA 

Všeobecné politické otázky, v ktorých by mala EBLIDA pôsobiť: 

• práva duševného vlastníctva (vrátane otázok WIPO), 
• otázky informačnej spoločnosti, 
e profesionálne vzdelávanie, 
® kultúra, 
« záležitosti medzinárodného obchodu, napr. GATS, TRIPS. 
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Podrobnejší zoznam politických otázok by sa mal odrážať a aktualizovať v ročnom pra
covnom programe EBLIDA. 

Prostriedky lobingu 

EBLIDA lobuje za obhajobu a podporu záujmov knižničného, archívneho a infor
mačného sektora a profesionálov v Európe, pričom sleduje najmä politickú agendu 
Európskej komisie. Lobistické snahy EBLIDA pôsobia dvoma smermi: 

1. ovplyvňovanie európskych a medzinárodných inštitúcií a organizácií, 

2. poskytovanie podpory národným členským organizáciám. 

Ovplyvňovanie európskych inštitúcií a štátnych činiteľov a dosahovanie pozitívnych 
výsledkov nie je jednosmerná úloha. Existuje mnoho možností konať, ale dosiahnutie 
úspešného výsledku si často vyžaduje kombinované úsilie. EBLIDA pôsobí najmä pro
stredníctvom svojho sekretariátu vedeného riaditeľom, ktorý zodpovedá za manažment 
vzťahov s európskymi inštitúciami a medzinárodnými organizáciami. 

Pokiaľ ide o členov, j e  povinnosťou EBLIDA povzbudzovať, inšpirovať a podporovať ich 
národnú lobistickú činnosť, poskytovať potrebné upozornenia a základné informácie, 
ak je potrebné konať v určitej politickej otázke. 

Pre lobistickú činnosť EBLIDA je rozhodujúce, že vyhlásenia a pozičné dokumenty vo 
vzťahu k určitému predmetu boli starostlivo pripravené, publikované a šírené, aby sa 
udržiavali inštitucionálne a politické vzťahy. 

Pracovné skupiny EBLIDA sú užitočnými a konzistentnými prostriedkami lobingu, 
pridanej hodnoty činnosti sekretariátu k niektorým politickým otázkam, napr. expertná 
skupina EBLIDA pre copyright (CEG) a pracovná skupina pre Organizáciu svetového 
obchodu (WTO). 

Ako sa ukázalo, tieto ad hoc skupiny sú potrebné nielen kvôli poskytovaniu expertíz a 
podpory sekretariátu v komplexných záležitostiach, ale tiež pre aktívne zapojenie sa 
členov do zvyšovania národného povedomia a rozširovania aktivít EBLIDA. 

Členovia pracovných skupín sú menovaní z členských organizácií EBLIDA. Ich fun
govanie je efektívne a dobre štruktúrované a členovia pracovných skupín sú v ne
ustálom kontakte s riaditeľom EBLIDA, hlavne prostredníctvom e-mailu. Pracovné 
skupiny sa stretajú tiež dvakrát ročne, aby podrobne prediskutovali príslušné záležitosti. 

Nová pracovná skupina EBLIDA pre odbornú kvalifikáciu (PQ) bola konštituovaná v 
roku 2004 a schválená Výkonným výborom a Radou Eblida. 

Ako doplnok lobingového mechanizmu sa EBLIDA podieľa na nadnárodných projektoch 
financovaných Európskou komisiou, ktorých hlavné ciele sú v súlade s cieľmi a poslaním 
EBLIDA. To umožňuje EBLIDA ďalej rozširovať svoju sieť a prítomnosť v Európe a 
získavať základné informácie o politických otázkach. 
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B. Členstvo 

Veľkým silovým potenciálom EBLIDA je jej legitimita založená na členskej štruktúre 
národných asociácií, ako aj jednotlivých inštitúcií zastupujúcich knižničný, archívny a 
informačný sektor a profesionálov v Európe. Preto hlavným cieľom EBLIDA je zvýšiť jej 
riadne a asociované členstvo v týchto sektoroch, venujúc mimoriadnu pozornosť novým 
členským krajinám Európskej únie. 

Nábor nových členov je jednou z hlavných úloh sekretariátu EBLIDA, ale aj členovia 
EBLIDA sú podnecovaní, aby dobrovoľne, sponzorstvom nových členov, napr. ponukou 
zaplatiť ich členské poplatky, prispeli k tejto úlohe. 

C. Zdroje 

Finančné zdroje 

Hlavným zdrojom financií EBLIDA je príjem členských príspevkov od členov, čo bude 
so zvyšovaním členskej základne pretrvávať. Členské príspevky sa každoročne zvyšujú 
v súlade s holandskou ročnou mierou inflácie, aby sa zachoval základný príjem a 
prevádzkyschopnosť organizácie. 

Ľudské zdroje 

Napriek malému sekretariátu zloženého z dvoch zamestnancov prepočítaných na plný 
úväzok EBLIDA urobila značný externý vplyv ako rozsiahla sieť národných asociácií, 
riadená aktívnym výkonným výborom. Zostáva flexibilnou a nebyrokratickou a potrebuje 
zabezpečiť kontinuitu jej proaktívnosti a viditeľnost i navonok. 

Externá odborná pomoc vo finančných otázkach by sa mala zachovať ako zvláštna 
služba finančnej presnosti. 

