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SAKAČIK a program „Partnerstvo" 

S ú  to dve nové aktivity správnej rady Slovenskej asociácie knižníc určené členským 
knižniciam v tomto volebnom obdobi. 

Azda si to mnohí z nás ešte nestihli uvedomiť, ale v lete 2006 budeme voliť nielen 
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj nové orgány Slovenskej aso
ciácie knižníc. Svoje „účty" za volebné obdobie by teda mali skladať nielen vládni 
predstavitelia, ale aj správna rada. Dosah a dôsledky výsledkov práce vlády a správ
nej rady sa, samozrejme, vôbec nedajú porovnávať. Verme, ž e  sa väčšina popred
ných predstaviteľov vlády a straníckych centrál snažila plniť svoje úlohy a sľuby, zod
povedne pracovať pre „svojho" voliča, pre „svojho" občana. Či to naozaj tak bolo, to 
sa ukáže iste aj v júnových voľbách. 

Myslím si, ž e  môžem smelo vyhlásiť za všetkých členov správnej rady Slovenskej 
asociácie knižníc, ž e  my sme sa počas nášho volebného obdobia snažili obhajovať 
záujmy všetkých (t. j. členských i nečlenských) knižníc, ale predsa len sme chceli, aby 
členské knižnice mali niečo navyše, nejakú „pridanú hodnotu" zo svojho členstva. A 
práve táto snaha nás viedla v roku 2004 ku kreovaniu a vyhláseniu súťaže o cenu Slo
venskej Asociácie Knižníc z a  Aktívnu Činnosť Knižnice - S A K A Č I K  - a v roku 2005 
sme členským knižniciam ponúkli možnosť predložiť žiadosti a požiadať správnu radu 
o partnerstvo a finančnú podporu pri pripravovaných podujatiach v rámci programu 
„Partnerstvo alebo spojme svoje sily". 

Priznávame, že s určitou dávkou neistoty, bázne a s veľkou zvedavosťou sme čakali 
na odozvu zo strany knižníc. Budú návrhy na SAKAČIK? Budú žiadosti o „Partner
stvo"? Ak budú, aká bude ich kvalita? Splní sa ten cieľ, ktorý sme očakávali? 

Prečo toľko otázok a otáznikov? Z jednoduchého dôvodu - chýba nám spätná väzba. 
Vôbec sme nevedeli a nepoznali, či sa informácie o týchto možnostiach dostali k správ
nym adresátom. Ťažisko komunikácie správnej rady s členskou základňou sa realizu
je elektronicky. Reakcie na odosielané správy, informácie, výzvy sú ojedinelé, takže 
často ani nevieme, či odoslanú správu niekto čítal... 

Ale naše obavy a neistota boli zbytočné - knižnice prekvapili. Kým na SAKAČIK 2004 
prišlo 5 nominácií, o SAKAČIK 2005 „bojovalo" už 7 návrhov. Výber vôbec nebol jed
noduchý, diskutovalo sa, zvažovalo, nakoniec v prospech Literárneho parčíka Žilin
skej knižnice rozhodlo až druhé kolo tajného hlasovania. Ďakujeme z a  všetky návrhy, 
ďakujeme za vynaliezavosť, za skvelú prácu mnohých kolegýň a kolegov knihovní
kov! Blahoželáme víťaznej knižnici a prosíme, aby sa tí, ktorí ani tentoraz SAKAČIK 
nedostali, nehnevali. Je nám ľúto, ale vyhrať môže len jeden, napriek tomu, že víťaz
stvo by si zaslúžili mnohí. 

Program „Partnerstvo" nás tiež opätovne presvedčil, ž e  knižnice pripravujú širokú škálu 
rôznorodých podujatí. Bolo nám veľmi ľúto, ž e  sme nemohli každej žiadosti vyhovieť. 
Pri koncipovaní programu sme mali predstavu, ž e  budeme participovať na príprave asi 
6 podujatí s celkovou finančnou čiastkou 30 000 korún. Dostali sme 8 žiadostí na tak
mer 100 000 korún (presne 98 000,- Sk)! Opäť výber nebol jednoduchý - po analýze 
a dôslednom posúdení sme sa rozhodli podporiť 5 žiadostí v objeme 29 000 korún. 
Naše rozhodnutie sme písomne oznámili každému žiadateľovi. 
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Záverom vyslovujeme nádej a presvedčenie, ž e  rovnako ako Týždeň slovenských 
knižníc, ktorý úspešne prežíva už siedmy rok celoslovensky, aj SAKAČIK  a program ; 
„Partnerstvo" vytvoria tradíciu pre členské knižnice Slovenskej asociácie knižnic. Či  i 
to tak bude, záleží najmä na rozhodnutiach novej správnej rady SAK. Preto, prosím, 
pomaly zvažujte a rozmýšľajte nad návrhmi kandidátov - čo nevidieť vás oslovíme a 
budeme čakať na odpovede, tentoraz nebude dobré mlčať... Rok 2006, rok volieb, rok 
vážnych rozhodnutí - vydar sa! 

Do septembrových volieb správnej rady SAK nás však čaká ešte veľa práce, nielen TSK, ale 
najmä príprava a realizácia júnovej konferencie Knižnice SR v rokoch 2007 - 2013, na kto
rej chceme hodnotiť a načrtnúť základy stratégie rozvoja knihovníctva na ďalšie roky. 

PhDr. Daniela Gondová, predsedníčka SAK v 
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ČLÁNKY 

Pozývame vás do Staromestskej knižnice v Bratislave 
PhDr. Judita Kopáčiková (kopacikova@star1ib.sk) J 

Staromestská knižnica v Bratislave j e  univerzálnou verejnou 
knižnicou, ktorá plní funkciu mestskej knižnice pre mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto. Jej zriaďovateľom je  samospráva tejto 
mestskej časti, knižnica je  jej samostatnou rozpočtovou orga
nizáciou. Knižnično-informačné služby poskytuje nepretržite od 
roku 1958 (najskôr ako Obvodná ľudová knižnica Bratislava-Staré 
Mesto, neskôr (1960) ako Obvodná knižnica Bratislava-Staré 

Mesto, od roku 1972 ako Obvodná knižnica Bratislava I a od roku 1992 ako Staro
mestská knižnica). Je jednou z 18 verejných knižníc, ktoré spolu so svojimi 26 poboč
kami vyvíjajú činnosť na území mesta Bratislavy. Jej históriu a vývoj poznačili územné 
reorganizácie súvisiace s územnosprávnym usporiadaním Slovenska a Bratislavy ako 
hlavného mesta SR. Tieto mali v konečnom dôsledku vplyv i na postavenie a poslanie 
nielen Staromestskej knižnice, ale i všetkých verejných knižníc v Bratislave tak v poňa
tí lokálnom, ako i celonárodnom, a nie vždy boli prínosom pre ich činnosť. 

Prelomovými v histórii verejných knižníc na území hlavného mesta Bratislavy, a teda 
aj Staromestskej knižnice, boli roky 1971, 1996 a 2001. V roku 1971 vznikli v Brati
slave štyri mestské obvody. Z pôvodne dvanástich obvodných knižníc vznikli štyri, 
medzi nimi i Obvodná knižnica Bratislava I, dnes Staromestská knižnica. Pod ich 
pôsobnosť patrili miestne ľudové knižnice siedmich pridružených obcí. 

V júli 1996 schválila Národná rada S R  zákonom č. 221/1996 Z. z. nové územné a 
správne usporiadanie SR, ktorým bolo na Slovensku zriadených osem krajov. Brati
slavský kraj zahŕňal okresy Bratislava I (dnešná mestská časť Staré Mesto), Bratisla
va II (dnešný Ružinov), Bratislava III (dnešné Nové Mesto), Bratislava IV (dnešná 
Dúbravka), Bratislava V (dnešná Petržalka), Malacky, Pezinok, a Senec. Obvodné 
knižnice Bratislava I - V plnili na základe tohto zákona funkcie okresných knižníc, 
Mestská knižnica bola postavená na úroveň krajskej knižnice. 

V roku 2001 bol schválený zákon č. 302/2001 Z.  z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch). 

Na základe knižničného zákona z roku 2000, ktorý v § 9 špecifikuje postavenie, čin
nosť a pôsobnosť verejných knižníc, funkciu krajskej knižnice v Bratislavskom samo
správnom kraji vykonáva Malokarpatská knižnica v Pezinku. Z bývalých okresných 
knižníc (obvodné knižnice Bratislava I - V )  sa stali mestské knižnice a Mestská kniž
nica v Bratislave je  knižnicou s bližšie neurčeným postavením v rámci národného 
knižničného systému, plní však funkciu metodického centra smerom k verejným kniž
niciam na území hlavného mesta. 

Koncentrácia knižníc a pokrytie informačných požiadaviek službami v Bratislave je  

STAROMESTSKÁ 

ŕ-L. • 
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KNIŽNIC \ 

Budova centrálnej knižnice Centrálna knižnica 
na Blumentálskej 10/a Blumentálska 10/a - požičovňa 

vysoká. V lokalite bratislavského Starého Mesta, kde vyvíja svoju činnosť Staromest
ská knižnica, je  umiestnených 16 veľkých knižníc (4 univerzálne vedecké - UKB, UK 
SAV, donedávna aj Slovenská lekárska knižnica, Centrum V T I  SR, 1 špeciálna kniž
nica - Knižnica NR SR, 10 akademických a 1 verejná knižnica - Mestská knižnica). 
Okrem silného konkurenčného prostredia vplývajú na jej činnosť a služby i ekono
mické, politické, sociálne a kultúrne, technické a technologické podmienky, ktoré 
nemôžeme ovplyvniť, ale musíme na ne reagovať. Patria k nim napr. vek a vekové 
zloženie obyvateľstva, jeho kúpyschopnosť, rast vzdelanostnej úrovne, trendy v infor
mačnom správaní sa používateľov, ich informačných požiadavkách a potrebách, 
zmeny v životnom štýle a profesijnom zložení obyvateľov, rýchle zmeny a zdokonaľo
vanie informačných technológií, rozvoj informačných sietí, ich globalizácia. Všetky 
tieto vplyvy kladú zvýšené nároky a požiadavky na ponuku knižnično-informačných 
služieb, sme svedkami posunu smerom k využívaniu internetových služieb a elektro
nických informačných zdrojov. 

Napriek všetkým týmto nepriaznivým externým vplyvom má Staromestská knižnica 
vďaka kvalitným knižnično-informačným službám a zaujímavým podujatiam a aktivitám 
stabilné čitateľské zázemie. Hoci lokalita bratislavského Starého Mesta je  miestom, kde 
žijú prevažne obyvatelia v seniorskom veku, na druhej strane je  nespornou výhodou 
centralizácia dôležitých štátnych, politických, finančných, kultúrnych organizácií, veľvy
slanectiev, vysokých škôl. V blízkej budúcnosti predpokladáme určité zlepšenie - omla-
denie demografického zloženia obyvateľov tejto mestskej časti - najmä vďaka plánova
nej výstavby moderných štvrtí v lokalite Dunajského nábrežia. 

Knižnično-informačné služby poskytujeme verejnosti na piatich dislokovaných praco
viskách v prenajatých priestoroch. Všetky priestory s výnimkou centrálnej budovy 
knižnice na Blumentálskej 10/a sú majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
budovu na Blumentálskej 10/a vlastní Magistrát hlavného mesta S R  Bratislavy. 
Napriek univerzálnosti knižničného fondu i poskytovaných služieb sa postupne profi
luje určitá špecializácia jednotlivých pobočiek. T á  vychádza z možností, príležitostí a 
výhod, ktoré nám umiestnenie našich pracovísk ponúka, z používateľského zázemia, 
potrieb a požiadaviek používateľov a tiež z osobnostných kvalít zamestnancov. 
Dôležité je  príležitosti vidieť, vedieť ich využiť a rozvíjať. 

Pobočka na Panenskej ul. sa postupne vyprofilovala na centrálne pracovisko pre 
prácu s náučnou literatúrou. Je tiež centrom poskytovania verejných internetových 
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služieb a špecializuje sa na prácu so seniormi. Pobočka na Západnom rade sa špe
cializuje na prácu so znevýhodnenými používateľmi, najmä deťmi a mládežou. O d  
roku 2005 sme tu začali budovať oddelenie cudzojazyčnej literatúry. 

Pracoviská na Blumentálskej, Záhrebskej a Karadžičovej sú pracoviskami univerzál
nymi a poskytujú svoje služby všetkým vekovým kategóriám používateľov. V rámci 
dlhodobého rozvoja však uvažujeme aj o špecializácii týchto pracovísk. 

V letných mesiacoch prevádzkuje 
knižnica od roku 2001 letnú čitáreň v 
historickom centre mesta, na nádvorí 
Zichyho paláca, ktorá j e  nateraz jedi
nou svojho druhu v centre Bratislavy. 
V 70. rokoch 20. storočia sme boli 
zvyknutí navštevovať letnú čitáreň 
Červený rak. V posledných rokoch 
však bola verejnosti neprístupná, 
pustla a chátrala. V roku 2005 schválil 
Magistrát hlavného mesta investíciu 

x . ^ _ „ , . . . . . .  do jej revitalizácie s predpokladaným 
Slávnostne otvorenie 4. ročníka letnej čítame - , í . . , ,. 
kaviarne na nádvorí Zichyho paláca roku 2005 ukončením v tomto roku. Komorne, 

síce pre letnú čitáreň netypické pro
stredie nádvoria Zichyho paláca, malo pre návštevníkov svoje čaro a naše knižnično-
-informačné služby sa stretli s priaznivým ohlasom v o  verejnosti. V roku 2006 plánujeme 
letnú čitáreň presunúť do Medickej záhrady. 

Z významných projektov či aktivít knižnice treba spomenúť projekt Informačná prí
prava seniorov, ktorý organizujeme v spolupráci s Univerzitou tretieho veku a Kated
rou knižničnej a informačnej vedy F iF  UK. V rokoch 2004 - 2005 s m e  zorganizovali 8 
trojdňových bezplatných kurzov, ktorých sa zúčastnilo 102 frekventantov, pričom naj
početnejšou vekovou skupinou boli 50 - 75 roční. Ďalším úspešným projektom bola 
v rokoch 2005 - 2006 účasť na celoslovenskej čitateľskej súťaži  Čítame s Osmijan-
kom - Pridaj sa aj ty! 

V októbri 2005 sme vyhlásili veľkú čitateľskú súťaž pre deti v o  veku 6 - 9  rokov Čítam, 
čítaš, čítame, od ktorej s i  sľubujeme prehĺbenie čitateľských návykov, vzťahu ku kni
hám, čítaniu a knižnici u najmladších školopovinných detí. Ukončenie súťaže plánu
jeme v o  februári 2006. V í ťaz i  sa  okrem hodnotných knižných cien budú mať možno
sť zúčastniť Noci s Andersenom v Knižnici Ružinov. 

Medzi aktivity s najväčšou odozvou medzi našimi používateľmi patria podujatia Deti 
čítajú deťom, kde zdravé deti z o  Z Š  na Dubovej ul. čítajú postihnutým deťom Špe
ciálnej základnej a praktickej školy pre telesne postihnutých na Dúbravskej ceste, a 
podujatie s názvom  Maj čas pre starších ľudí, ktoré organizujeme v spolupráci so 
Z Š  na Škarniclovej ulici a Domovom dôchodcov na Podjavorinskej ulici. 

Spolupráca s rôznymi kultúrnymi, výchovnými, vzdelávacími organizáciami a záujmo
vými združeniami pri organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí 
nasvedčuje tomu, ž e  sa knižnica postupne stáva akýmsi komunitným centrom v mies
te svojho pôsobenia, hoci v porovnaní s inými regiónmi Slovenska j e  funkcia komu-
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nitného centra v podmienkach veľkého mesta odlišná. Vládne tu väčšia anonymita a 1 

získať partnerov pre spoluprácu je  ťažšie. 