D. Komunikácia 

• Hot News je  časopis EBLIDA s mesačnou periodicitou, prostredníctvom ktorého sa 
rozširujú cenné informácie a podporuje lobistická činnosť medzi členmi. Bude sa 
diskutovať o možnosti prechodu od tlačenej na elektronickú verziu; 

• EBLIDA website. Ako medzinárodná organizácia si musí EBLIDA zachovať webovú 
stránku s aktualizovanými informáciami ako kľúčový marketingový a informačný 
zdroj; 

• EBLIDA adresár; 
• Konferencie a workshopy. EBLIDA zváži možnosť organizovania podujatí k 

relevantným európskym politickým otázkam a bude sa usilovať o aktívne zapojenie 
a podporu jej členov z príslušných krajín. 

E. Spolupráca s ostatnými organizáciami 

EBLIDA mnoho získala aktívnou spoluprácou s partnerskými organizáciami. Podrobný 
opis organizácií, ktoré boli vybrané a prečo, a špecifikovanie primeranej úrovne 
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kooperácie sa musí odraziť v ročnom pracovnom programe. EBLIDA by mala hľadať 
užšiu spoluprácu s organizáciami z nasledujúcich sektorov: 

• organizácie európskeho a medzinárodného knižničného, archívneho a informačného 
sektora, napr.: IFLA, ICA, EUCLID, LIBER; 

• kultúrne európske a medzinárodné organizácie, napr. UNESCO, EFAH, NEMO; 
• iné súvisiace európske organizácie a skupiny, napr. BEUC, Európska asociácia pre 

vzdelávanie dospelých, EBU, Consumer and „Handicap" organisations; Frankfurtská 
skupina, EDItEUR. 

F. Slovník 

BEUC Organizácia európskych spotrebiteľov 

EBLIDA Európsky výbor knižničných, informačných a dokumentačných asociácií 

EDItEUR Európska skupina elektronického obchodu v sektore kníh a periodík 

EFAH Európske fórum umenia a dedičstva 

EUCLID Európska asociácia knižníc, informácií, vzdelávania a výskumu 

ICA Medzinárodná rada archívov 

IFLA Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií 

LIBER Liga európskych vedeckých knižníc 

NEMO Sieť európskych muzeálnych organizácií 

UNESCO Vzdelávacia, vedecká a kultúrna organizácia Spojených národov 

WIPO Svetová organizácia duševného vlastníctva 

WTO Svetová obchodná organizácia 

Podľa http://www. eblida.org/strategy/DraftEBLIDAStrategy_2004-2007.htm, vypraco
vané 8. apríla 2004, posledná aktualizácia 13. apríla 2004, pripravil Ing. Ján Kurák. 

Digitálne dedičstvo - rešpektovanie práva 

Barbara Szczepaňska 

V uplynulých mesiacoch sa objavili tri významné publikácie venované problematike 
digitálneho dedičstva. Jedna z nich informuje o stretnutí v Lunde (Švédsko), zamera
nom na koordináciu v oblasti digitalizácie, ktoré položilo základy spolupráce v oblasti 
e-Europe. Krajiny patriace do Európskej únie sa podujali na realizáciu Plánu činností 
súvisiacich s e-Europe o. i. prostredníctvom podpory európskych programov v oblasti 
digitalizácie zbierok. 

Otázkami spojenými s digitalizáciou zbierok sa však zaoberá nielen Európska komisia. 
Pre potreby UNESCO v oblasti ochrany digitálneho dedičstva vypracovala Národná 
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knižnica Austrálie odporúčania zložené zo štyroch častí (Základné materiály, Per
spektívy riadenia programov, Perspektívy technické a praktické a Základné informácie), 
ktoré sú rozdelené na kapitoly a venované všeobecným problémom, s akými sa stre
távajú osoby i inštitúcie zaoberajúce sa digitalizáciou. 

Cieľom je zdôrazniť nevyhnutnosť pochopiť problematiku práva týkajúceho sa digitál
nych materiálov a prezentovať presvedčivé všeobecné riešenia. 

Programy ochrany digitálneho dedičstva musia vo svojich plánoch zohľadniť rôzne prá
va (napr. autorské, na súkromie) i očakávania zainteresovaných strán. Pretože kopíro
vanie materiálov je podmienené ich ochranou a pretože väčšina programov ráta s 
akousi úrovňou prístupu, je potrebné aktívne sa riadiť právom. 

Najdôležitejšie administratívne otázky 

Materiály patriace do digitálneho dedičstva sú predmetom mnohých právnych noriem 
a očakávaní viac či menej formálneho charakteru. Programy musia s nimi rátať. 

Práva a očakávania vyžadujúce pevné rozhodnutia zvyčajne obsahujú: 

• právo na intelektuálne vlastníctvo tvorcov, zahrnujúce autorské právo rôznych úrovní 
a aspekty materiálov, právo na určenie podmienok prístupu a využívania diela či mo
rálne právo autora na uznanie jeho vkladu; 

• zákonné práva niektorých inštitúcií na Zhromažďovanie, ochranu a sprístupňovanie 
istých materiálov; 

® práva a očakávania spojené so súkromím, dôvernosťou či s oprávnením na využí
vanie takých materiálov, ako sú organizačné archívy, historické registre, osobné úda
je a súkromná komunikácia; 

s očakávania používateľov z hľadiska prístupu; 
« očakávania širšej verejnosti, že materiál trvalej hodnoty ostane uchovaný a bude 

dostupný v rámci existujúcej regulácie. 

Základné práva, ktoré sú podmienkou podniknutia ochranných činností 

Ochrana údajov zahŕňa mnoho procesov spojených s právom. Aby sa zabezpečila dlho-
dobosť ochrany digitálneho dedičstva, programy sledujúce tento cieľ musia: 

e získať (najčastejšie skopírovať) a uložiť materiál; 
e urobiť dodatočné kópie; 
• ak je to nevyhnutné, obísť autormi uložené zabezpečenia pred prístupom a kopíro

vaním; 
» rozhodnúť, aké materiály a aké ich aspekty zachovať; 
• dodať metaúdaje; 
• zmeniť štruktúru a názvy súborov (ak je to nevyhnutné); 
• využiť všetky dostupné prostriedky na udržanie prístupu; 
• umožniť oprávneným osobám prístup za kontrolovaných podmienok. 

Bulletin SAK, ročník 12, 2004, číslo 3 33 



Problémy 

Získať povolenie na spomínané činnosti môže byť problematické: autori a iní vlastníci 
práv môžu odoprieť súhlas. Prioritou autorov je často ochrana súkromia a dôvernosť. 
V rozptýlenom prostredí autorov či v prípade spoločných diel možno ťažko identifikovať 
vlastníkov práv a rokovať so všetkými. Právna situácia materiálov môže byť nejed
noznačná. V prípade fondov na internete môže byť dokonca problematické určiť krajinu, 
ktorej právo platí: krajina vzniku, zverejnenia, skopírovania s cieľom ochrany, zazname
nania či prístupu. 

Výdavky spojené s aplikovaním slušných praktík pri postupovaní v súlade s právom 
môžu byť vysoké, osobitne, ak sú potrebné individuálne rokovania. Na druhej strane, 
potenciálne výdaje pri rezignovaní na takéto činnosti budú pravdepodobne rovnako 
veľmi vysoké. 

Zásady riešenia problémov 

Znalosť podmienok 

Programy sa musia dokonale orientovať v reáliách, v ktorých fungujú - v práve, 
obmedzeniach i záväzkoch. Najlepšie je  niekedy na mieste požiadať o kompetentnú 
právnu radu. Dokonca konajúc v dobrej viere, majú programy povinnosť nájsť spôsoby, 
ako splniť svoje poslanie bez narušenia oprávnených záujmov iných osôb. 

Popularizácia cieľov programu 

Programy musia prijať rozhodnutia o okruhu vlastného angažovania sa v informovaní 
svojho prostredia o problémoch, na ktoré narážajú v súvislosti s právami autorov a musia 
lobovat' za prospešné predpisy. Za absolútne minimum treba považovať informovanie 
zainteresovaných strán o nutných oprávneniach ochrany digitálneho dedičstva. 

Nachádzanie praktických riešení 

Hoci problémy spojené s právom môžu byť náročné, neznamená to, že sa s nimi nedá 
vysporiadať. Ich riešenie si vyžaduje rešpektovanie oprávnených záujmov iných osôb. 
Odpoveďou býva často nadviazanie spolupráce. Programy môžu dokázať, že: 

• rozumné riadenie sa právom je možné, 
• program môže splniť svoje poslanie neohrozujúc záujmy autorov, 
® pri tvorbe dokumentácie a metaúdajov môžu programy spopularizovať diela vlast

níkov práv, 
• pri výbere daného materiálu program potvrdzuje hodnotu záznamov, výsledkov vý

skumu a iných nezverejnených materiálov. 

Mnohé programy našli uspokojivé riešenia spomínaných problémov (často za partner
skej spolupráce s vlastníkmi práv). 
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Aspekty technické a praktické 

Právne riešenia 

Právo zhromažďovať a uchovávať digitálne materiály môže prislúchať programu na rôz
nych základoch: 

e právny depozit či predpisy o riadení archívov, 
» vnútorné nariadenia podnikov a inštitúcií, 
• zmluvné záväzky na deponovanie údajov, 
• podmienky poskytovania dotácií alebo práce či členstva v organizácii, 
• práva „zdedené" 
e uzatvorené či zakúpené licenčné dohody, 
• práva predpokladané, vyplývajúce z dobrovoľného poskytnutia materiálu pre pro

gram ochrany digitálnych informácií. 

Niektoré programy kopírujú a uchovávajú materiály dostupné verejne (napr. z W W W  
stránok), nežiadajúc vlastníka o súhlas. Časť z nich usudzuje, že takéto konanie je 
„oprávneným" využívaním materiálu patriaceho do oblasti verejnej. Iné sa zakladajú na 
možnosti uviesť výhrady vlastníka práv. Výber príslušných právnych základov či ktoré
hokoľvek prístupu prináleží do kompetencie každého programu alebo jeho orga
nizátorov. 

Štandardné činnosti 

Každá situácia si vyžaduje prijatie individuálnych riešení, ale programy sú povinné 
zvážiť potrebu prijatia spoľahlivých krokov, ktoré možno uznať za štandardné za všet
kých okolností: 

• vymedzenie právnej situácie (predpisy, organizačné poriadky, licenčné dohody), 
• vymedzenie práv nevyhnutných na splnenie úloh programu, 
® identifikácia vlastníkov práv a iných zainteresovaných strán, 
• upresnenie požiadaviek a navrhovaných riešení, 
• nadviazanie kontaktu s vlastníkmi práv a dohodnutie sa, 
• zakotvenie záväzkov spojených s rešpektovaním práva týkajúceho sa metaúdajov 

príslušných materiálov, 
• informovanie pracovníkov o ich povinnostiach, 
• aplikovanie a udržiavanie bezpečných systémov, postupov a prístupových nástrojov, 

kopírovania a kontroly dodržiavania podmienok, 
• prípadné odizolovanie ochranných činností od funkcií týkajúcich sa prístupu a vyu

žívania údajov, 
• informovanie používateľov o ich právach a povinnostiach, 
• periodické hodnotenie systémov a postupov, 
• sledovanie právnych zmien (napr. cyklická verifikácia). 
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Rokovanie o podmienkach prístupu 

Úroveň prístupnosti k materiálom závisí od „poslania" programu. Niekedy môže byť 
obmedzená vzhľadom na kritérium súkromia, bezpečnosti alebo iné príčiny. Na druhej 
strane treba očakávať, že zverejnené materiály budú prostredníctvom dobre riadeného 
programu sprístupnené bez väčších obmedzení. 