Hoci knižnica nemá účelové priestory na organizovanie výstav, v rokoch 2004 - 2005 
sme zorganizovali tri výstavy s veľmi priaznivou odozvou vo verejnosti. Dve výstavy 
karikatúr (v roku 2004 sme vystavovali karikatúry Jozefa Liptáka, v roku 2005 po dob
rej skúsenosti s humorom sme sprístupnili verejnosti kresby členov Klubu bratislav
ských karikaturistov) a v spolupráci s Goetheho inštitútom putovnú výstavu ilustrácií 
k rozprávkam bratov Grimmovcov zo zbierok Medzinárodnej knižnice pre mládež v 
Mníchove Rozprávkový zámok - Das Märchenschloss. 

Od roku 2004 sa knižnica podieľa na rozsiahlom a pomerne ojedinelom projekte 
Pamäť Starého Mesta, kde sledujeme odozvu v médiách na kultúrne, politické, spo
ločenské a iné aktivity mestskej samosprávy Bratislava-Staré Mesto. 

Od roku 2001 venuje knižnica systematickú pozornosť oblasti automatizácie a interne-
tizácie. V roku 2001 zakúpila vtedy najdostupnejší a najrozšírenejší knižnično-informačný 
systém Libris a začala s retrospektívnym spracovaním knižničného fondu. Dnes poskytu
jeme automatizované výpožičné služby na troch pracoviskách a knižničný fond máme 
kompletne spracovaný v elektronickej podobe. Prelomovým rokom v internetizácii knižni
ce bol rok 2004, keď sme pripojili tri z piatich pracovísk na internet (DSL), ostatné dve pra
coviská boli pripojené v roku 2005. Možnosť využívať verejné internetové stanice posky
tuje knižnica zatiaľ na jedinom pracovisku - pobočke na Panenskej ulici. 

V minulom roku sme verejnosti sprístupnili vlastnú webovú stránku (www.starlib.sk), 
z a  ktorú sme získali ocenenie prezidenta združenia Slovak Prix Multimedia v súťaži o 
najlepšiu multimediálnu internetovú stránku a CD/DVD ROM na Slovensku z a  inova-
tívny prístup a dodržiavanie štandardov pri tvorbe webovej stránky. Treba pripome
núť, ž e  sme začínali doslova na zelenej lúke. Stránka je  spracovaná v redakčnom 
systéme Webmin firmy E U R O I T  Bratislava. Predpokladáme, ž e  do konca tohto roku 
sprístupníme i online katalóg. 

Na čo sa knižnica zameria v najbližšom období v oblasti automatizácie a internetizá-
cie? Pôjde o dobudovanie počítačového vybavenia všetkých pracovísk a rozšírenie 
počtu verejných internetových staníc pre používateľov. Zvažovali sme pripojiť sa na 
vysokorýchlostný internet siete S A N E T  (najlepšie prostredníctvom optických káblov), 
je to však pre nás z finančného hľadiska takmer neriešiteľný problém, pretože jed
notlivé pracoviská sú od seba značne vzdialené a optika je  finančne náročná. 

V roku 2004 sme začali s udeľovaním Radu Bobrika knihovníka za nezištnú pomoc 
pri budovaní knižnice. Doteraz ho získalo štrnásť laureátov. 

Okrem odborných problémov riešime samozrejme i problémy prevádzkové, s ktorými 
však zápasia všetky knižnice, nielen verejné. Tak ako boli posledné roky pre knižnicu 
úspešné z hľadiska dosiahnutých výkonov v oblasti poskytovania knižnično-informač-
ných služieb, zápasíme na druhej strane s viacerými prevádzkovými problémami - od 
finančne náročnej rekonštrukcie kotolne v centrále na Blumentálskej ulici cez niekoľ
konásobné zvýšenie cien nájomného až po vandalizmus, zlodejov a vykradnuté pra
covisko na Panenskej ulici. 

Záverom niekoľko čísel a pozvánka na virtuálnu prechádzku Staromestskou knižnicou 
na www.starlib.sk. 
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V roku 2005 mala knižnica 20 zamestnancov, čo je  stabilný stav už niekoľko rokov, 
knižničný fond 115 208 k. j., prírastok 3 761 k. j. , 5 370 používateľov, z toho 3 693 
dospelých a 1 678 používateľov do 15 rokov. Percento čitateľov z počtu obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predstavovalo v roku 2005 12,6 %, z celkového 
počtu 2 766 školopovinných detí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo 58,7 % 
používateľmi knižnice, zrealizovali sme 359 585 výpožičiek, 143 kultúrnych a výchov-
no-vzdelávacích podujatí. 

Tekovská knižnica v Leviciach 
Mgr. Jana Holubcová, riaditeľka TK v Leviciach J 

Z histórie 

Historický vývoj Tekovskej knižnice v Leviciach bol ovplyvnený historickými udalosťa
mi a predovšetkým existenciou a fungovaním knižnice v národnostne zmiešanej 
oblasti. V meste najskôr vznikali maďarské knižnice. Vznik prvej slovenskej knižnice 
bol zaznamenaný až oveľa neskôr. Podľa dostupných historických prameňov na 
území mesta už  v druhej polovici 19. storočia existovali viaceré súkromné či spolko
v é  knižnice. Pravdepodobne v roku 1859 vznikla v Leviciach Knižnica Jednoty Kasí
na, ktorá bola prvou maďarskou verejnou knižnicou. Jej knihovníkom bol Šándor 
Tóth. Zbierku knižnice tvorilo 1 360 zväzkov zväčša maďarských kníh, ktoré požičia
vali výlučne členom a návštevníkom kasína. 

V tom období existovali v meste ďalšie dve spolkové knižnice - Knižnica Čitateľského 
spolku remeselníkov a Knižnica Katolíckeho kruhu. Knižnicu Čitateľského spolku 
remeselníkov s počtom kníh 750 spravoval Ján Kováč, ktorý vypožičiaval knihy čle
nom spolku zdarma a ostatným za niekoľko halierov. V Knižnici Katolíckeho kruhu 
vypožičiaval knihovník Ladislav Jánoši 1 767 zväzkov bezplatne členom kruhu. V 
meste tiež pôsobila ďalšia súkromná Výpožičná knižnica Dobrovického s knižničným 
fondom 1 350 kníh, ktoré sa vypožičiavali z a  poplatok. O niečo neskôr vznikla Mestská 
maďarská verejná knižnica s fondom okolo 5 000 kníh. Po roku 1945 sa maďarská knižni
ca budovala takmer od začiatku z knižnice kasína, maďarského lýcea a čitateľského spol
ku. Túto maďarskú verejnú knižnicu viedol učiteľ Juhász. 

Prvé známe pramene o vzniku slovenskej knižnice pochádzajú z roku 1927. Sloven
ská knižnica bola v tom čase na území mesta menšinová. Jej knihovníkom bol pán 
Hrnčica a po ňom knižnicu viedla učiteľka Gabriela Bažová a ž  do roku 1938. Odvte
dy a ž  do oslobodenia v roku 1945 nie sú známe správy o činnosti tejto knižnice. Po 
roku 1945 sa knižnice ujal učiteľ Koloman Šoško s manželkou. V tom čase bola kniž
nica otvorená dva dni v týždni spolu šesť hodín. 

Do roku 1950 sa každá z týchto knižníc vyvíjala samostatne. Jediným styčným bodom 
medzi nimi bola slovensko-maďarská čitáreň, ktorú spravoval Pavel Huliak. 

Od okresnej ľudovej knižnice po verejnú regionálnu knižnicu 

Dňom 1. septembra 1951 bola zriadená Okresná ľudová knižnica, ktorá vznikla zlúče
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ním slovenskej a maďarskej mestskej knižnice a boli do nej odovzdané knihy štátnej 
doplňovacej a Okresnej putovnej knižnice. P o  spracovaní dvoch samostatných kniž
ničných fondov maďarského (približne 2 000 k. j.) a slovenského (2 000 - 3 000 k. j.) 
a doriešení administratívnych náležitostí bola dňa 2. marca 1952 otvorená a sprí
stupnená  Okresná ľudová knižnica v Leviciach. V rokoch 1951 - 1961 sa stala jej 
prvou riaditeľkou Margita Rischaneková. A ž  do súčasnosti v knižnici pôsobili riadite
lia: Zuzana Králíková (1961 - 1962), Ladislav Vojtáš (1962), Jozef  Róringer (1962 a ž  
1980), Oľga Hudecová (1980 - 1988), Vlasta Kostolányiová (1989 - 1990), PhDr. 
A n n a  Vydrová ( 1 9 9 0 -  1999) a od roku 1999 Mgr. Jana Holubcová. Počas svojej exis
tencie sa knižnica v roku 1965 premenovala na  Okresnú knižnicu a v roku 1996 zme
nila názov na  Tekovská knižnica v Leviciach, ktorý používa dodnes. 

V priebehu svojej vyše päťde
siatročnej histórie sa z malej 
knižnice s jedným pracovníkom 
a s menej než päťtisícovým 
knižničným fondom knižnica 
postupne rozšírila až  do dneš
nej podoby. S pribúdajúcimi 
rokmi sa stala moderným plno-
automatizovaným informačným 
pracoviskom so širokou ponu
kou knižnično-informačných 
služieb, ktoré v posledných 
desiatich rokoch zaznamenalo 
nebývalý rozvoj najmä v súvis
losti s rozvojom IT. 

V súčasnosti j e  Tekovská knižnica v Leviciach verejnou regionálnou knižnicou, ktorá plní 
zároveň funkciu mestskej knižnice, pričom je  zároveň informačným, bibliografickým, 
koordinačným a vzdelávacím strediskom knižníc levického regiónu, Knižnica poskytuje 
plnoautomatizované knižnično-informačné služby, a hoci pôsobí v meste na troch rôz
nych miestach, poskytuje online služby a tiež internetové služby vďaka mikrovlnnému pri
pojeniu v o  všetkých troch budovách. Počas svojho vývoja dosiahla knižnica úroveň pro
fesionálnej kultúrnej inštitúcie, ktorá slúži všetkým čitateľom a používateľom mesta i 
regiónu. Knižnica sa stala známou na Slovensku nielen kvalitnou bibliografickou a meto
dickou činnosťou, ale aj vysokou úrovňou knižničných podujatí, systematickou prácou s 
deťmi a mládežou a tiež prácou s hendikepovanými používateľmi. 

V roku 2005 mala knižnica 6 759 registrovaných používateľov. Celkový počet výpo
žičiek bol 346 464 k. j. Knižnicu navštívilo 80 882 návštevníkov. Napriek obrovským 
finančným problémom od začiatku roka a ž  do septembra z celkového počtu 117 545 
k. j .  knižnica napokon dosiahla nezvyčajne vysoký prírastok v počte 2 927 k. j .  (V  1. 
polroku bol prírastok 38 k. j., pričom 20 k. j. bolo predplatených z roku 2004.) Knižni
ca poskytla 23 795 bibliografických a faktografických informácií, spracovala 116 elek
tronických rešerší, uskutočnila 57 metodických návštev v 92 knižniciach okresu a pri
pravila 582 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. 

Knižnica sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenského  Týždňa slovenských kniž
níc. Počas T S K  knižnica pripravila pre svojich používateľov množstvo hudobných, 

Budova TK v Leviciach, v ktorej je uložený beletristický fond 
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literárnych, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí pre všetky vekové kate
górie detí, mládeže, príp. dospelých. Verejnosť mala možnosť stretnúť sa v knižnici s 
mladou debutujúcou autorkou - Levičankou  Anežkou Szabóovou či Jozefom Podola-
nom z Nitry. Najväčším zážitkom pre milovníkov nekonvenčnej literatúry bolo určite 
stretnutie so spisovateľom  Ľubomírom Feldekom. V spolupráci s Klubom fotopubli-
cistov Slovenského syndikátu novinárov knižnica už po piatykrát pripravila výstavu 
Najkrajšie kalendáre Slovenska 2005. 

U ž  po druhýkrát sa knižnica zapojila do medzi
národného projektu na podporu čítania detí 
Noc v knižnici s Andersenem. V našej kniž
nici nocovalo 20 detí, ktoré sa mohli počas 
noci prostredníctvom internetu zapojiť do elek
tronickej komunikácie s deťmi z Česka, Poľ
ska, Rakúska či ďalších miest na Slovensku, 
celkom na 408 registrovaných miestach. Kniž
nica pre deti pripravila bohatý program so 
striedaním rôznorodých aktivít od šiestej hodi
ny večer, a ž  do ôsmej hodiny rannej, keď deti 
plné zážitkov opúšťali našu knižnicu. 

Knižnica úspešne vyhodnotila u ž  13. ročník 
medzitriednej súťaže detí Čítam, čítaš, číta
me, do ktorej bolo zapojených 4 2  tried žia
kov druhých a ž  štvrtých ročníkov základných 
škôl z Levíc a blízkeho okolia. 

Milovníci slovenskej histórie mali možnosť 
stretnúť sa na pôde knižnice s vydavateľom, 
historikom, spisovateľom a výborným rozprá

vačom  Pavlom Dvořákom, ale aj s regionálnym autorom Miroslavom Piusom. 

V rámci cezhraničnej spolupráce, na ktorú Nitriansky samosprávny kraj vyčlenil finan
čné prostriedky, Tekovská knižnica pripravila medzinárodný odborný seminár pre pra
covníkov knižníc  Práca s deťmi po novom. V rámci dvojdňového seminára odzneli 
prednášky takých odborných kapacít, akými s ú  PhDr. Gabriela Škorvanková či prof. 
PhDr. Brigita Šimonové, CSc. Podnetné príspevky z pohľadu knihovníka si pripravili 
knihovníčky z o  slovenských, ale aj z maďarských knižníc. Na tomto seminári sa  
zúčastnilo a ž  64 knihovníkov z 18 slovenských a maďarských knižníc. 

Knižnica už 21 rokov vydáva regionálny knihovnícky časopis Hlas knižníc a regionálnu 
periodickú bibliografiu Okres Levice v tlači, ktorú má od roku 2002 k dispozícii v elek
tronickej verzii. Knižnica tiež každoročne pripravuje vyhodnotenie činnosti, plán činnosti 
a dokumentáciu (Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc v okrese Levice podľa hlav
ných ukazovateľov činnosti). Okrem toho knižnica pripravuje bibliografické profily autorov 
a tiež pozvánky i plagáty ku knižničným podujatiam a k vernisážam výstav. 

Napriek tomu, ž e  knižnica dosahuje v odborných činnostiach veľmi dobré výsledky a 
vyví ja  rôznorodé aktivity, počas celej svojej histórie zápasila nielen s finančnými, ale 
najmä s priestorovými problémami, o čom svedčí aj množstvo sťahovaní. Knižnica ich 

Oddelenie knih pre deti 
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absolvovala spolu devätnásťkrát! Žiaľ, ani po devätnástich sťahovaniach knižnica do
dnes nie je  umiestnená vo vlastnej budove, ale v troch od seba vzdialených objektoch. 
Navyše iba jedna z troch budov je  vlastníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sna
hou knižnice je dostať sa do jednej spoločnej budovy, v ktorej by mohla svojim používa
teľom poskytovať kvalitnejšie a komplexnejšie knižnično-informačné služby. 

Knižnica pod vyšším územným celkom 

Rovnako ako všetky ostatné verejné regionálne knižnice na Slovensku, aj Tekovská 
knižnica v Leviciach (TK) ukončila „prvolezeckú" etapu existencie vyšších územných 
celkov na Slovensku. Dúfam, a zo stretnutí s inými knihovníkmi viem, ž e  skúsenosti 
našej knižnice sú skôr výnimkou, ako pravidlom. 