Možné sú napr. nasledujúce obmedzenia prístupu: 

• lokalizácia (napr. využívanie iba na mieste), 
• zabezpečenie pred kopírovaním (napr. počítač bez prístupu do siete), 
• maximálny počet používateľov súčasne pracujúcich s materiálmi, 
• obmedzenie prístupu v určitých lehotách (a neobmedzený prístup po ich uplynutí), 
• časové právne výnimky (napr. po „stiahnutie" materiálu z výkladu), 
• oprávnená skupina používateľov povinných dodržiavať určité podmienky. 

Rešpektovanie práva 

Rešpektovanie dohodnutých právnych podmienok je jednou zo základných povinností 
programu. 

Softvér na dodržiavanie práva je  dostupný a možno očakávať, že sa bude naďalej 
rozvíjať. Nástroje tohto typu registrujú podmienky prístupu do jednotlivých úrovní, 
zaznamenávajú a filtrujú požiadavku na prístup, ako aj oznamujú využívanie súborov. 
Je potrebné vybrať nástroje umožňujúce prijať vyvážený prístup k dodržiavaniu práv. 

Používateľom treba zabezpečiť možnosť jednoduchého nadviazania kontaktu s vlast
níkmi práv s cieľom dohodnúť sa na individuálnom povolení (napr. právo na skopírova
nie súborov). 

Maximálne uľahčenie oprávneného prístupu môže oslabiť motiváciu používateľov 
pristúpiť k nedovoleným praktikám. 

Odporúčania pre programy týkajúce sa limitovaných fondov 

Efektívnosť riešení 

Problémy spojené s právom môžu zvýšiť ceny každého programu, čo značí, že sú povin
né využiť efektívne prístupy a usilovať sa vyhnúť hmotnej zodpovednosti. Programy 
týkajúce sa neveľkých fondov môžu predovšetkým potrebovať v jednotlivostiach rieše
nia znižujúce náklady spojené s dohodovaním práv. Niekedy sa musia zmieriť s faktom, 
že práva tretích strán obmedzia škálu ich operácie. V inom prípade programy môžu 
obmedziť svoje činnosti na materiály, s ktorými sú najmenšie problémy, t. j.: 

• zahrňujúce existujúce povolenia, 
• nechránené kvôli uplynutiu práv (je to málo pravdepodobné v prípade digitálnych 

materiálov), 
• sprístupňované autormi zainteresovanými na poslaní programu. 
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Popri kompetentných právnych názoroch skutočným argumentom podporujúcim čin
nosť programu môže byť klauzula „oprávneného použitia" materiálov. 

Zdroj: Szczepaňska, Barbara: Dziedzictwo cyfrowe - zarzqdzanie prawami. In EBIB [online], 

2004 [cit. 2004-07-20], č. 53. Dostupné na internete: http://ebib.oss.wroc.pl/ 2004/53/szcze-

panska.php. Skrátený preklad vyhotovila PhDr. Ľ. Fordinálová. 

Ako zachrániť digitálne dedičstvo? 

Deborah Woodyardová 

Mohla by informačná éra odzvoniť informáciám? Ide tu o veľmi reálne riziko, ktorému 
sa možno vyhnúť podniknutím potrebných opatrení s cieľom uchovať webové stránky 
a iné typy elektronických informácií. Veľká Británia prijala legislatívne opatrenia, ktoré 
umožnia uchrániť elektronické publikácie pre budúce generácie. 

Odhaduje sa, že svetová pavučina obsahuje obrovské množstvo informácií a že tento 
objem stále rýchlo narastá. Zodpovedá 17-násobnému objemu tlačených zbierok v 
Kongresovej knižnici Spojených štátov. Čísla, s ktorými si nevieme rady, generuje aj 
elektronická pošta. Pomyslite si na informácie, ktoré vytvárate vo vašej organizácii, v 
elektronickej pošte a pracovných dokumentoch, na ktorých stojí váš podnik alebo jeho 
aktivita. Môžete garantovať, že budete stále disponovať materiálom a softvérom, ktorý 
vám umožní využívať všetky tieto dokumenty a tieto dôležité údaje v budúcnosti? Preto 
sa natíska dlhodobý plán. 

Riadiace systémy elektronických dokumentov nepopierateľne zlepšujú okamžité spra
vovanie týchto informácií, ale po aký čas môžu byť pamäťou vašej organizácie? Tempo 
technologického pokroku je také, že keby sme chceli sledovať nové tendencie, sme 
nútení často zbaviť sa starších informácií. Formáty súborov a softvérové aplikácie sa 
neprestávajú vyvíjať. Musíme brať do úvahy všetky fenomény skôr, ako by sme ostali 
ohromení vážnou digitálnou amnéziou. 

Správa množstva údajov je  zároveň obrovskou výzvou. Treba zároveň predstaviť tech
nický profil dokumentačného fondu vcelku a byť schopný účinným spôsobom nájsť 
informáciu vnútri rozsiahleho úschovného systému - ihlu vo virtuálnej kope sena. 

Knižnice mali stále do činenia so spracúvaním obrovského množstva informácií a 
najväčšie sú dobrým zdrojom inšpirácie ako vyriešiť tento problém. Vezmime si národnú 
knižnicu vo Veľkej Británii, British Library (BL), ktorá má morálnu a právnu zodpoved
nosť za získavanie, ochranu a sprístupňovanie komplexu tlačenej dokumentácie 
publikovanej v Spojenom kráľovstve (UK). Táto zodpovednosť BL jej vyplýva zo zákona 
o povinných výtlačkoch. Už niekoľko rokov národná produkcia publikácií obsahuje 
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čoraz významnejšiu digitálnu oblasť, ktorá nebola zastrešená zákonom. Návrh zákona 
zameraný na rozšírenie povinných výtlačkov na netlačené publikácie s cieľom zabez
pečiť ochranu elektronických publikácií pre budúce generácie prešiel rôznymi parla
mentnými etapami v roku 2003 a dostal kráľovské odobrenie. 

Digitálne dokumentačné dedičstvo BL presahuje tiež povinné výtlačky publikácií. Kniž
nica dostáva digitálnu dokumentáciu niekoľkými spôsobmi: depozit, nákup, získavanie 
inou formou a vlastná produkcia. Táto dokumentácia jej prichádza na diskoch alebo 
online, vo forme CD-ROM-ov, CD-R, DVD, diskiet, elektronických publikácií a webo
vých stránok. Môže sa prezentovať aj množstvom logických formátov: obrazov, textov, 
zvukových signálov, interaktívnou databázou alebo systémom geografických informá
cií. Táto rôznorodosť komplikuje hľadanie riešení uchovávania digitálnych dokumentov. 

V záujme účinnosti je potrebné dotknúť sa otázky ochrany v optike životného cyklu digi
tálnej dokumentácie. Treba prijať vhodné opatrenia pre akvizíciu a katalogizáciu s cie
ľom zabezpečiť zvládnutie a riadenie technických detailov a informácií týkajúcich sa 
ochrany a zabezpečiť, aby sa digitálne súbory nepoškodili. Zanedbať ochranu a ne-
splniť úlohy by bolo ako položiť knihu na zlú policu a nemôcť ju potom opätovne nájsť, 
alebo dať ju pod kvapkajúci vodovodný kohútik. Informácie budú stále v knihe alebo v 
digitálnom súbore, ale vy ich už nebudete môcť vidieť ani použiť. 

V súčasnosti sa vypracúvajú nové systémy určené na zber, riadenie a ochranu digi
tálnych zbierok British Library, ako napríklad nedávny Program archivovania webu. V 
rámci tohto programu BL bude hrať hlavnú úlohu - rokujúc s autormi a majiteľmi, od 
ktorých je potrebný súhlas na archivovanie webových stránok UK - v spolupráci s inými 
inštitúciami, a to na úrovni národnej a medzinárodnej. Vzhľadom na značnú šírku a 
dynamickú povahu webu - v súčasnosti ide o vyše 4 miliónov webových stránok v UK 
- BL odhaduje, že úplné pokrytie nie je realizovateľné. Preto zvolí selektívny prístup, 
založený na dobrovoľnom súhlase vlastníkov webových stránok. 

Britská knižnica pracuje zároveň na zlepšení archivácie digitálnych zdrojov v rámci 
Digital Preservation Coalition (DPC) v Spojenom kráľovstve. Koalícia je národné konzor
cium vytvorené v roku 2001, ktoré združuje 25 veľkých organizácií Spojeného kráľov
stva. Jej cieľom je podporovať aktivitu čeliacu bezodkladnej výzve, ktorú nastoľuje 
ochrana digitálnych zdrojov v Spojenom kráľovstve, a spolupracovať s organizáciami 
iných krajín s cieľom zabezpečiť večnosť našej pamäte a nášho svetového digitálneho 
duševného dedičstva. Tento druh iniciatívy dáva vytušiť riešenia aspoň pre časť digi
tálnych informácií, ale bude potrebné prijať ešte iné opatrenia v celej krajine, keď sa 
chceme vyhnúť tomu, aby sme v budúcich rokoch neskfzli do digitálnej „doby temna". 

Zdroj OECD: Výťah z článku Comment sauvegarder le patrimoine numerique? od Deborah 

Woodyard - Observateur, п. 240/241, s. 33-34, december 2003 [dostupné aj na internete: 

http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/880/Comment_sauvegarder_le_patri-

moine_num%E9rique .html], Copyright OECD. Preklad a tlač CVTI SR (PhDr. Ľubica Fordi-

nálová). OECD nezodpovedá za kvalitu prekladu. 
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Pozitivizmus v kybernetickom priestore 

Ryszard Turkiewicz 

Keď v roku 1455 či o rok neskôr Gutenberg vynašiel kníhtlač a novou metódou v 
pomerne krátkom čase vyprodukoval nebotyčné množstvo - vyše 150 exemplárov -
Biblie, bola to bezpochyby revolúcia v oblasti šírenia informácii, hoci iba religiózneho 
charakteru. Revolučnosť Gutenbergovho počinu mala dosah však iba na tých, čo knihy 
vedeli čítať, a tých nebolo veľa, takže tento jav nemal veľmi veľký vplyv na život for
mujúcich sa spoločenstiev. 

Naproti tomu dve civilizačné revolúcie- agrárna a priemyselná - mali bezosporu vplyv 
na život mnohých ľudí, i tých, ktorým meno Gutenberg nič nehovorilo, hoci používali tla
čené knižočky na modlitby, i tých, ktorí naisto využívali poznatky vtedajšej vedy uložené 
v univerzitných knižniciach. 

20. storočie, najmä po 1. svetovej vojne, sa už pokladalo za celkom inú epochu, ktorej 
symbolmi sa stali telegraf, telefón, rozhlas a nakoniec televízia. Čoraz častejšie však 
na hodnote získavala informácia. Čím komplikovanejšie sa stávali výtvory rúk a rozumu, 
čím viac sa rozširovali poznatky o svete a vesmíre, tým cennejšie sa stávali čiastkové 
prvky tohto poznania, čiže niekým získané jednotlivé informácie. Očividne voľnotrhové 
hospodárstvo, diktát ponuky a dopytu spôsobili, že získavanie potrebných informácií sa 
stalo nevyhnutnosťou. 