Ako sme si my knihovníci na Slovensku zvykli, väčšina zo zmien, ktoré sa bytostne 
dotýkali riadenia knižníc, ani táto, ktorá zatiaľ vyzerá byť dlhotrvajúca, nebola vopred 
dostatočne pripravená. To, čo je  všeobecne známe z dostupnej literatúry o zmenách 
a o procesoch riadenia zmien, v našej praxi často absentuje. Prechodom knižnice zo 
zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pod vyšší územný celok došlo k posilne
niu administratívneho riadenia, v mnohých prípadoch a ž  na úkor odbornosti. Bezpro
stredne po vzniku VLJC v Nitre a konštituovaní úradu bolo pre administratívu „nevy
hnutné" zrekonštruovať priestory ich kancelárií, vymeniť podlahy, nábytky, výpočtovú 
techniku, vozový park a najmä „rozšíriť rady" o množstvo ďalších referentov. A ž  po 
zvládnutí týchto pre fungovanie samosprávy „zásadných otázok" prišli na rad otázky 
a problémy tých zariadení a organizácií, bez ktorých by nebolo samosprávy. V súvis
losti s finančnými problémami sme my - kultúrne zariadenia - museli chápať, ž e  V Ú C  
nemá dostatok finančných prostriedkov. Všetko sa malo zmeniť po „spravodlivom" 
prerozdelení daní. Medzitým sa kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nit
rianskeho samosprávneho kraja (NSK) od 1. januára 2005 zmenili z príspevkových 
organizácií na rozpočtové. V podstate by to nemusel byť a ž  taký veľký problém, ale 
kultúrne organizácie to dosť zaskočilo. Narýchlo sa rozhodlo a vhupli sme do toho bez 
prípravy. Keby mala knižnica schválený riadny rozpočet aspoň približne na úrovni 
predchádzajúceho roka, tak si na systém dotácie jednej dvanástiny každý mesiac 
zvykne. Spôsobuje to síce problémy najmä začiatkom roka v zálohových platbách za 
služby, periodiká a pod., ale dá sa to. V prípade NSK však bol zle nastavený systém 
dotácii počas celého roku 2005. Dotácie v kalendárnom mesiaci dostávali zariadenia 
a ž  po 20. dni v mesiaci, čo bol problém najmä na začiatku a problematický bol tiež 
spôsob získavania príjmov z vlastnej činnosti a ž  po 15. dni v nasledujúcom mesiaci. 
Najhoršia zo všetkého však bola kombinácia v prípade našej knižnice: 1/12 z nízke
ho rozpočtu - oneskorené vracanie príjmov z vlastnej činnosti - a v mesiacoch jún, 
júl a august iba 80 % z pridelenej dotácie. Oficiálne vysvetlenie takéhoto opatrenia 
jednotlivé zariadenia nedostali. Po dožadovaní sa objasnenia dostali zariadenia nie 
celkom štandardným spôsobom vysvetlenie, ž e  kvôli nízkemu plneniu daňových príj
mov v regióne nebolo možné rozdeľovať 100 % dotácií. To už bola knižnica na pokra
ji katastrofy, pretože tá mesačná dotácia už nepostačovala ani na vyplatenie miezd a 
odvodov, nehovoriac o zabezpečení prevádzkových nákladov a chodu knižnice. Do 
konca augusta sa napriek úsporným opatreniam suma neuhradených záväzkov, 
vzniknutých nie z viny organizácie, vyšplhala do výšky 326 514,- Sk! 

Všetko sa však napokon, ako v tej rozprávke, na dobré obrátilo. Po dvanástich 
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mesiačikoch, dvanástich rozpočtových opatreniach a troch zmenách záväzných uka
zovateľov napokon knižnica dosiahla nárast rozpočtu oproti r. 2004 o takmer 5 %. 
Nárast miezd a navýšenie platieb za služby bol síce vyšší, ale dôležitý bol nárast roz
počtu oproti predchádzajúcemu roku. 

Napriek tomu, ž e  knižnica nikdy nedostala od zriaďovateľa písomne príkaz na znižova
nie stavu pracovníkov, prípadne rušenie pobočiek, z dôvodu nedostatku finančných pro
striedkov bola nútená pristúpiť aj k takýmto opatreniam. Počet pracovníkov knižnice kle
sol z finančných dôvodov z pôvodných 28 na súčasných 25 (teda o troch odborných pra
covníkov) a priestorové podmienky knižnice sa zmenšili o 137,1 m2! Knižnica zrušila fun
gujúce pobočky v Čankove, Horši a Kalinčiakove a tiež skladové priestory. 

Knižnica pod V Ú C  pomerne výrazne pokročila v automatizácii KIS. V r. 2003 knižni
ca vďaka účelovým finančným prostriedkom z V Ú C  dokončila sieťové prepojenie svo
jich troch budov mikrovlnným pripojením tretej budovy. Vďaka grantu z Nadácie pre 
deti Slovenska z projektu Hodina deťom a občianskemu združeniu Hlas knižnice T K  
vybudovala herňu pre postihnuté deti. 

Knižnica dosiahla zrýchlené a neobmedzené A D S L  pripojenie na internet. Pre použí
vateľov knižnica vybudovala internetovú študovňu najskôr s piatimi prístupmi vďaka 
úspešnému grantu z programu Ex Libris a neskôr rozšírila počet používateľských prí
stupov na sedem. Na základe dohody NSK so Slovenskou národnou knižnicou bola 
aj T K  zaradená do projektu KIS3G. V prípravnej fáze tohto projektu získala knižnica 
počítačové a softvérové vybavenie pre odborných pracovníkov. Čo sa týka doplňova
nia KF knižnica prvýkrát dostala účelové finančné prostriedky v objeme 250 000,- Sk 
na doplňovanie KF v roku 2004. Túto účelovú dotáciu získala knižnica vďaka súhlasu 
poslancov zastupiteľstva. 

Skúsenosti T K  z tohto obdobia sa určite nedajú zovšeobecniť, pretože nie všetky kniž
nice, ani kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, boli na tom rovnako. 
Dúfam a verím, ž e  regionálna správa bude v budúcnosti prinášať aj ďalším kultúrnym, 
zariadeniam, a najmä knižniciam, viac dôvodov k spokojnosti a radosti. Veď mnohé 
aktivity, podujatia a výmeny skúseností s maďarskými knihovníkmi, ktoré knižnice 
NSK realizovali na základe zmluvy o cezhraničnej spolupráci patrili medzi tie pozitív
ne a boli zaujímavé a prínosné pre obidve zúčastnené strany knihovníkov. 

Kým sme dospeli k vydávaniu „IT l ib"... 
Ing. Ján Kuřák J 

U ž  predchodkyňa Centra vedecko-technických informácií S R  -
bývalá Slovenská technická knižnica - bola počas svojej exis
tencie poznačená nepretržitou snahou o rozvoj knižničných, 
resp. knižnično-informačných služieb. Tak ako sa postupne 
rozširoval jej knižničný fond a s ním zviazané knižničné služby, 
rozširoval sa aj komplex služieb na ne nadväzujúcich či nad
stavbových. Knižnica už od svojho začiatku existencie zabez
pečovala nielen prístup k vlastným knižnično-informačným 
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zdrojom, ale čoraz viac aj k zdrojom iných tuzemských a zahraničných organizácií. 
Vstupovala pritom do nevyhnutných kooperačných väzieb, prinášala čoraz bohatšie a 
aktuálnejšie poznatky nielen z oblasti vedecko-technického rozvoja doma a vo svete, 
ale aj zo života knižníc a informačných inštitúcií. 

Na dôkaz toho a pre názornosť trochu histórie a faktografie. 

Už  čoskoro po svojom vyčlenení z rámca Slovenskej vysokej školy technickej v r. 
1951 a jej ustanovení ako samostatnej verejnej vedeckej knižnice s názvom Ústred
ná technická knižnica sa „polica s knihami" začala hýbať, začala uskutočňovať aj MVS 
a MMVS, vydala svoju prvú publikáciu, bolo vytvorené bibliografické a spravodajské 
oddelenie, začala metodickú činnosť. Organizovala sa cirkulačná výpožičná služba 
zahraničných periodík. Vznikli prvé študijno-rozborové práce. V r. 1960 začal vychá
dzať časopis Metodický spravodajca, neskôr Spravodajca SITK a ešte neskôr Bulle
tin CVTI  SR. Bol vytvorený prekladateľský referát. Medzitým sa začali budovať fondy 
normalizačnej, patentovej a firemnej literatúry a poskytovať príslušné služby. 

V 60. a 70. rokoch 20. storočia sa knižnica začína zapájať do výskumnej činnosti a 
robiť prvé kroky pri využívaní výpočtovej techniky (spracúvanie prírastkov zahra
ničných kníh, terminálové prepojenie na vtedajšie databázové centrum Ú V T E I  v 
Prahe a pod.). 

V druhej polovici 80. rokov bolo zriadené výpočtové stredisko, bol uvedený do prevádzky 
vlastný počítač SM 4-20, začala sa prevádzka automatizovaného výpožičného systému 
kníh a bol inštalovaný aj prvý PC pre používateľov čitateľských katalógov. 

Začiatkom 90. rokov 20. storočia knižnica dostáva štatút Európskeho referenčného cen
tra, začína plniť úlohy Národnej informačnej kancelárie pre iniciatívu EU-REKA, z pove
renia UNESCO preberá funkciu výhradného distributora systému CDS/ISIS pre Sloven
sko, stáva sa oficiálnym zástupcom vydavateľstva EUR-OP a rozvíja činnosť distribuč
ného strediska jeho publikácií. V roku 1996 preberá funkciu Národného člena za SR vo 
FID a z poverenia UNIDO sa stáva národným strediskom pre systém IBIS (priemyselné 
a obchodné informácie). Stáva sa členom Európskej asociácie pre využívanie sivej lite
ratúry (EAGLE) a postupne sa aktivizuje v ďalších medzinárodných knižnično-informač-
ných organizáciách a združeniach (EBLIDA, LIBER, IATUL). Po vzniku samostatných 
slovenských úradov pre technickú normalizáciu a patentovú agendu im CVTI  S R  odo
vzdáva podstatnú časť svojich povinností v tejto oblasti. 

V r. 1994 prechádza knižnica na nový, moderný knižnično-informačný systém BIS-C, 
o rok neskôr v nej začína z iniciatívy a z a  podpory Univerzitnej knižnice v Bielefelde 
(SRN) experimentálna prevádzka kooperačného elektronického informačného systé
mu JASON ako prvého v relácii západ - východ. V roku 1996 zriaďuje svoju prvú 
internetovú stanicu, vystavuje na internete svoju domovskú stránku, prepája do siete 
všetky svoje dislokované pracoviská. 

Spomínané funkcie, úlohy a potreby nemôže knižnica plniť v izolácii ako sólohráč. 
Keď sa rozpadla bývalá „Jednotná sústava knižníc" s jej úlohami a direktivitou, objek
tívne nevyhnutnú kooperáciu knižníc bolo treba riešiť demokratickejšími formami spo
lupráce a vzájomnej podpory, lepšie zodpovedajúcimi novým spoločenským pod
mienkam. Preto tri najväčšie slovenské knižnice - SNK, UKB a SITK/CVTI S R  - v r. 
1992 zakladajú Slovenskú asociáciu knižníc ako „záujmové združenie právnických 
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osôb". Právnických osôb preto, aby si knihovníci mohli nielen podebatovať, ale aby sa 
knižnice mohli aj záväzne dohodnúť a dohodnuté zodpovedne plniť. Už temer štrnásťroč
ná skúsenosť jednoznačne potvrdzuje dôležitosť tohto rozhodnutia, význam existencie a 
činnosti asociácie, ale aj prínos CVTI S R  do rozvoja slovenského knihovníctva. 

Počas celej svojej existencie sa SITK/CVTI SR usilovala rozvíjať svoje knižnično-infor-
mačné služby. Nechcela byť iba policou s knihami, lebo knižnicu robia zmysluplnou kniž-
nično-informačné služby, zďaleka už nielen tradičné, ale aj špecializované. 

Už  od 50. rokov minulého storočia išlo o metodickú a konzultačnú pomoc bývalým 
technickým knižniciam a strediskám vedecko-technických informácií, pričom už vtedy 
vznikali aj neformálne kooperačné vzťahy. Rozvíjala sa vzdelávacia, resp. doškoľo
vacia činnosť, najmä základné a nadstavbové kvalifikačné kurzy pre pracovníkov 
knižníc, neskôr aj špecializované kurzy a semináre k aktuálnym otázkam knižničnej a 
informačnej praxe, rekvalifikačné kurzy pre knihovníkov bez odborného knihovnícke
ho vzdelania, špecializované kurzy o práci s výpočtovou technikou a iné. 

Jednou z nadstavbových služieb bola aj študijno-rozborová práca, najmä v 80. rokoch 
20. storočia - prehľadové a informačné štúdie a iné materiály faktografického typu. 
Tematicky sa študijno-rozborové práce zameriavali najmä na oblasť riadenia vedecko- -
technického rozvoja, neskôr aj na otázky životného prostredia, hospodárenia s druhot
nými surovinami, medzinárodné výskumné programy a pod. Na začiatku 90. rokov pri
kročila knižnica aj k vypracúvaniu štúdií, ktoré mali knižniciam pomôcť pri transformácii 
do nových spoločenských podmienok - štúdie o aktuálnych otázkach knižničnej sféry -
o knižničnom marketingu, organizácii, riadení a financovaní knižníc vo vyspelých kraji
nách, elektronizácii a informatizácii v knihovníctve atď. 

Medzi dôležité služby už od 60. rokov 20. storočia patrila a doteraz patri aj preklada
teľská služba z/do rôznych jazykov a rôznych tematických oblastí. Len na ilustráciu -
bola prekladaná napr. aj Maastrichtská dohoda, pápežská encyklika Centesimus 
Annus, viaceré používateľské príručky k diagnostickým a iným technickým prístrojom 
z dovozu, niektoré dokumenty z medzinárodných knihovníckych organizácií atď. 

Nielen tradičné formy rešeršných služieb na báze vlastných knižničných fondov či karto-
tečných záznamov z cudzích zdrojov (napr. UVTEI Praha) sa už na prelome 70. a 80. 
rokov 20. storočia postupne stali minulosťou. Prešlo sa na využívanie novej technológie 
informačnej práce. V r. 1981 bolo v knižnici zriadené (ako prvé na Slovensku) terminálo
vé pracovisko, pripojené na počítač databázového centra ÚVTEI/ÚTZ v Prahe a začala 
sa sprístupňovať báza dát INSPECT - spočiatku v režime offline (1985 - 1993) - dove
zené pásky sa „spracúvali" v bývalom Ústave aplikovanej kybernetiky. Prvé online vstu
py do zahraničných databáz sa uskutočnili prostredníctvom ÚTZ Praha. Prestali sa budo
vať kartotéky dokumentačných záznamov a začala sa rozširovať ponuka online služieb 
z databázového centra ECHO v Luxemburgu z databáz inštitúcií EÚ. Začala sa využívať 
aj verejná dátová sieť Eurotel. 

Už  v r. 1992 dostávajú záujemcovia z knižnice aj službu KNIFOND - informácie o naj
novších prírastkoch KF a retrospektívne rešerše. Od r. 1992 začala knižnica rozvíjať 
informačné služby aj z databáz ukladaných na CD-ROM - bázy JUSTIS/CELEX, E U  
INFODISK, STANDARDS INFODISK, COMPENDEX, INSIDE INFORMATION, INSI
DE SCIENCE a iné. Od r. 1993 - 1994 už knižnica poskytuje informačné služby aj z 
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databázových centier DIALOG/USA, DATA-STAR/Švajčiarsko, STN INTERNATIO
NAL/SRN, OCLC/USA, CEDAR/Rakúsko, CORDIS A EPOQUE/EÚ atď. 