A tak sa v priebehu niekoľkých desiatok rokov dostávame k významnému civilizačnému 
prelomu, či ére postindustriálnej, ale častejšie nazývanej - ére informačnej a teleko
munikačnej revolúcie. 

Znalosti a moderné technológie sa stali základom tvorenia skoro v každej oblasti. 
Prevláda názor, že čoraz viacej ľudí bude pracovať v službách rôzneho druhu a čoraz 
menej pri tvorbe statkov. Čoraz väčší význam nadobúdajú teoretické znalosti, ako aj 
nasmerovanie činnosti na tzv. „intelektuálne technológie", t. j. spracovanie zásob 
poznatkov veľkými kolektívmi, ktoré umožní objektívnym hodnotením využiť poznatky 
pri riešení rôznych problémov. 

Informačná funkcia práce knižníc je docenená už veľmi dávno, práve tak dávno, ako 
existuje knižnica samotná. Ale vstupujeme do nového spoločenského poriadku, 
opierajúceho sa o vedu a technické možnosti jej šírenia a konzumovania. Žiaducim 
majetkom je informácia, čoraz častejšie zaznamenávaná na elektronických nosičoch. 
Stávame sa súčasťou akéhosi globálneho spoločenského systému. Očividne sa časť 
knihovníkov do istej miery aj zľakla nových a neznámych elektronických nástrojov, ale 
oveľa väčší problém tkvie v preorientovaní sa na celkom iný spôsob práce spočívajúci 
nie v zrakovej pamäti, ale v získavaní potrebných dát a informácií z virtuálneho priestoru. 
U mnohých pracovníkov knižníc rutinná práca za pomoci nových nástrojov ešte nena
hradila tradičnú rutinu. A predsa o niekoľko rokov odídu všetci knihovníci vychovaní v 
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kulte písaného a tlačeného slova, pre ktorých komputerizácia bola neobvyklým dobro
družstvom na konci ich profesionálneho života. 

V európskom rozmere je potrebné spomenúť tzv. Bangemanovu správu z roku 1994, 
komisára EÚ, formulujúcu možnosti spoločenského rozvoja v kontexte komunikácie, a 
najviac žiaduce spoločenské smery informačného rozvoja vyjadruje dokument 
Európskej komisie z r. 1999 e-Európa - informačná spoločnosť pre všetkých. Treba 
pripomenúť tri hlavné ciele, ktoré podľa dokumentu stoja pred krajinami Európy: 
uvedenie obyvateľov Európy, škôl, podnikov a verejnej správy do digitálnej éry; podpora 
rozvoja a rozširovanie uplatňovania informačných a komunikačných technológií, 
vytváranie vysokej úrovne digitálnej kultúry; posilňovanie spojitosti ekonomickej a 
spoločenskej v tomto kontexte. 

A kde je teda miesto knižnice v novom type spoločnosti založenej na vede a nových 
technológiách? Očarenie novými, úžasnými vyhľadávacími nástrojmi, orientácia na 
najširšie chápané informácie a súčasne absencia koncepcie práce knižníc v rámci štátu 
spôsobili neistotu a stratu väčšiny knihovníkov. A predsa Manifest verejných knižníc 
UNESCO z roku 1994 vymenúva až 12 úloh, ktorých sa musia knižnice pridŕžať. A iba 
tri úlohy sa bezprostredne týkajú problémov informácií. Azda vplyv času zrušil platnosť 
ostatných? Azda už nie je potrebné vytvárať podmienky a upevňovať čítacie návyky 
detí od najnižšieho veku ani pomáhať pri individuálnej výchove a sebavzdelávaní...? 
Azda už nieje potrebné podporovať kultúrne dedičstvo... alebo už nieje potrebný boj 
s anaifabetizmom vo všetkých vekových skupinách? 

Bezpochyby sa knižnice plnením informačných úloh celkom neočakávane stali jedným 
zo základných článkov v skutočnej realizácii úloh spoločnosti založenej na nových 
zásadách. Knižnice sú jedinými a prirodzenými neziskovými organizáciami všeobecne 
prístupnými, ktoré môžu byť najlepším spojencom v realizácii úloh informačnej spoloč
nosti. 

Na základnú otázku, ktorá sa skrýva za spomínanými argumentáciami: či má byť 
knižnica súčasťou civilizačných zmien, zmeny globálnej, spojenej s novými teleinfor-
mačnými technológiami spolu so zmenou ekonomických a spoločenských štruktúr, 
treba skromne a jednoznačne odpovedať- nemáme východisko. Už nie je možné vzdať 
sa elektriny, telefónu, televízie, bankomatov, klepania referátov na počítači a ich odo
sielania organizátorom konferencie či redaktorom novín. Je potrebné radšej využívať 
prirodzené prednosti knižníc na posilnenie úlohy ich pracovníkov, ale v trochu inej po
dobe. A tu si treba dať odpoveď na otázku, v akej etape cesty smerujúcej k informač
nej spoločnosti sa nachádzame. Konštatovania v tomto smere súvisia s niektorými 
závažnými otázkami. Tu sa natíska problém vlastníctva nových zariadení, najmä počí
tačov, ale nielen tých, ale aj príslušných programov, prípravy samotných knihovníkov, 
prípravy príjemcov. 

Pretože stále chýba spoločná vízia, akým spôsobom sa majú knižnice pretvárať, aby 
sa stali modernými pracoviskami, a stále sa nevie, odkiaľ brať peniaze na realizáciu 
konkrétnych zariadení a programov nielen pre veľké knižnice, ale i knižnice vo vzdia
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lených dedinách (ak v nich ešte knižnica existuje), úloha kybernetických pozitivistov sa 
ukazuje ako neoceniteľná. 

Situácia je o to ťažšia, že v honbe za novou spoločenskou štruktúrou, založenou na 
vede a informáciách, je trochu pritimené volanie týkajúce sa podstaty v práci knižníc -
absolútne nedostatočného nákupu knižných noviniek a časopisov či širších zbierok. A 
predovšetkým noví čitatelia chcú novinky, novinky a zase novinky. Ak má byť knižnica 
modernejšia, sú rýchle civilizačné tendencie nevyhnutné? Sú globálne. Šancou nás 
knihovníkov je to, že sa môžeme stať významným mostíkom medzi širokou klientelou 
a jej najživotnejšími potrebami. Nieje ťažké predvídať, že spoločenské potreby nie tak 
rýchlo, ako sa nám to niektorým zdá, budú zredukované na poskytovanie informácií na 
rôznej úrovni a rôznym spôsobom. Nepopierateľnosť služobnej úlohy knižníc však 
neznamená, že nieje potrebné ju harmonicky spájať s inými úlohami. A to treba povedať 
jasne. Tak ako majú knižnice teraz príležitosť stať sa významným prvkom spolo
čenských civilizačných procesov, tak majú aj možnosť cestou rozumného vymedzenia 
svojej úlohy zbaviť sa nepriaznivých javov. Očividne je to tiež úloha viacerých spolo
čenských subjektov: vzdelávania, vedy, médií. 

To, čo tvorí prvky informačnej spoločnosti, má dosah celosvetový, ostatne tak ako pro
cesy ekonomické, ba dokonca kultúrne. Globalizácia nesie so sebou totiž nielen diktát 
silnejších voči slabým, pričom faktor ekonomický je rozhodujúci, ale vedie aj k určitej 
unifikácii, ktorá je v podstate nepriateľom slobody jednotlivého. 

Úsilie okolo rozširovania Európskej únie nie je ničím iným ako budovanie určitým 
spôsobom jednej globalizácie v protiváhe k inej, už existujúcej. Zatiaľ má tento proces 
práve samé pozitívne prvky: nivelizuje rozdiely v hospodárskej úrovni medzi jednotlivými 
krajinami, zavádza nové technológie, uľahčuje medziľudské kontakty. Zároveň tiež 
vzbudzuje obavy zo zániku kultúrnej identity krajiny či regiónu, čo sa prejavuje napríklad 
v nízkej volebnej účasti pri vyjadrovaní sa k pristúpeniu do novej európskej štruktúry. 
Pozorovatelia nemajú tieto obavy. Odkazujú, že pristúpenie napr. do EÚ celkom 
nezlikvidovalo podobu a regionálne zvláštnosti v danej krajine, naopak, pomocné pro
striedky viedli napr. v rámci konkurencie produktov k tomu, že ich sú označované 
znakom vlastníctva udeleným výlučne pre konkrétne územie. 

Knižnice väčšinou slúžili predovšetkým lokálnej spoločnosti. A j  keby sa kládol čo aký 
dôraz na slovo „centrum", pri názve knižnica je táto vo svojej základnej funkcii určená 
predovšetkým tým, medzi ktorými je umiestnená. Skôr sa zdá, že prirodzené posilnenie 
každej knižnice, najmä verejnej, v prostredí vzdelávacích, profesijných, kultúrnych či 
dokonca religióznych potrieb charakteristických pre dané okolie a slúženie týmto 
potrebám je dobrým protijedom na lieky, aby knižnica v informačnej spoločnosti 
neuletela do neobmedzeného, globálneho kybernetického priestoru. Netreba sa zmie
tať medzi lokálnosťou a všeobecnosťou, ale účelne využívať nové teleinformačné 
technológie na obsluhu bezpochyby narastajúcich potrieb v oblasti informácií na kaž
dom mieste. Treba rozvíjať na lokálnej úrovni nielen fond obchodných a ekonomických 
informácií, ale zhromažďovať údaje o ľuďoch, obyčajoch a histórii... Realizovanie 
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spomínaných úloh knižnice, iných ako len informačných, má osobitný význam práve na 
úrovni základnej. Môžbyť na najnižšej úrovni šírenia žartovne definovaného kyberne
tického pozitivizmu sa ukrýva možnosť, ako udržať rovnováhu medzi technologickými 
a humanistickými prvkami informačnej spoločnosti. V určitej miere sa môžu aj knihovníci 
pričiniť o to, aby sa splnilo pekné, zatiaľ iba deklarované heslo Zjednotená Európa — 
zjednotená v rôznorodosti. 

Zdroj: Turkiewicz, Ryszard: Pozytywizm w cyberprzestrzeni: Niektóre problémy biblioték w 

spoleczeňstwie informacyjnym. In EBIB [online], 2003 [cit. 2004-06-29], č. 51. Dostupné na 

internete: http://ebib/2003/51Aurkiewicz.php. Skrátený preklad vyhotovila PhDr. Ľ. Fordi-

nálová. 