V r. 1993 dochádza k dôležitej zmene - SITK sa prostredníctvom akademickej siete 
SAN E T  pripája na globálnu sieť internet. Tým sa vytvorili nové možnosti pre poskyto
vanie celého komplexu knižnično-informačných a ďalších služieb a vzrástli aj nároky na 
ich priestorové, technické, technologické, personálne zabezpečenie a ďalší rozvoj. 

Nech mi teraz čitateľ odpustí malé odbočenie. 

Celé roky sa knižnica usilovala čo najlepšie plniť svoje poslanie a úlohy. A k  sa jej darilo, 
mohlo sa ešte lepšie. Väčšinu svojej existencie však strávila v nedostatočných priesto
rových podmienkach, napr. ešte začiatkom 90. rokov existovala na deviatich adresách, t. 
č. ešte stále na štyroch, i to zväčša v prenájme. A j  keď nakoniec NR SR opakovane roz
hodla o stavbe Centra V T I  S R  a 18. mája 1998 sa podarilo na novostavbe slávnostne 
urobiť symbolické prvé zakopnutie, stavba je  doteraz sotva v polovici. Oveľa väčšiu 
modernú Zemskú knižnicu v Brne začali stavať v rovnakom čase a od marca 2001 je  už 
v plnohodnotnej prevádzke. Prečo až taký rozdiel? Odpoveď treba hľadať v prístupe nie
ktorých bratislavských, štátnych, ale aj vládnych predstaviteľov k potrebám vedecko-
-technického rozvoja i školstva. Vraj peniaze bolo treba zo stavby CVTI SR vziať a dať 
na vysokoškolské internáty či iné účely. (Aj v Kocúrkove, keď chceli ísť do neba a mali 
krátky rebrík, richtár rozhodol, že z rebríka zospodu odpília a nadložia navrch.) Nedalo 
sa to vyriešiť múdrejšie a oveľa ekonomickejšie - tak, aby bolo na oboje? Ešteže sa, hoci 
stále pomaly, ale už aspoň opakovane dostáva aj do nášho každodenného slovníka 
pojem informačná či poznatková spoločnosť! 

V roku 1996 dostáva knižnica nový názov - Centrum vedecko-technických informácií 
SR. Zmyslom tejto zmeny bolo zvýrazniť aj v očiach verejnosti nový, podstatne širší a 
náročnejší obsah jej činnosti, zodpovedajúci požiadavkám rozvíjajúcej sa informačnej 
(poznatkovej, znalostnej) spoločnosti. 

Relatívne bohatá bola aj mnohoročná edičná činnosť 
SITK/CVTl SR. Zahŕňa vydávanie periodických i nepe
riodických publikácií podľa aktuálnych potrieb knižnič
nej a informačnej praxe. Tvoria j u  študijné príručky pre 
účastníkov doškoľovacích kurzov, metodické materiá
ly, zborníky, skriptá, príležitostné publikácie a pod. 
Svoju prvú publikáciu vydala knižnica už v r. 1953 a do 
r. 2005 to bolo vyše 450 titulov. Z periodických publi
kácií v poslednom desaťročí spomeňme aspoň Sig
nálne informácie, EURO-Info a Spravodajcu SITK, 
ktorý od roku 1997 začal vychádzať pod novým náz
vom Bulletin C V T I  SR. V rokoch 1994 - 1996 vychá
dzalo aj periodikum Prečítali sme za vás v snahe 
sprostredkovať lepší prístup knižníc a knihovníkov k 
významným článkom zo zahraničných knihovníckych 
časopisov, ku ktorým v tom čase naše knižnice ešte 

nemali dostatočný prístup. Od vzniku Slovenskej asociácie knižníc sa CVTI  S R  
podieľa na vydávaní jej periodika - Bulletinu SAK. 

Už spomenutý Bulletin CVTI  S R  - ako to povedali už aj iní predo mnou - sa postup
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ne vyprofiloval a skvalitnil natoľko, že nadobudol význam a úroveň celoslovenského 
odborného periodika, ktoré od roku 2001 vychádza pod názvom  \Tlib. Informačné 
technológie a knižnice. Jubilant IT lib, vlastný brat Bulletinu SAK, vyrástol zo snahy 
a dlhoročného úsilia pracovníkov CVTI  S R  o rozvoj nielen vlastnej organizácie, ale aj 
celého slovenského knihovníctva. Snaží sa obetavo plniť nielen funkciu informátora, 
iniciátora a poradcu našich knihovníkov, a le je  svojím spôsobom aj ich dôležitým orga
nizátorským, vzdelávacím a zjednocujúcim prvkom a pomocníkom. CVTI  SR aj takým 
spôsobom zanecháva na vývoji nášho knihovníctva svoju nezanedbateľnú pečať. 

Do ďalšej „päťročnice" zaželajme organizátorom, tvorcom, prispievateľom a sympati-
zantom IT//b-u veľa ďalšieho elánu, vytrvalosti a úspechov. 

Svetový samit o informačnej spoločnosti 
(Tunis 16. - 18. novembra 2005) 

Ing. Danica Zendulková, CVTI SR J 

world summit 
on the information society 

i |  Tunis  2005 Summit Pre-Conference 
Alexandria 10-11th November 2005 

Svetový samit o informačnej spoločnosti (World Summit on the Information Society, 
skratka W S I S )  sa uskutočnil v dvoch etapách. Na jeho prvej etape (10. - 12. decem
bra 2003 v Ženeve) sa prijali základné dokumenty, a to Deklarácia princípov a Akčný 
plán. Druhá etapa samitu (16. - 18. novembra 2005 v Tunise) sa zamerala na otázky 
kontroly prevádzky a správy internetu, ako aj na vytvorenie finančných mechanizmov 
na rozširovanie informačných a komunikačných technológií vo svete. Výsledkom bola 
tiež formulácia konkrétnych cieľov v období do roku 2015. 

Rozhodnutie usporiadať W S I S  s uvedenou náplňou padlo v roku 2001 na kongrese ITU 
(International Telecommunication Union - Medzinárodná telekomunikačná únia), medzi
národnej organizácie pridruženej k OSN. Rozhodnutie schválil Sekretariát OSN vo svo
jej Rezolúcii 56/183, ktorá potvrdila rozhodujúcu úlohu ITU pri príprave samitu. 

Následne bol zriadený organizačný výbor samitu HLSOC (High-level Summit Organi
zation Committee), ktorý pozostával zo  zástupcov významných celosvetových orga
nizácií, ako napríklad UNESCO, W T O  či Svetová banka. Do príprav Svetového sami
tu o informačnej spoločnosti sa výrazne zapojila aj IFLA. 

Druhú etapu Svetového samitu o informačnej spoločnosti podporili viaceré firmy -
celosvetoví lídri v oblasti informačných a komunikačných technológií. Na ilustráciu 
uvádzame Microsoft, Alcatel, Samsung, Nokia, Ericson a iné. 

Stretli sa tu hlavy štátov, medzinárodní delegáti, zástupcovia medzivládnych a mimo
vládnych organizácií, riaditelia spoločností zo súkromného sektora, občania, médiá, aka
demici a ďalší podporovatelia myšlienky informačnej spoločnosti, spolu vyše 10 000 
delegátov. Slovenskú republiku zastupovala delegácia vedená ministrom dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Pavlom Prokopovičom. 
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V Tunise boli prijaté dva základné dokumenty: Záväzok a Agenda pre informačnú 
spoločnosť. Uvedené dokumenty podrobne prezentujú stanoviská a výsledky rokova
nia, ktoré však možno stručne zhrnúť do niekoľkých tematických oblastí. 

Kontrola internetu 

Čo sa týka kontroly a správy internetu, v súčasnosti je internet spravovaný spoločnosťou 
ICANN - formálne súkromnou a neziskovou organizáciou so sídlom v Kalifornii, ktorá 
pôsobí na základe kontraktu s Ministerstvom obchodu USA. Čiže fakticky ho riadi vláda 
USA. Spôsob, akým je internet v súčasnosti administrovaný, už kritizovali mnohé krajiny, 
na ktorých čele je EÚ, a tiež veľké krajiny ako Čína, Brazília, India, ktoré majú záujem 
o väčší vplyv v tejto oblasti. 

Napriek výhradám vláda nad internetom zostáva naďalej v rukách ICANN-u, a tým aj 
USA. Vytvorí sa však Internet Governance Forum (IGF), ktoré sa bude zaoberať 
pomerne širokým okruhom otázok - od „nadvlády nad internetom" (Internet gover
nance) cez spam, internetovú kriminalitu a ž  po ochranu osobných údajov a netiketu. 
V tomto diskusnom fóre budú môcť byť zastúpené vlády jednotlivých krajín, ale aj 
ďalšie organizácie. 

Návrhy ohľadne prevádzkovania internetu možno nájsť v správe pracovnej skupiny zame
ranej na kontrolu internetu (Working Group on Internet Governance, skratka WGIG). Sprá
va je  k dispozícii na adrese: http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.doc. 

Skupina W G I G  vydala diskutované materiály aj v podobe publikácie Reforming Internet 
Governance, ktorá je k dispozícii na adrese http://www.wgig.org/book-Launch.html. Nie 
všetky publikované myšlienky bolo možné na samite presadiť. 

Ciele do roku 2015 

Je potrebné zabezpečiť, aby výhody informačných a komunikačných technológií bolo 
možné využívať vo všetkých častiach sveta. Medzi konkrétnejšie ciele v jednotlivých 
krajinách do roku 2015 patrí najmä: 

• vybaviť a prepojiť informačnými a komunikačnými technológiami všetky vidiecke 
oblasti, univerzity, stredné a základné školy, vedecké a výskumné centrá, knižnice, 
kultúrne centrá, poštové úrady a archívy, zdravotné strediská a nemocnice, vytvo
riť komunitné prístupové body; 

• vytvoriť internetové stránky a emailové adresy lokálnych a centrálnych úradov; 

• prispôsobiť výučbu na základných a stredných školách potrebám informačnej spo
ločnosti; 

• zaistiť, aby všetci ľudia na svete mali prístup k televízii a rozhlasu; 

• podporiť rozvoj obsahu internetu vo všetkých svetových jazykoch; 

• zaistiť, aby polovica svetovej populácie mala prístup k informačným a komunikač
ným technológiám. 

Boli tiež vznesené požiadavky voľného prístupu k vedeckým publikáciám a požiadav
ky na vytváranie sietí, ktorých cieľom je  ponúkať dôležité poznatky. Krajiny musia 
zabezpečiť systematické zbieranie, šírenie a uchovávanie nevyhnutných vedeckých 
údajov. Špeciálnu pozornosť v tejto oblasti treba venovať rozvojovým krajinám. 
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Ešte v roku 2003 na samite v Ženeve vznikol Globálny fond digitálnej solidarity (Global 
Digital Solidarity Fund), ktorý si vytýčil cieľ financovať národné rozvojové programy 
v oblasti technického zabezpečenia, vzdelávania a služieb v oblasti informačných a 
komunikačných technológií (rozhlas, televízia, telefón, informačné a komunikačné tech
nológie, internet atď.), ktorý však doteraz nie je  finančne krytý. Prispievateľmi do fondu 
sú len africké krajiny, výnimkou z ostatných častí sveta je Francúzsko. 

V Tunise bola predstavená nová forma pomoci rozvojovým krajinám. Má podobu projektu 
s názvom OLPC (One Laptop Per Child). Notebooky by mali byť distribuované školopovin
ným deťom prostredníctvom miestnych orgánov týchto krajín (napríklad cez ministerstvá 
školstva) na rovnakom princípe ako učebnice a vďaka externej finančnej podpore zrejme 
zadarmo. Cena notebooku je odhadovaná do 100 USD. Detaily ohľadne financovania a 
distribúcie ešte nie sú doriešené, projekt by sa mal začať až v roku 2007. 

Samit a knižnice 

V rámci samitu sa uskutočnilo aj viacero prípravných a sprievodných podujatí. Išlo 
najmä o stretnutia prípravného výboru samitu. Z hľadiska knižníc je  zaujímavé nasle
dujúce podujatie: 

V Alexandrii sa v dňoch 1 0 . - 1 1 .  novembra 2005 uskutočnila konferencia Knižnice -
Informačná spoločnosť v akcii. Manifest z tohto podujatia možno nájsť na adrese: 
http://www.ifla.org/lll/wsis/AlexandriaManifesto.html, v slovenskom znení je  uverejne
ný v časopise IT lib. Informačné technológie a knižnice č. 1/2006. 

Na konferencii bolo prijaté aj Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti 
a celoživotnom vzděláváni. Z jeho základných myšlienok vyberáme: 

Informačná gramotnosť: 

• zahŕňa schopnosti nevyhnutné na rozpoznanie informačných potrieb a na lokalizáciu, 
zhodnocovanie, uplatňovanie a tvorbu informácií v príslušnom kultúmo-spoločenskom 
kontexte, 

• je nevyhnutná na zabezpečenie konkurenceschopnosti jednotlivcov, firiem, regiónov 
a národov, 

• prináša kľúč k efektívnemu prístupu, použitiu a tvorbe obsahu na podporu ekonomického 
rozvoja, vzdelávania, zdravia a služieb, 

• umožňuje prekonávať súčasné technológie. 

V súvislosti s rozvojom informačnej spoločnosti žiadame vlády, aby presadzovali politiku 
a programy na podporu informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania: 

• tematické regionálne stretnutia, ktoré pomôžu presadiť plány rozvoja informačnej gramot
nosti a celoživotného vzdelávania, 

• profesionálny rozvoj zamestnancov v školstve, knižniciach, archívoch, zdravotníctve a 
službách, 

• zaradenie informačnej gramotnosti do vzdelávania v kľúčových ekonomických sektoroch, 
• programy na zvýšenie zamestnanosti. 
Investícia do informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania vytvára spoločenské hod
noty a je základom rozvoja informačnej spoločnosti. 

(Kompletný text vyhlásenia je  na adrese: www.ifla.org/lll/wsis/BeaconlnfSoc.html.) 
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Na plenárnom zasadnutí Svetového samitu o informačnej spoločnosti o uvedenom 
podujatí a jeho záveroch informoval prezident IFLA Alex Byrne. Z jeho prejavu, pred
neseného v mene IFLA, ktorá „predstavuje viac ako 500 000 knižníc a 2,5 miliardy 
registrovaných čitateľov po celom svete" a nazvaného Knižnice: informačná spoloč
nosť v akcii vyberáme: 

Jednoznačne súhlasíme s tvrdením generálneho tajomníka OSN: 

„Každý človek má právo na slobodu prejavu, toto právo zahŕňa právo mať vlastný 
názor a slobodu vyhľadávať, prijímať a oznamovať informácie a myšlienky ľubovoľný
mi prostriedkami a bez hraníc." 

IFLA a naše členské organizácie zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri tvorbe informačnej 
spoločnosti a jej dôsledkov na ekonomický a spoločenský rozvoj. 

Aby bol prístup k informáciám umožnený každému, IFLA podporuje základné ľudské právo 
na poznanie, vzdelávanie sa a komunikáciu bez obmedzenia. 

IFLA odporúča národným, regionálnym a miestnym vládam i medzinárodným organizáciám: 

• investovať do knižnic a do informačných služieb ako do významných prvkov stratégií, 
postupov a rozpočtov informačnej spoločnosti, 

• podporovať otvorený prístup k informáciám a uznať dôležitosť informačnej gramotnosti 
a intenzívne podporovať stratégie na vytváranie gramotnej a kvalifikovanej populácie, 
ktorá môže profitovať z globálnej informačnej spoločnosti. 

Svetovému samitu o informačnej spoločnosti j e  na internete venované množstvo 
priestoru, zodpovedajúce jeho významu. Hlavnou stránkou je  http://www.itu.int/wsis/, 
venujú sa mu stránky IFLA (http://www.ifla.org/lll/wsis.html), stránky zriadené tunis
kým organizátorom (http://www.smsitunis2005.org/plateforme/index.php?lang=en), 
ale citujú a komentujú ho aj mnohé ďalšie inštitúcie. 