42 Bulletin SAK, ročník 12, 2004, číslo 3 



JUBILANTI 

Jubilantka Zuzana Sejková  v 

Zuzana Sejková sa narodila 25. júla 1949 v obci Kružľová (okres Svidník). Po maturite 
na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Svidníku jeden rok učila na Základnej škole 
v Šarišskom Štiavniku. V roku 1968 nastúpila do Okresnej knižnice vo Svidníku, dnes 
nesúcej meno Podduklianska knižnica, kde pracovala na oddelení knižnično-informač-
ných služieb, neskôr ako metodička. Roku 1971 začala študovať popri zamestnaní na 
Strednej knihovníckej škole v Košiciach, ktorú úspešné ukončila. V 70. a 80. rokoch 
aktívne pracovala na organizovaní kultúrno-výchovných podujatí a ako metodička sa 
zaslúžila o dobudovanie strediskového systému v regióne. V tomto období bola zástup
kyňou riaditeľa. Zúčastňovala sa rôznych odborných podujatí, seminárov, porád, konfe
rencií, z ktorých čerpala skúsenosti a informácie. Tieto odovzdávala nielen na praco
visku, ale aj knižniciam v regióne a neskôr využívala vo svojej riadiacej činnosti. 

Začiatky 90. rokov v knižnici boli poznačené demokratickými zmenami v našej spoloč
nosti a práve v tomto období (roku 1991) do funkcie riaditeľa knižnice bola menovaná 
Zuzana Sejková, kde štafetu riaditeľky držala do roku 2002. 

V súčasnosti pracuje na oddelení bibliografie, regionálnej literatúry a automatizácie a 
zároveň vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľa. Jej odborné vedomosti a praktické skú
senosti, rôzne aktivity v oblasti knižničnej činnosti sa odzrkadlili v jej riadiacej činnosti. 

Po menovaní do funkcie riaditeľky ju čakalo mnoho problémov súvisiacich s prevádzkou 
knižnice, a to získaním priestorov pre knižnicu na sídlisku UTRA. Bolo potrebné získané 
priestory zrekonštruovať pre potreby knižnice a do týchto nových priestorov knižnicu 
presťahovať. Neboli to ľahké začiatky v riadiacej činnosti. 

V čase pôsobenia vo funkcii riaditeľky sa realizoval veľký medzinárodný projekt BIBLIO-
BUSY, ktorý sa v rámci spolupráce Holandského ministerstva životného prostredia, 
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zdravia a kultúry a Ministerstva kultúry SR od roku 1993 realizuje vo svidníckom regióne. 
Dva bibliobusy poskytujú knižnično-informačné služby, zodpovedajúce kultúrnym, infor
mačným, výskumným, vzdelávacím a rekreačným potrebám, vidieckemu obyvateľstvu 
regiónu Svidník. Taktiež bolo zorganizované Medzinárodné sympózium o činnosti bib-
liobusov. Osobnými služobnými kontaktmi prehlbovala vzťahy so štátnou správou a 
samosprávou v záujme skvalitňovania knižničných a informačných služieb. 

V rámci humanizácie činnosti knižnice - poskytovanie knižnično-informačných služieb 
znevýhodneným občanom - zabezpečila vytvorenie pobočky pre obyvateľov Domova 
dôchodcov vo Svidníku a vytvorila pobočku pri hudobnom oddelení pre nevidiacich a 
slabozrakých. Položila základy automatizácie knižničných činností vrátane vybavenia 
knižnice výpočtovou technikou. Pri automatizačných procesoch pozornosť venovala 
aktualizácii a inovácii používaného modulárneho knižnično-informačného systému LIB
RIS a bibliografického informačného systému BIBLIS. Skvalitnila služby používateľom 
využívajúcim celosvetovú počítačovú sieť internet. Bola inštalovaná webová stránka 
knižnice. 

V záujme medzinárodnej spolupráce na jej podnet sa uskutočnilo prvé stretnutie v 
Krosnianskej Biblioteke Publičnej v Krosne s cieľom nadviazať družobné kontakty s 
prihraničným regiónom v Poľsku a prispieť k spolupráci inštitúcií v oblasti kultúry, oso
bitne knižníc v rámci Karpatského euroregionu. Táto spolupráca sa stále realizuje na 
základe projektu pod názvom MOSTY PRIATEĽSTVA. 

Vypracovala niekoľko projektov na skvalitnenie knižnično-informačných služieb. Na 
základe vypracovaného projektu STOP KRADNUTIU bola zabezpečená ochrana kniž
ničného fondu - kamerový systém. 

Osobitnú pozornosť venovala i estetizácii interiéru knižnice a vytváraniu vhodných pra
covných podmienok pre zamestnancov. V záujme vylepšenia pracovných podmienok 
zamestnancov knižnice, zníženia finančných nákladov na teplo a celkovej estetizácie 
knižnice zrealizovala investičnú akciu, ktorá bola zameraná na výmenu železných okien 
za plastové. 

V rámci spolupráce s regionálnymi knižnicami Prešovského a Košického kraja v oblasti 
koordinácie regionálnej bibliografie sa zapojila do projektu Združenia východosloven
ských knižníc (ZVYKNI), prostredníctvom ktorého je zabezpečené sprístupňovanie in
formácií o regionálnych zbierkach jednotlivých okresov a ich prezentácia. Za jej pôso
benia sa knižnica postupne prebudovala na moderné informačné centrum v regióne 
svojej pôsobnosti. Jej riadiacu činnosť dokumentujú dosahované štatistické výsledky. 
S úctou spomínam na roky jej neľahkej práce, ktorou sa denno-denne snažila vytvoriť 
dobrý kredit knižnice. 

V mene celého kolektívu jej prajeme veľa zdravia, úspechov v osobnom živote, rodin
ného šťastia a aby ju láska ku knihe a knižnici nikdy neopustili. A spoločne si poprajme 
vzájomnú lásku a ľudské porozumenie. 

Anna Škodová, Podduklianska knižnica vo Svidníku 
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