Mestská knižnica v Sabinove 
Mária Janigová 

Z histórie 

Hoci história knižnej kultúry v historickom kráľovskom meste Sabinov siaha do 18. storočia 
a je  spojená so vznikom tunajšieho piaristického gymnázia, ktorého súčasťou bola aj kniž
nica, začiatky verejného knihovníctva sa datujú od roku 1940. Vtedy bola na základe roz
hodnutia vládneho komisára v Sabinove zriadená obecná knižnica. Knihovníčkou bola uči
teľka meštianskej školy pani Chamillová. Knižnicu dotoval mestský úrad. 
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V 50. rokoch 20. storočia mala knižnica vo svojich fondoch 1 500 zv. kníh a evidovala viac ako 
600 čitateľov. Od roku 1955 sa začal písať prvý prírastkový zoznam, čím knižnica oficiálne 
začala činnosť na odbornej úrovni a zamestnávala jedného profesionálneho knihovníka. 

V roku 1960 bola vtedajšia okresná knižnica zreorganizovaná na mestskú ľudovú 
knižnicu, no zároveň začala plniť aj úlohu strediskovej knižnice pre 11 spádových 
obcí. Rok 1975 znamenal pre knižnicu znovupresťahovanie do zrekonštruovanej 
budovy mestského múzea (bývalého piaristického gymnázia). 

V roku 1986 organizačne prešla do pôsobnosti Mestského kultúrneho strediska v 
Sabinove. Na základe reštitúcií pripadla budova pôvodnému majiteľovi - Reholi pia
ristov, čo pre knižnicu znamenalo v roku 1999 nútené sťahovanie. 

Nové náhradné priestory sa pre knižnicu po úpravách našli v samotnej budove Mest
ského kultúrneho strediska (MsKS), kde je  umiestnená aj v súčasnosti. 

Charakteristika organizácie 

Mestská knižnica (MsK) v Sabinove je  integrovanou súčasťou MsKS, 
kde sa na druhom poschodí nachádzajú jej priestory. Nájdeme tu 
oddelenie pre deti, oddelenie beletrie, odbornej literatúry a študovňu, 
kde je  používateľom k dispozícii internet. 

Knižnica slúži čitateľským potrebám 13-tisícového Sabinova a okolia. 
Má jednu pobočku v mestskej časti'Orkucany. Personál tvoria 3 odbor
né knihovníčky. 

Štatistické výsledky knižnice k 31. decembru 2005 

MsK v Sabinove evidovala vo svojom fonde 28 151 k. j., prírastok nových kníh za rok 
2005 bol 631 k. j., bolo zrealizovaných 37 663 výpožičiek, absenčne si čitatelia vypo
žičali 36 670 kníh a periodík. Počet registrovaných čitateľov predstavoval číslo 1 431, 
z čoho bolo 687 detí do 15 rokov. Značný pokles sa prejavil najmä u detských čitateľov, 
na čom sa podpísal jednak nepriaznivý demografický vývoj, jednak vplyv iných druhov 
médií, pri ktorých potencionálny detský čitateľ trávi svoj voľný čas. Knižnicu navštívilo 
12 629 používateľov. 

Podujatia knižnice 

V rámci kolektívnej práce s čitateľom MsK už tradične rozvíja spoluprácu s mater
skými, základnými i strednými školami pôsobiacimi na území mesta. Dlhoročná j e  
spolupráca s Jednotou dôchodcov Slovenska, Slovenským zväzom zdravotne 
postihnutých a v poslednom období s novootvoreným Centrom sociálnych služieb. 
V roku 2005 knižnica zrealizovala 60 podujatí najmä pre deti a mládež, na ktorých 
bolo 1 639 účastníkov. Mimoriadnej obľube u žiakov i pedagógov sa tešia literárno-
hudobné pásma s tematikou života a diela literárnych tvorcov. 

Každoročne v jarných mesiacoch tu prebieha mestská prehliadka v přednese pôvod
nej slovenskej poézie a prózy detí materských škôl Sabinovský čim-čim (roku 2005 to 
bol už XI .  ročník). Knižnica prevzala pod svoj patronát aj jedno z najvýznamnejších 
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podujatí miestnej kultúry Sabinovský autorský a recitátorský máj. Podujatie vzniklo 
ako spomienka na život a tvorbu Jolany Cirbusovej, spisovateľky, ktorej život a tvor
ba j e  spojená so Sabinovom a v MsKS sa realizuje už 23 rokov. 

Podujatie pre deti 

Na pôde sabinovskej knižnice sa so svojimi čitateľmi stretli takí autori ako T á ň a  Kele-
ová-Vasilková, Anton Rákay, Gabriela Futová, Alžbeta Verešpejová, Maja Miková, 
Milka Zimková, Peter Karpinský, Monika Jankovčinová, Jozef Žamay, Jela Mlčocho
v é  či Daniela Hivešová-Šilanová. Svoju premiéru mala prvá Rozprávková noc v kniž
nici, ktorá sa stretla u detí s nebývalým ohlasom.V predvianočnom čase zasa pra
covníčky knižnice nezabúdajú na seniorov a dlhoročných čitateľov knižnice, pre kto
rých pripravia posedenie pri vianočnom stromčeku. 

Každoročne sa zapájame mnohými aktivitami do  Týždňa slovenských knižníc, keď 
majú záujemcovia možnosť zapísať sa do knižnice bezplatne, takisto zábudliví čitate
lia môžu vrátiť knihy bez platenia sankčných poplatkov. Obľúbené s ú  burzy kníh -
výpredaj staršej literatúry z fondu knižnice z a  symbolické ceny. V mesiaci novembri 
sa uskutočnil Deň otvorených dveri MsKS, v rámci ktorého s a  prezentovala svojimi 
aktivitami aj knižnica. 

V snahe pomôcť mladým talentom sa roku 2005 podarilo pri MsK založiť Klub mla
dých autorov, ktorý úspešne rozvíja svoju činnosť. Pod vedením odbornej lektorky 
z Prešovskej univerzity mladí sabinovskí autori posúvajú latku kvality svojich prác 
stále vyššie. 

Automatizácia služieb knižnice a jej internetizácia 

Keď sa v 90. rokoch 20. storočia začínalo s procesom automatizácie verejných kniž
níc, ani MsK v Sabinove nemohla nezachytit' tento trend. V roku 1997 bol zakúpený 
knižničný program LIBRIS a zároveň sa začalo s retrospracovaním celého knižnič
ného fondu. Nadväzne nato sa začali počítačovo spracovávať aj nové prírastky kníh. 
Keď sa v roku 2004 podarilo získať finančné prostriedky z grantu MK S R  z a  projekt 
Automatizácia služieb knižnice - brána k spokojnosti čitateľa, knižnica zakúpila jeden 
počítač s príslušenstvom a už nič nebránilo prejsť na automatizované služby čita
teľom. Stalo sa tak od 1. júla 2005. Tento dátum znamenal  významný krok k zlepše

Vianočná besiedka 
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niu a skvalitneniu poskytovaných služieb. Práve nedostatok financií na zakúpenie 
modernej výpočtovej techniky a materiálno-technického zabezpečenia j e  najboľa
vejším problémom, ktorý trápi pracovníčky sabinovskej knižnice. Značná časť techni
ky je  z poskytnutých darov iných organizácií, j e  staršia a tým aj dosť poruchová. 

Od roku 2003 je  knižnica napojená na internet, ktorý slúži návštevníkom knižnice. 
Žiaľ, v súčasnosti sú internetové služby prístupné len na jednom počítači. V roku 2005 
využilo internetové služby knižnice 538 používateľov. 

Toľko krátka exkurzia a nahliadnutie do Mestskej knižnice v Sabinove, do radostí, ktoré 
tešia, i problémov, ktoré trápia jej pracovníčky. A j  keď problémov, s ktorými sa treba popa
sovať, je aj u nás neúrekom, vynaloženú námahu a energiu vždy vyváži radosť a dobrý 
pocit z pekných podujatí, spokojnosť a slová uznania zo strany našich čitateľov. 

Uhrovec a Rok Ľudovíta Štúra 
Elena Beštová, knihovníčka ĽK v Uhrovci J 

Obec Uhrovec je  najväčšou obcou okresu Bánovce nad Bebravou s 
bohatou kultúrnou minulosťou, rodiskom viacerých osobností, z kto
rých medzi najvýznamnejšie nesporne patrí kodifikátor spisovnej slo
venčiny Ľudovít Štúr a politik Alexander Dubček. Pre obec je  cťou, ž e  
dom, v ktorom sa obe významné osobnosti narodili, bol vyhlásený z a  
národnú kultúrnu pamiatku. Popri tejto kultúrnej ustanovizni sa v obci 
hrdíme i krásnym Domom kultúry (DK), v ktorom popredné miesto zau
jíma Miestne kultúrne stredisko (MKS) Ľudovíta Štúra s právnou sub

jektivitou, pod ktorým pracuje i Ľudová knižnica s knižničným fondom necelých 9 000 
zväzkov knižničných jednotiek s voľným výberom literatúry. Knižnica vypožičiava knihy 
aj z rôznych vedných odborov a popri oddychovom a záujmovom čítaní slúži najmä štu
dentom, ktorí si majú možnosť zapožičiavať knihy nielen v rámci tejto knižnice, ale i for
mou medziknižničnej výpožičnej služby, ktorú naša knižnica zabezpečuje. 

Knižnica bola dlhodobo hodnotená ako jedna z najlepších v rámci Slovenska, o čom 
svedčí i jej niekoľkokrát obhájený titul Vzorná ľudová knižnica udelený Ministerstvom 
kultúry SR v bývalej dlhodobej súťaži Budujeme vzorné ľudové knižnice. 

V súčasnosti pociťujeme - rovnako ako mnohé iné knižnice - útlm návštevnosti z 
radov čitateľov, a teda aj pokles počtu výpožičiek. V našej profesionálnej knižnici, v 
ktorej pred 10 rokmi pracoval jeden pracovník na celý úväzok, teraz vykonáva fun
kciu knihovníka jeden pracovník s polovičným úväzkom a jeho práca j e  kumulovaná 
s prácou osvetového pracovníka. Knižnica j e  čitateľom sprístupnená dvakrát v týždni. 
V roku 2005 mala 103 čitateľov a 5 770 výpožičiek. 

Keďže mnohí čitatelia siahajú dnes aj po informáciách, ktoré majú možnosť získať na 
internete a oddychové čítanie nahrádzajú „papučovou kultúrou" - filmami, videokaze
tami a pod., ktoré z a  nimi prichádzajú a ž  do domácností, pociťujeme rozdiel vo 
výsledkoch oproti predchádzajúcim rokom. 

Toto negatívum j e  ovplyvnené aj skutočnosťou, ž e  knižnica nie j e  vybavená na takej 
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úrovni, ako by už v súčasnosti mala byť (nevlastní počítač), preto by uvítala zavedenie 
elektronizácie knižnice, čím by sa podstatne skvalitnili jej služby aj vzdelávacie a infor
mačné aktivity. Napriek tomu zabezpečuje nielen výpožičnú službu čitateľom, ale i rôzne 
akcie organizované pre školskú mládež. Sú to napr. literárne hodiny o osobnostiach 
našej obce, o jej histórii, besedy z literatúry a k udalostiam roka. Knižnica buduje regio
nálny kútik významných osobností obce i okolia, ktoré predstavuje mladej generácii. 

V roku 2005 sa knižnica zamerala najmä na 60. výročie oslobodenia vlasti a obce Uhro-
vec. V úzkej spolupráci s novovzniknutou inštitúciou Uhrovského múzea vyhotovila 
informačné panely o padlých občanoch z našej obce i blízkeho okolia v 2. svetovej vojne, 
ako aj výstavku kníh tematicky zameraných na toto obdobie, počas ktorého v našom 
okolí operovala známa partizánska brigáda Jána Žižku. Naša obec bola jednou z tých, 
ktoré fašisti beštiálne vypálili. 

Okrem knižnice, ktorá pracuje v DK pri MKS, budú knihy umiestnené i v tomto múzeu. 
Pripravujeme tiež zbierku kníh, ktorá bude slúžiť na poznávanie tradícií zo  života našej 
doliny, ako aj cenné, vyše storočné knihy našich predkov. Po ich zreštaurovaní ich mie
nime umiestniť v osobitných uzatvorených regáloch, zvlášť vyhotovených na tento účel, 
aby aj dizajnovo vystihovali dobu, v ktorej kedysi vznikli. Na tento účel, vzhľadom na 
nedostatok financií, sme sa pokúsili zaobstarať financie pomocou Programu Ex Libris, 
no náš projekt nebol úspešný. 

[1ШП1ИИ 

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka 

Táto činnosť a sprístupnenie vzácnych dokumentov bude zaujímavá nielen pre použí
vateľov našej knižnice, ale aj pre návštevníkov, ktorí našu obec navštevujú - aj vzhľa
dom na pamiatky, ktoré sú priamo v obci, najmä Rodný dom Ľ. Štúra a A.  Dubčeka, 
ale i v okolí. 

Ďalším významným podujatím, na ktoré sa pripravovala celá obec, bolo významné 
podujatie - 190. výročie narodenia Ľudovíta Štúra - a v súvislosti s tým októbrová 
Celonárodná spomienka pod záštitou prezidenta SR. Organizátorom akcie bola obec 

24 Bulletin S A K ,  ročník 14, 2006, číslo 1 



Uhrovec. Kultúrne zariadenia spolu s organizáciami a ško
lou sa podieľali na jej príprave a spolupráci za účinnej 
pomoci spoluorganizátorov akcie - Ministerstva kultúry SR, 
prípravného výboru Roka Ľudovíta Štúra, Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a mesta Bánovce nad Bebravou. 
Ľudová knižnica prispela najmä poskytnutím literatúry z 
diela Ľ. Štúra, ako aj pomocou pri spracovaní bulletinu 
k 190. výročiu jeho narodenia. Po vyhlásení Roka Ľ. Štúra 
ministrom kultúry SR Františkom Tóthom v Uhrovci, ako aj 
vyhlásení Štúrovskej eseje podujatia v roku 2005 neskon
čili, ale pokračujú po mestách a obciach Slovenska so štú
rovskou tradíciou. Takisto je  možné poskytnúť záujemcom 
pri štúrovských akciách výstavu Míľniky života Ľudovíta 
Štúra, ktorú sme inštalovali ako súčasť podujatia pri celo
národnej spomienke v DK v Uhrovci. 

V roku 2006 bude obec Uhrovec organizátorom ďalšieho 
podujatia v rámci Roka Ľudovíta Štúra s medzinárodnou 
účasťou študentov na základe vypracovaného projektu Po 
stopách Ľudovíta Štúra, podporeného Ministerstvom vý
stavby a regionálneho rozvoja SR programom INTERREG 
IIIA SR-ČR. Akcia bude trojdňová a zúčastnia sa jej i účast
níci z družobného mesta Slavičín. Navštívime s nimi kolísku 

rodiny Štúrovcov Trenčín, mesto Bánovce nad Bebravou, Modru, Ostrú Lúku, Bratislavu 
a Devín s fundovanými sprievodcami, ktorí po seminári v Uhrovci budú študentov obo
znamovať s miestami spätými s osobnosťou Ľudovíta Štúra. Na tejto akcii sa bude 
podieľať Ľudová knižnica tematickou výstavou z diela Ľudovíta Štúra, ako aj prednáškou 
na seminári a pri jeho organizovaní. 

Naša knižnica bude aj tento rok úzko spolupracovať pri organizovaní krajských súťaží Štú
rov a Dubčekov rétorický Uhrovec a súťaže v umeleckom přednese poézie a prózy Štú
rov Uhrovec. 

Záverom by som chcela vyjadriť poďakovanie obci Uhrovec a poslancom obecného 
zastupiteľstva pod vedením starostky Ing. Zuzany Máčekovej za spoluprácu a pod
poru kultúrnej činnosti v Uhrovci, ktorej sa napriek zložitým podmienkam v súčasnos
ti v Uhrovci darí, a vyjadriť presvedčenie, ž e  sa podarí vyriešiť aj technické problémy, 
t. j. modernizovanie knižnice a jej lepšie technické vybavenie, čo by pomohlo pri 
výchove mladej generácie - opäť nájsť cestu do knižnice. 

Audwít Štwi 
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INFORMÁCIE 

Správna rada SAK informuje 

• Z rokovania správnej rady (16. februára 2006 v Martine) 

Správna rada SAK sa zišla na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí v Slovenskej 
národnej knižnici v Martine. Miesto stretnutia nebolo vybrané náhodne, pretože pred 
začatím rokovania privítali členovia S R  medzi sebou riaditeľa SNK Dušana Katuščá-
ka, ktorému zagratulovali k významnému životnému jubileu (pozri aj s. 42). Za účasti 
generálneho riaditeľa SNK bolo prerokované organizačné zabezpečenie pripravova
nej konferencie Knižnice SR y rokoch 2007 - 2013, ktorej cieľom je  definovať hlavné 
strategické úlohy verejných knižníc vo vymedzenom období a snažiť sa o získanie 
podpory nových štátnych orgánov, ktoré vzídu po predčasných voľbách. 

Pracovný program správnej rady pokračoval kontrolou uznesení, ktoré až na jedno 
boli všetky splnené. Predsedníčka S A K  oboznámila členov SR so zaslanými žiado
sťami členských knižníc v rámci programu Partnerstvo. Do termínu uzávierky boli 
zaslané žiadosti 8 členských knižníc, ktoré požadovali rôznu výšku finančnej dotácie 
na podporu podujatí s ponúkanou spoluúčasťou SAK. Po dlhšie trvajúcej diskusii, 
v rámci ktorej si členovia S R  uzrejmovali, ktoré žiadosti spĺňajú podmienky programu 
Partnerstvo, sa rozhodli finančne podporiť nasledujúce podujatia a knižnice: 

1. Š V K  Banská Bystrica - odb. seminár Osobnosť knižnično-informačného pracovní
ka v znalostnej spoločnosti - finančný príspevok: 5 000,- Sk ; 

2. Mestská knižnica v Piešťanoch - 4. ročník festivalu Zázračný oriešok - finančný 
príspevok: 5 000,- Sk; 

3. Považská knižnica, Považská Bystrica - Účasť na podujatí Noc s Andersenom vo 
VK Hradec Králové - finančný príspevok: 4 000,- Sk; 

4. Verejná knižnica J. Bocatia, Košice - odb. seminár Psychologické aspekty komu
nikácie pre pracovníkov služieb - finančný príspevok: 5 000,- Sk; 

5. Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava - Organizácie súťaže školských kniž
níc - finančný príspevok: 10 000,- Sk. 

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie nominácií na cenu SAKAČIK 2006. Do 
druhého ročníka súťaže bolo nominovaných celkom 7 knižníc. O víťazovi súťaže roz
hodli členovia S R  v tajnom hlasovaní. Cenu SAKAČIK 2006 získa Žilinská knižnica za 
podujatia venované podpore čítania u detských čitateľov a podujatie Literárny park. 
Cenu odovzdá predsedníčka SAK počas slávnostného otvorenia 7. ročníka TSK, 
ktoré sa uskutoční v Žilinskej knižnici. 

Správna rada SAK rozhodla, ž e  v rámci grantového programu MK S R  sa bude uchá
dzať o podporu vydávania Bulletinu SAK a o finančný príspevok na vydanie zborníka 
z pripravovanej konferencie Knižnice SR v rokoch 2007 - 2013. Posledným bodom 
rokovania bolo organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia SAK, ktoré sa 
uskutoční 1. marca 2006 v SNK v Martine po porade riaditeľov a metodikov. 
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Zasadanie správnej rady SAK bolo pracovné a tvorivé. Z a  vytvorenie príjemných pod
mienok na rokovanie, za organizačné zabezpečenie a starostlivosť patrí poďakovanie 
hostiteľskej Slovenskej národnej knižnici v Martine. 

• Valné zhromaždenie SAK (1. marca 2006 v Martine) 

Tohtoročné pn/é valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc (VZ) sa uskutočnilo 
v priestoroch Slovenskej národnej knižnice za účasti zástupcov 48 členských knižníc. 

Hlavným bodom rokovania bolo zhodnotenie činnosti SAK za rok 2005. Predsed
níčka SAK Dr. D. Gondová v o  svojej správe konštatovala, ž e  S A K  splnil takmer na 
100 % všetky plánované aktivity vrátane úspešného odštartovania nového progra
mu S A K  „Partnerstvo". Účastníkom V Z  bol odprezentovaný i nový dizajn webovej 
stránky S A K  (www.sakba.sk) spolu s výzvou na prihlasovanie podujatí pripravova
ných v rámci 7. ročníka TSK.  

Na V Z  sa prerokovala správu o činnosti a hospodárení SAK z a  rok 2005 spolu so 
správou kontrolnej a revíznej komisie bol, ako aj plán činnosti na rok 2006 a návrhom 
rozpočtu na rok 2006. 

Z plánu činnosti do volieb nového vedenia SAK uvedieme aspoň najvýznamnejšie 
akcie. Z okruhu odborných aktivít to bude hlavne príprava, organizácia a vyhodnote
nie T S K  2006, júnová konferencia Knižnice 2007 - 2013, májový a októbrový Semi
nár akademických knižníc S R  a iné; z okruhu edičnej činnosti a propagácie j e  to 
najmä vydávanie B SAK a príprava aktualizovaného Adresára členských knižníc SAK; 
z oblasti zahraničnej spolupráce to bude zabezpečenie účasti zástupcov SAK na 
podujatiach EBLIDA, ALA,  Z D R U K  a SKIP a zorganizovanie zájazdu na májovú 
medzinárodnú konferenciu INFORUM v Prahe. 

V rámci diskusie boli účastníci V Z  vyzvaní k prevzatiu „Adresára akademických kniž
níc" (aktualizované vydanie r. 2006) a propagačných materiálov k T S K  (plagáty, 
kalendáriky, ceruzky). 

Diskusné vystúpenia sa týkali aktivity SAK v prípade rušenia a organizačných zmien 
týkajúcich sa Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, ktoré boli uskutočnené 
v koordinácii s riaditeľkou SILK Dr. M. Žilovou (predsedníčka SAK prečítala prítom
ným odpoveď ministra zdravotníctva R. Zajaca na list SAK). Ďalšie vystúpenia sa 
týkali prípravy odbornej konferencie Knižnice SR v rokoch 2007 - 2013, kde pred
sedníčka SSK Ing. S. Stasselová ponúkla pomoc pri organizácii a oslovovaní spon
zorov a informačný priestor na portáli InfoLib. Zároveň vyjadrila poďakovanie z a  pod
poru SAK pri získavaní darcov 2 % z daní fyzických a právnických osôb pre SSK. Ria
diteľka Š V K  PhDr. O. Lauková informovala prítomných o príprave medzinárodného 
kolokvia knižničných a informačných pravcovníkov krajín V4, ktoré by sa malo usku
točniť v máji t. r. v Banskej Bystrici. 

Valné zhromaždenie 

1. vzalo na vedomie: 

• Správu o činnosti SAK od posledného valného zhromaždenia, 

• nových členov: Slovenské centrum dizajnu, Petržalskú knižnicu v Bratislave, 
Knižnicu a ŠIS Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine. 
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2. schválilo: 

• správu o hospodárení SAK z a  rok 2005, 

• správu kontrolnej a revíznej komisie SAK, 

• plán činnosti a rozpočet na rok 2006, 

• výšku členských poplatkov na rok 2006, a to: 

• SNK Martin, UK Bratislava, CVTI  S R  3 500,- Sk 

• vedecké a akademické knižnice 2 500,- Sk 

• verejné knižnice 2 000,- Sk 

• školské a špeciálne 600,- Sk 

• obecné 500,- Sk 

• rozpočet na rok 2006 s tým, ž e  správna rada SAK upraví výšku položky vo 
výdavkoch na konferenciu Knižnice SR v rokoch 2007 - 2013 v súlade s rozpoč
tom podľa grantovej žiadosti v programe Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových in
štitúcií 2.1 knižnice a knižničná činnosť. 

3. uložilo: 

• správnej rade SAK zaoberať sa všetkými pripomienkami a návrhmi z diskusie. 

Pred oficiálnym otvorením V Z  SAK sa konala prezentácia projektu KIS3G s cieľom 
informovať knihovnícku verejnosť o súčasnom stave projektu a dosiahnutých výsled
koch. Prítomní využili možnosť a diskutovali s riaditeľom SNK Dušanom Katuščákom 
o ďalších etapách projektu. 

Pripravila PhDr. M. Kadnárová * 

Týždeň slovenských knižníc 2006 
a u  Slovenská asociácia knižníc v nadväznosti na predchádzajúce 

Д Щ и  úspešné ročníky vyhlásila už 7. ročník Týždňa slovenských knižníc v 
/ • O n  У % \  dňoch 27. marca - 2. apríla 2006, ktorého ústredným mottom je  

„Knižnice pre všetkých". 
T Ý Ž D E Ň  SLOVENSKÝCH 

l L  :l Cieľ T S K  2006 zostáva nezmenený: pozitívne zviditeľňovanie 
knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom čo najrozmanitejšie
ho spektra aktivít a podujatí. Knižnice chcú dokázať, ž e  sú to životaschopné inštitú
cie, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných pro
striedkov chcú a vedia ponúknuť veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného 
pre svojich čitateľov a návštevníkov. 

Oficiálne otvorenie Týždňa slovenských knižníc bude v pondelok 27. marca 2006 v Žilin
skej knižnici v Žiline, kde sa víťazovi, tentoraz hosťujúcej knižnici, udelí cena Slovenskej 
asociácie knižníc za aktívnu činnosť knižnice SAKAČIK 2005 (pozri aj úvodník). 

Veľa úspechov a nekonvenčných nápadov (nielen) v Týždni slovenských knižníc 2006 
želá (nielen) členským knižniciam SAK správna rada Slovenskej asociácie knižníc. 

28 Bulletin S A K ,  ročník 14, 2006, číslo 1 



Deblokácia ruského dlhu formou dodávok odbornej 
literatúry finišuje 

5. júna 2003 prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 437, ktorým schválila rea
lizáciu dodávok ruskej vedeckej a odbornej literatúry do Slovenskej republiky, ktoré 
uhradí Ruská federácia s cieľom znížiť svoj dlh voči S R  o 200 000 USD, pričom má 
ísť o literatúru vydanú za posledné tri, maximálne päť rokov v ruštine, resp. ruskými 
vydavateľmi. Zastrešením celého projektu bolo za Slovenskú republiku poverené 
Centrum vedecko-technických informácií SR, za Ruskú federáciu О О О  „TOP-KNIGA" 
(pozn. red. - písali sme o tom aj v B SAK č. 3/2003). 

Časovo a administratívne náročný projekt začal tým, ž e  sa stanovili tematické okruhy 
pre požadovanú literatúru, ktorá mala byť hlavne z oblasti vedy a techniky, prírodných 
vied, práva, ekonómie, histórie a umenia. 

Do konca roka 2005 prišli dve zásielky kníh (702 titulov, 2 421 exemplárov) v hodno
te 122 610 USD (pre zaujímavosť uvádzame, že hmotnosť balíkov bola 3 471 kg). 
Predpokladá sa, ž e  v júni 2006 bude dodaná posledná zásielka. 

Dňa 20. februára 2006 do Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
(ďalej CVTI SR) prišla návšteva vedúceho Úradu vlády a ministra vlády Ruskej federácie 
p. Sergeja J. Naryškina spolu s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva S R  p. Jir-
kom Malchárkom a štátnou tajomníčkou MŠ SR p. Danou D. Mikulovou, ktorej cieľom bolo 
hovoriť o stave deblokácie formou dodávok kníh. Súčasťou tohto stretnutia bola aj pre
hliadka výstavky vybraných titulov z dodanej odbornej literatúry. 

CVTI  S R  v rámci T S K  2006 pripraví pre verejnosť výstavku prírastkov knižničného 
fondu CVTI  S R  získaných z uvedenej deblokácie. 

-mm- ^ 

EÚ vybuduje digitálnu knižnicu 
Tomáš Bella 

Európska únia vytvorí do roku 2010 na webe gigantickú knižnicu, ktorá umožní prí
stup k najmenej šiestim miliónom kníh a rukopisov, ale aj fotografií a filmov priamo cez 
web. Detaily nového plánu zverejnila minulý týždeň európska komisárka pre infor
mačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. 

Komisárka priznala, ž e  debatu o digitalizácii európskeho kultúrneho dedičstva urých
lil nový program vyhľadávača Google, ktorý od minulého roka pracuje na digitalizácii 
miliónov kníh z amerických knižníc. Viaceré európske štáty, najmä Francúzsko, sa tak 
začali obávať, ž e  webu začne dominovať výhradne „americký pohľad na kultúru a his
tóriu" a európske kultúrne dedičstvo bude v digitálnom veku zabudnuté. 

Podľa plánu Európskej komisie budú prvé dva milióny digitalizovaných dokumentov 
dostupné na webe do dvoch rokov. „Každá knižnica, archív či múzeum v Európe sa 
budú môcť zapojiť a prepojiť svoj digitálny obsah do centrálnej Európskej digitálnej 
knižnice," píše sa v pláne Komisie. 
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Európska komisia vytvorí centrálny mnohojazyčný portál, ktorý bude umožňovať jed
noduché vyhľadávanie vo všetkých európskych knižniciach naraz. Digitalizáciu diel 
budú zabezpečovať viaceré centrá po celej Európe. Náklady na digitalizáciu však 
budú znášať jednotlivé členské štáty. Od každého z nich teda bude závisieť, koľko zo 
svojho kultúrneho dedičstva bude schopný sprístupniť aj na webe. 

V súčasnosti sú na webe dostupné len knihy staré mnoho desaťročí, ktoré už nie sú 
chránené autorskými právami. Mnohí sú však presvedčení, že do Európskeho digitál
neho archívu je nutné zaradiť aj mladšie knihy, aby malo jeho využitie pre ľudí zmysel. 
Európska komisia preto tento rok navrhne aj zmeny v systéme autorských práv, ktoré 
by mali knižniciam umožniť aspoň čiastočne sprístupniť svoje knihy aj na webe. Podľa 
jedného z návrhov by sa napríklad do európskej legislatívy mohla dostať obdoba ame
rického práva na „férové použitie" autorského diela, o ktoré sa opiera aj Google vo svo
jom prebiehajúcom spore o legálnosť svojho skenovania kníh bez súhlasu ich vydava
teľov. Podľa iného návrhu by zasa mohli vydavatelia získať daňové úľavy, ak sa roz
hodnú po vypredaní papierového nákladu svojich kníh povoliť zverejnenie ich digitál
nych kópií na webe. O podobe zmien by sa malo dohodnúť do decembra. 

(Zdroj: SME, 8. 3. 2006, 28. s. Dostupné aj na: www.sme.sk.) 

„Transformácia" Slovenskej lekárskej knižnice 

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac 23. januára 2006 rozhodol, že SILK od 1. februára 
prestáva byť samostatnou rozpočtovou organizáciou a zlučuje sa so štátnou príspevko
vou organizáciou Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, ktorý od 1. februára záro
veň začína fungovať pod názvom Národné centrum zdravotníckych informácií. 

„Základným účelom zriadenia organizácie," ako sa píše v Rozhodnutí o zmene 
zriaďovacej listriny Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky, Je vybudovanie 
materiálnej a odbornej bázy pre zabezpečenie rozvoja zdravotníckej informatiky, zdra
votníckej štatistiky a poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekár
skych vied a zdravotníctva v Slovenskej republike. Národné centrum zdravotníckych 
informácií (NCZI) bude tiež partnerom pre analogické inštitúcie v Európskej únii 
a v zahraničí." (...) 

„NCZI bude zabezpečovať nasledujúce hlavné funkcie: 

1. Národné centrum pre informatizáciu zdravotníctva (eHalth), 

2. Národné centrum pre štandardy informačnej sústavy zdravotníctva, 

3. Národné centrum pre zdravotnícku štatistiku, 

4. Slovenská lekárska knižnica ako národné centrum pre poskytovanie medicínskych 
a zdravotníckych informácií." 

V uvedenom Rozhodnutí... je takto definovaná SILK: 
„...je vedeckou špecializovanou knižnicou v oblastí lekárskych vied a zdravotníctva. 
SILK je v zmyslem zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach zameraná na 

a) zhromažďovanie, odborné spracúvanie, uchovávanie a sprístupňovanie domácej 
a zahraničnej vedeckej a odbornej literatúry, 
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b) poskytovanie knižnično-informačných služieb podporujúcich rozvoj vedy, techniky 
a vzdelávania, 

c) zabezpečenie slovenskej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 
(MVS a MMVS) a koordináciu tvorby bibliografie vedných odborov, 

d) koordináciu a metodické riadenie knižničných činností v zdravotníctve, 

e) tvorbu národnej databázy bibliografie z lekárskych vied a zdravotníctva, súboru 
menných a predmetových autorít a citačnej bázy. 

f) SILK plní funkciu dokumentárneho strediska Svetovej zdravotníckej organizácie 
a konzervačnej knižnice." 

Keďže SILK je  členskou organizáciou Slovenskej asociácie knižníc, a veríme, ž e  ňou 
aj naďalej ostane, bude nás zaujímať jej ďalší osud. Chceme veriť, ž e  táto „transfor
mácia" jej nič neuberie na doterajšom kredite a postavení v slovenskom knižničnom 
systéme. 

O jej súčasnom stave si prečítajte aj náš rozhovor s PhDr. Martou Žilovou, riaditeľkou 
SILK (na s. 35). 

(Zdroj: InfoLib, Aktuality, 6. 2. 2006) 

Zaujalo nás... 

Slovenské „hlavy" čakajú na svojich obhajcov 

Soňa Pacherová 

Vážení poslucháči! 

Usporiadať anketu o Najväčšieho Čecha chcelo pred časom od našich západných suse
dov kus odvahy. Vopred museli vedieť, ž e  vyvolá spory, polemiky a hádky. Lenže, zdá sa, 
Česi sa aspoň majú o čo hádať. My sme radšej aj pri obyčajnom rozhodovaní o názve pre 
najnovší most cez Dunaj všetky slovenské osobnosti zavrhli a nazvali sme ho Apollo. 

V našich kníhkupectvách sa rozťahujú tituly o rôznych novozbohatlíkoch, hrdinoch 
reality show, hviezdach a hviezdičkách... Len so šťastím však v zastrčenom regáli 
naďabíte na knižku o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, štátnikovi, ktorý 
prekresľoval mapu strednej Európy. O ďalších naozaj významných Slovákoch už 
nenájdete zhola nič. 

Kam sa podeli naše osobnosti?! Kde sa však dnes mladá generácia dozvie, ž e  prin
cíp reaktívneho pohybu objavil akýsi Andrej Segner? Kde započuje o rodine Hellov-
cov, ktorej otec Matej a syn Jozef Karol svojimi technickými vynálezmi povýšili kedy
si Banskú Štiavnicu na mesto svetového významu? A ktorej ďalší člen Maximilián bol 
astronóm veľkého kalibru? Komu čo napovie meno Ernest Chladni? Chladniho obraz
ce - pomenované po mužovi so slovenskými koreňmi - sú pritom šlabikárom akusti
ky. Ba ten skromný pán vypracoval aj teóriu o pôvode meteorov. Čo nám hovoria 
mená Jozef Petzval, Ján Bahýľ, Jozef Murgaš, Štefan Banič? Tušíme vôbec, že prvý 
zdokonalil fotoobjektiv? Ž e  druhý sa na vlastnoručne zhotovenom vrtuľníku vzniesol 
na terajšom bratislavskom Námestí slobody v čase, keď ešte šlo o nevídanú vec? Ž e  
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tretí bol priekopníkom rádiotelegrafie a sláve sa dodnes teší len v Spojených štátoch 
- lebo u nás mu ako kňazovi technické vedy zakázali učiť? A štvrtý, ž e  zostrojil padák 
a natoľko mu veril, ž e  si s ním trúfol skočiť z mrakodrapu? 

Čo vieme o dynastii Hurbanovcov, Hodžovcov? Poznáme dielo výtvarných umelcov 
Ľudovíta Fullu, Jozefa Kostku, Martina Benku, architektov Emila Belluša, Dušana Jur-
koviča a ďalších? Čím sú významní lekári Ivan Koza, Ladislav Kužel, Vladimír Zvara? 
Priblíži nám niekto herecké majstrovstvo skvelých hercov Ctibora Filčíka, Hany Melič-
kovej, Gustáva Valacha, Ivana Mistríka, Márie Prechovskej? 

Médiá sa dnes takej úlohy zhostia sotva. Ich šéfstvo si bohorovné myslí, ž e  to nikoho 
nezaujíma. Vyhovárajú sa, ž e  niet peňazí a že len bulvár pritiahne reklamu, ktorá 
vyrobí peniaze. Žeby však najnovší populárno-vedecký seriál České hlavy, ktorý na 
verejnoprávnej českej televízii s chuťou pozeralo aj mnoho Slovákov, bol predraže
ným výpravným špásom?! 

Apropo, ktorej slovenskej osobnosti sme po roku 1989 postavili sochu? Možno bustu 
- Alexandrovi Dubčekovi. V talianskej Bologni však má väčšiu. Sochu akademického 
maliara Martina Benku, ktorá pôvodne stála uprostred „jeho" námestia v Bratislave, 
nedávno presunuli na okraj, k novopostavenému viacúčelovému domu. A z centra 
hlavného mesta sme na čerstvý vzduch periférie vypratali nezabudnuteľného herca 
Andreja Bagara... 

Pred Buckinghamským palácom v Londýne sa turisti radi fotografujú pred sochou 
vládkyně britského impéria Viktórie. Kráľovnej, ktorá je  hrdým symbolom, priam ste
lesnením pojmu „viktoriánske Anglicko". So všetkým, čo k nemu patrí, vrátane sku
točného Charlesa Dickensa či vymysleného Sherlocka Holmesa. 

A kde sa dávajú „cvakať" turisti v našej metropole? Pri súsošiach kráľa Svätopluka, 
kniežat Pribinu, Rastislava, alebo hoci slovenských hokejistov? Sotva, tie tu totiž 
nikde nenájdu. Stretnete ich nanajvýš pri soške kanálového mužíčka Čumila. A ak 
sme už národ „akože" bez minulosti, budeme aj bez budúcnosti? Vieme vôbec, ako u 
nás osobnosti dozrievajú dnes? Vytvárame im dostatočné podmienky, staráme sa o 
ne, odovzdávame im nezištne štafetu? 

Stačí nám pasívne sa prizerať, ako naši mladí odchádzajú do sveta, kde sa im dostáva 
omnoho rýchlejšieho uplatnenia a väčšieho uznania ako doma? Ak ich už nedokážeme 
dostatočne finančne oceniť, dočkajú sa od svojich šéfov a kolegov aspoň ocenenia 
morálneho? Pochvaly a povzbudenia, ktoré sú celkom zadarmo? Alebo nedokážeme 
prekonať vlastnú závisť, žiaľ - už taký typický prvok našej slovenskej povahy? 

Tak veru. Na mnoho otázok ešte musíme nájsť odpovede, mnohé pochopiť a nad 
mnohým sa povzniesť, kým si trúfneme začať hľadať toho nášho „Najväčšieho". 

(Zdroj: odvysielané dňa 27. 11. 2005 v Slovenskom rozhlase, v relácii Živé slová.) 

Naša poznámka: 

„Živé slová" Sone Pacherovej v Slovenskom rozhlase 27. novembra 2005 by sme sa 
aj my knihovníci mali naučiť vari naspamäť. Zaťali naozaj do živého. Preberáme vše
lijaké vzory a skúsenosti zo sveta, celebrity aj gypsové kravy a ďalšie ešte nezmysel-
nejšie výmysly, ale vybrať si a vážiť pozitivně vzory, osobnosti, výdobytky kultúrneho, 
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technického a vôbec spoločenského rozvoja, k tomu sme často nevšímaví, či prinaj
menšom ľahostajni. Akoby sme naozaj súhlasili s tými, ktorí nás predstavujú vo svete 
ako zaostalých, zadubených a nevzdelaných krpčiarov. V takom svetle nás vykresľu
jú aj akýsi naši filmári (?). (Pozri o tom článok „Slovenský" horor z Ameriky robí Slo
vensku hanbu - SME 16. januára 2006.) Nemali by sme pátrať po tom, kto má záu
jem nás takto ponižovať a prečo? 

Nemali by sme sa nechať urážať, ale to by bolo ešte stále málo, čo treba urobiť a per
manentne robiť. Robíme aj v našich knižniciach dosť preto, aby sme napríklad propago
vali pozitívne osobnosti z našej histórie, významných vynálezcov, spisovateľov, umelcov 
ap., ktorých prácou sa môžeme ako národ bez rozpakov pochváliť? Že to treba robiť, je 
nesporné. Veľmi názorne to možno ukázať aj na slabomyseľnej „vojne" a ankete ohľad
ne názvu najčerstvejšieho mosta cez Dunaj v Bratislave, na tvrdohlavom rozhodnutí 
mestských poslancov a magistrátu nepripustiť pomenovanie mosta po veľmi významnom 
slovensko-americkom vynálezcovi Jozefovi Murgašovi. Kam sme to dospeli? Nedovoľ
me, aby striedajúce sa politické garnitúry zmietli všetko, čo sa im nepáči! 

Aj z vlastnej knihovníckej kuchyne by sme mohli uviesť nie iba dobré príklady; naše 
knižnice majú vo väčšine aj názvy po významných osobnostiach, ale nájdeme v nich 
- aspoň na chodbách či v čítárnách a študovniach - aj ich obrazy alebo diela? Nie 
vždy. Niečo podobné piati často aj o našich školách. 

Vďaka pani Soni Pacherovej za jej naozaj živé slová. Len aby neostali hrachom na 
stenu. Aby sme sa aj naďalej nezaoberali iba- celebritami... 

(Ж) 
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PÝTAME SA... 

m 
Dnes sme po vyše roku opäť oslovili riaditeľa Centra vedecko-technických informácií 
SR v Bratislave PhDr. Ľubomíra Kucku, aby informoval knihovnícku verejnosť, ako 
ďaleko pokročila stavba novej budovy Centra VTI SR. 

PhDr. Ľubomír Kucka: J 
Novostavba Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Brati
slave (pozn. red. - na ilustračnom obrázku je fotografia jej makety) je financovaná zo 
štátneho rozpočtu SR ako individuálna stavba rezortu školstva v celkovom aktualizo
vanom náklade 447 850 000 Sk. Od mája 1998 do konca roku 2005 bola prestavaná 
čiastka 228 798 000 Sk vrátane projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti. 

Účelom výstavby CVTI SR je 
vytvoriť dôstojné priestory 
v jednom komplexe, ktorý 
bude vybavený modernou 
technikou a stavebno-tech-
nicky riešený na plnenie špe
cifických požiadaviek infor
mačného centra a vedeckej 
knižnice. 

Stavebný objekt obsahuje 
dva suterény, prízemie a päť 
nadzemných podlaží. V sú
časnosti je na stavbe dokon
čený kompletný železobetó
nový skelet a zrealizované 

výplne otvorov - hliníkové okná a presklenné steny. V roku 2005 bolo na stavbu pride
lených 40 049 000 Sk. Za uvedenú sumu bol zrealizovaný strešný plášť vrátane izolá
cie a klampiarskych prác, zateplenie fasády objektu, hliníkové výrobky v exteriéri, proti
hluková stena zo strany potoka Vydrice, dažďová kanalizácia, prípojka vonkajšej kana
lizácie, oceľové konštrukcie na vstupnej časti a bleskozvod s uzemnením. 

Na rok 2006 sa predpokladalo pridelenie 82 500 000 Sk, čo sa, žiaľ, nestalo... 
Namiesto 82,5 mil. Sk bolo pridelených len 40 mil. Sk... Za tento finančný objem sa 
zrealizujú zvislé konštrukcie (murivá, priečky), dokončí sa strecha a vonkajšia fasáda 
objektu, sklobetóny, klampiarske konštrukcie, zábradlia, vnútorná elipsa v objekte, 
protipožiarne dvere, ostatné konštrukcie a práce, zdravotechnika (vnútorný rozvod 
vody a kanalizácie), kúrenie, časť rozvodov vzduchotechniky a klimatizácie, ďalej sa 
budú realizovať rozvody, a to silnoprúdu, slaboprúdu, výťahy a murárske práce. 

Nuž a aký bude objem financií na túto stavbu v roku 2007? O tom nabudúce... 
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Prvého februára 2006 došlo k zmene postavenia pôsobnosti SILK. V čom možno 
vidieť očakávané prínosy alebo možné riziká tohto transformačného rozhodnutia 
ministra Zajaca? 

PhDr. Marta Žilová: J 

Zrušenie Slovenskej lekárskej knižnice mal byť ďalší z transformačných krokov minis
tra zdravotníctva. 

Toto nesystémové a nekoncepčné rozhodnutie bolo akiste motivované úzkymi eko
nomickými a politickými záujmami bez hlbšieho poznania záujmov a potrieb lekárskej 
obce a širokej verejnosti najmä v oblasti vzdelávania a všeobecného prístupu k infor
máciám. Na sústavnom celoživotnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, ktoré 
je  ich právom, ale i povinnosťou podľa Hippokratovej prísahy, ako i zákona č. 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, sa významnou mierou 
podieľa SILK i ostatné lekárske knižnice. 

Na zabezpečenie systému celoživotného vzdelávania kladú veľký dôraz aj európske 
smernice z dôvodu poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti a prevencie poten
ciálneho poškodenia pacienta. 

Je prekvapujúce, ž e  MZ S R  do svojho programu a systému celoživotného vzdeláva
nia zdravotníckych pracovníkov knižnice vôbec nezahrnula. Náš bývalý zriaďovateľ 
sa akiste nezhoduje s názorom pani Evy Kanturkovej, podľa ktorej „knižnice, to je  
jeden z centrálnych bodov vzdelanosti, takmer ako škola, nielen miestom požičiava
nia kníh, aby mali dôchodcovia čo čítať". 

Rok 2005 bol pre našu knižnicu rokom neistoty a boja z a  jej zachovanie a zo strany 
MZ S R  rokom hľadania nových, čo najlacnejších foriem existencie. Od absurdného 
návrhu úplného zrušenia cez zlúčenie s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, resp. 
inými knižnicami, a ž  po ponechanie samostatnosti s polovičným rozpočtom. Koncom 
roka, keď sa pošepkávalo, ž e  minister možno odsúhlasí ponechanie knižnice ako 
samostatnej organizácie s redukovaným rozpočtom, objavil sa zrazu projekt zlúčenia 
SILK a Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky a vytvorenia Národného centra 
zdravotníckych informácií. Tento projekt bol veľmi rýchlo schválený na gremiálnej 
porade ministra zdravotníctva dňa 28. novembra 2005. 26. januára 2006 nám bolo 
doručené rozhodnutie o zrušení SILK, 1. februára vzniklo Národné centrum zdravot
níckych informácií a od 1. marca platí v NCZI nový organizačný poriadok. 

Predmetom činnosti NCZI je  vybudovanie materiálnej a odbornej bázy na zabez
pečenie rozvoja zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania 
knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva v Slovenskej 
republike. Tieto hlavné funkcie zabezpečujú národné centrá: 

1. Centrum informatizácie zdravotníctva, 

2. Centrum štandardov informačnej sústavy zdravotníctva, 

3. Centrum zdravotníckej štatistiky, 

4. Slovenská lekárska knižnica. 
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V rámci organizačnej štruktúry NCZI j e  SILK začlenená ako samostatný odbor s troma 
oddeleniami. Ich predmetom činnosti sú všetky úlohy a služby, ktoré knižnica plnila aj 
doteraz ako samostatná organizácia. 

Malou okľukou sa vraciam k odpovedi na položenú otázku: V čom možno vidieť oča
kávané prínosy alebo riziká? 

Prínosy i riziká tohto transformačného rozhodnutia vidím v dvoch rovinách: 

1. odbornej, ktorá úzko súvisí so stratou právnej subjektivity, 

2. sociálnej a ekonomickej, ktorá je  determinovaná pozitívnym, resp. negatívnym 
vzťahom riaditeľa NCZI k SILK a ministra zdravotníctva k NCZI. 

Po ani nie dvojmesačnom období pôsobenia SILK v transformovanom prostredí by 
bolo predčasné robiť závery, ale sľubujem, ž e  o niekoľko mesiacov sa s vami pode
lím o naše nové skúsenosti. 

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí prežívali s nami 
skutočne ťažké obdobie a držali nám palce a podporovali nás. 

Ešte raz - veľká vďaka. 
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PREČÍTALI SME ZA VÁS 

Prognóza trendov rozvoja spoločnosti na vypracovanie 
stratégií v oblasti poznania, vzdelávania, zhromažďovania 
poznatkov a knižničných záležitostí 
V. M. Ľubarov 

Hlavné trendy, s ktorými sa v najbližšom čase stretneme a ktoré výrazným spôsobom 
zasiahnu náš systém, sú bezpochyby tieto: 

• informatizácia, skrátenie obdobia aktuálnosti informácií, rýchlosť duplicity informácií, 

• internet, 

• elektronické knihy, elektronické knižnice, 

• autorské právo, 

• rýchlosť zastarávania poznatkov, skrátenie času stálosti teórií. 

Našou úlohou j e  hľadať jednoduché, efektívne a, čo n ie je  nezanedbateľné, relatívne 
lacné riešenia umožňujúce dôstojne ísť v ústrety budúcnosti a prinavrátiť si stratenú 
slávu vyspelého a vzdelaného národa. 

Technologické kritérium 

Rozvoj informačných technológií prebieha čoraz vyšším tempom, čo vedie k urýchľo
vaniu spracovania, odovzdávania informácií a ich zhromažďovaniu. Zvyšuje sa kom
paktnosť uchovávania informácií. Systematicky sa objavujú nové riešenia, automati
zujú sa postupy, ktoré sa predtým vykonávali ručne. V súvislosti s tým niektoré kraji
ny uplatňujú nový ideologický princíp v riadení a výrobe: „Automatizovať sa musí všet
ko, čo môže byť automatizované. Ak j e  možné zaobísť sa bez účasti človeka, tak sa 
treba zaobísť bez účasti človeka!" 

Proces spracovania informácií je  už teraz nemysliteľný bez počítačov. V najbližšom 
čase počítačové technológie urobia veľký krok vpred, nadobudnú principiálne nové 
používateľské zvláštnosti. 

1. Procesorová technika prejde z kryštálov kremíka na nanotechnológie - atómy vodí
ka. Kvalitatívny skok si možno predstaviť ako porovnanie rozmerov obytného domu 
so zápalkovou škatuľkou. 

2. Monitory budú ploské a tenké. Okrem vysokokvalitného zvuku a videa sa objaví 
možnosť „zaňuchať" predmety a siahnuť si na ne. 

3. Počítače budúcnosti budú veľkosťou porovnateľné s dnešnými vreckovými počí
tačmi. 

4. Rozvoj programového zabezpečenia umožní kontakt s počítačom, programovanie 
a spracovanie informácií v rečovom režime, takže klávesnica a myš stratia opod
statnenosť, počítač bude vidieť, počuť a bude nám rozumieť. 
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5. Fyzický objem zaznamenaných informácií bude obmedzený na nosiče s rozmermi 
päťkopejkovej mince s kapacitou desiatok a stoviek giga- a terabytov. 

6. Zmenšenie rozmerov a technická dokonalosť umožnia nabíjanie počítačovej tech
niky batériami. Pri existencii prenosného počítača odpadne potreba nosiť do školy 
množstvo zošitov a päť či šesť kníh každý deň - zamenia ich elektronické knihy. A 
oči nebudú trpieť - obrázky budeme prezerať na kvapalno-kryštalických a plazmo
vých paneloch najrozličnejších rozmerov. 

Vzdelanie sa môže stať oveľa dostupnejším a lacnejším. Bude sa môcť prispôsobo
vať individuálnym špecifickým schopnostiam a potrebám študujúceho. 

Svet vstupuje do informačnej éry a tovarom s najväčšou likviditou sa stanú informá
cie, poznatky a technológie. Lídrami sa stanú tie krajiny, ktoré ich vytvoria, a outsider
mi - rozvojové krajiny, ktoré ich spotrebúvajú. 

Záver: V priebehu 15 rokov značne vzrastie množstvo používateľov počítačovej tech
niky. Množstvo počítačov bude inštalovaných doma aj v práci. Zároveň prejdú z kate
górie kancelárskej techniky do kategórie nástrojov, ktorými bude vedieť narábať každý 
(vďaka jednoduchosti využívania používateľského rozhrania). Technická dokonalosť 
umožní okamžitý prístup k akémukoľvek objemu a druhu informácií. 

Kritérium internet 

V najbližšej budúcnosti všetci obyvatelia vyspelých krajín v o  svojej profesionálnej čin
nosti a každodennom živote budú nútení využívať sieť ako prostriedok na prístup 
k informáciám a prostriedok svojho profesionálneho rastu. 

V súčasnosti si každý, kto sa zaujíma o informácie, môže individuálne osvojiť všetko 
z internetových zdrojov. 0 1 0 - 1 5  rokov sa stanú úplne bežnými virtuálně laboratóriá 
a elektronické učebnice, dištančné vyučovanie a skúšanie, úzka vzájomná súčinnosť 
učiteľov, vzdelávacích inštitúcií a internetových zdrojov. 

Hlavná príťažlivosť internetu tkvie v nevysokých nákladoch na získanie informácií, 
veľkej výkonnosti a integrácii do svetového analytického procesu. Dostupné sa v blíz
kej budúcnosti stanú také novinky, ako sú konferenčné systémy, prístup ku globálnym 
knižniciam, databázam najväčších univerzít, živá práca s vyučujúcimi a inými poslu
cháčmi, skladanie skúšok v online režime, digitálne video. 

Záver: Rozvoj internetových technológií, rýchlosť prístupu a kvalita informácií budú hrať 
rozhodujúcu úlohu v dominovaní na svetovom trhu. Riadiť internet sa v blízkej budúcnosti 
sotva niekomu podarí. Tento fraktál1 prirodzenej veľkosti zmetie akékoľvek prekážky na 
svojej ceste, pretože zákony prírody sú silnejšie ako zákony, ktoré vymysleli ľudia. 

Knižno-knižničné kritérium 

Pred niekoľkými rokmi sa pod termínom elektronická kniha chápalo využívanie špe
cializovaných prenosných zariadení na čítanie textových informácií. Teraz sa situácia 
zmenila - pod týmto termínom sa chápu predovšetkým knihy, ktoré sú prezentované 
v elektronickej forme. Využívanie knihy na papierovom nosiči ako zdroja metodických 
a vedeckých informácií stráca svoje dominantné postavenie z viacerých dôvodov 
(papier nie je  dobrý a písmo j e  trochu drobné), preto v blízkej budúcnosti budú knihy 
v elektronickej podobe vzbudzovať čoraz väčší záujem. 

38 Bulletin SAK,  ročník 14, 2006, číslo 1 



Taká prudko sa rozvíjajúca technológia, akou je  elektronická kniha, môže úplne zmeniť 
naše predstavy o knižniciach ako takých. Už teraz je  úplnou samozrejmosťou, keď sa 
veľmi tučné encyklopédie, ako napr. Britanika, Encarta a Encyklopédia Cyrila a Metoda 
úplne spokojne umiestnili na CD a DVD. A čo je  hlavné - informácie na disku možno 
nájsť oveľa rýchlejšie ako v knihe. O takej záležitosti, ako sú ceny, ani netreba hovoriť. 
Porovnajte: zariadenie na čítanie - 50 US dolárov, disk, ktorý môže obsahovať až 1 
milión kníh - ešte 20 dolárov. Prenosné zariadenia umožňujúce kdekoľvek čítať, počú
vať, prezerať informácie stiahnuté z počítača alebo internetu sú dobrou perspektívou pre 
rozvoj elektronického knižného trhu. Teraz tieto zariadenia čoraz aktívnejšie vstupujú do 
každodenného života súčasného pracujúceho človeka. 

V roku 2000 niektoré univerzity USA vydali študentom zariadenia s rozmermi neveľ
kej knihy, v ktorých boli sústredené všetky učebnice potrebné pre celý ročník štúdia. 
Priamo na obrazovke si môžu robiť poznámky a komentáre. Roku 2015 sa už takéto 
zariadenia nikomu nebudú zdať zvláštne. Uvediem ešte jeden príklad: Stephen King 
predával svoju knihu vyslovene len v elektronickej podobe prostredníctvom internetu. 
Za právo vojsť na jeho stránky si pýtal 1 dolár. A predstavte si, ž e  dostal „honorár" 
väčší než z a  akúkoľvek inú publikovanú knihu. (A koľko bolo ušetreného papiera 
a času na jej vydanie!) V najbližších dvoch rokoch sa má ukončiť digitalizácia (ske-
novanie a prevod do elektronickej podoby) Kongresovej knižnice USA. Neuveriteľne 
vyzerá perspektíva dostať „do rúk" za niekoľkých sekúnd prakticky akúkoľvek knihu, 
ktorá kedy bola vytlačená. 

Kritérium „ekonomický model a autorské právo" 

Tradičný ekonomický model prináša pojem o schopnosti či neschopnosti trhu vyriešiť 
úlohu, ktorá stojí pred spoločnosťou. Podľa mojej mienky vyriešiť tento problém 
samostatne nieje schopná ani jedna v súčasnosti pôsobiaca spoločnosť, dokonca ani 
na tendrovom základe. Preto najskôr celé prepracovanie otázky a realizáciu musí na 
seba vziať štát, pretože iba on je  schopný vyriešiť kolíziu autorského práva a práv prí
buzných pri všetkých dielach prezentovaných v elektronickej podobe v režime slo
bodného prístupu. 

Kritérium rýchlosti hromadenia informácií 

Moorov zákon, podľa ktorého dochádza každý rok a pol k zhruba zdvojnásobeniu 
výkonu mikroprocesorovej techniky, možno extrapolovat' na rýchlosť narastania infor
mácií v elektronickej podobe. Inak, načo je  dvojnásobné zväčšovanie výkonnosti, keď 
nie je  čo spracúvať? A rýchlosť spracúvania informácií má z a  následok, čo sa obje
mu týka, adekvátny tok informácií. 

Záver: Rýchlosť hromadenia informácií vedie k informačnej inflácii. A to značí, ž e  
hodnota informačnej jednotky sa zmenší po krajnú hranicu. Informácia sa rozloží na 
kvantitatívne a kvalitatívne zložky, čo povedie k objektovo orientovanému prístupu pri 
jej spracovaní. Z toho vyplynie, ž e  významná informácia bude veľmi drahá, ale zried
kakedy jej býva viac ako 20 % z celkového objemu, a informačného šumu bude 80 % 
a ten nebude stáť nič. Takže v súvislosti s tým akékoľvek pokusy profesionálov 
o manipuláciu spoločenskej mienky budú podstatne skorigované ich vlastnou aktivi
tou súvisiacou so zvyšovaním informačného náporu na obyčajného človeka. Pretože 
psychika človeka j e  uspôsobená tak, ž e  pokusy odučiť nás myslieť, vylievajúc na 
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naše hlavy tony informačných odpadkov, povedú len k sprísneniu kritérií výberu 
a zosilneniu činnosti nášho analytického aparátu. 

Návrhy: Zabezpečiť maximálne slobodný prístup k informáciám a k pokusom formo
vať informačné pole štátu, pretože národ ako taký, t. j. spoločnosť, sa mýliť nemôže. 
V dôsledku toho možno očakávať nárast efektívnosti spoločnosti, formujúcej sa ako 
odliatok kolektívnej neuvedomelosti. 

Kritérium rýchlosti zastarávania poznatkov 

Veľmi aktuálna je  otázka zastarávania informácií. Mnohí nedávni absolventi vysokých 
škôl sa už stretli s problémom, ž e  poznatky, ktoré získali, stratili svoju aktuálnosť 
a úplne zastarali. 

Paradigmatická stálosť poznatkov v najbližšom čase prekročí hranicu tak o päť rokov (pod 
paradigmou sa chápe vedecká teória v súčasnosti dominujúca v spoločenskom vedomí). 
Uvediem príklad: Marxova teória dominovala 100 rokov. To neznamená, že už prestala byť 
aktuálnou, jednoducho prestala byť dominantnou. Einsteinova teória vydržala 60 rokov. To 
značí, že od chvíle nástupu na vysokú školu do chvíle jej ukončenia poznatky získané štu
dentom o všetkých najmodernejších teóriách beznádejne zastarávajú. Takže štúdium 
nadobúda permanentný charakter, preto treba principiálne meniť jeho štruktúru. Takže 
zmysel a úloha štúdia budú viesť k zoznámeniu sa s nahromadenými poznatkami v danej 
oblasti, štúdiu metódy vedeckého poznania, umeniu myslieť. 

Z toho vyplýva, ž e  všetky vysoké školy na zvyšovanie kvalifikácie a postdiplomového 
vzdelávania budú viac ako žiadané a kvalita vzdelania a študijného procesu v nich 
bude jediným kritériom, ktoré im dá právo žiť. 

Návrh: Platforma vzdelávania má široké možnosti. Nevyužitie daného potenciálu 
nášho štátu a prirodzene sa vytvárajúcej svetovej konjunktúry môže mať katastrofál
ne následky pre národ. Využiť historickú šancu, to je  úloha vedy a vzdelávania, 
dokonca i spoločnosti, ak, samozrejme, chceme byť vyspelým národom a skutočne 
veľkým štátom. 

Kritérium „demografie a migrácie" 

V súčasnosti odliv vzdelaných ľudí z krajiny presiahol dokonca najhoršie očakávania 
odborníkov. Vzniká situácia, že míňajúc sily a prostriedky, pripravujeme odborníkov pre 
vyspelé krajiny, pričom príprava jedného odborníka podľa súčasných svetových štandar
dov zaberá nie menej ako 15 rokov a štát stojí 100 000 - 250 000 US dolárov. 

Demografická situácia, ktorá v krajine vznikla, ukazuje, ž e  asi do roku 2015 sa 
počet obyvateľov v krajine prudko zníži. Bude sa postupne znižovať počet škôlok, 
škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, produktívneho, ekonomicky aktívneho obyva
teľstva krajiny bude rýchlo ubúdať. Z toho možno vyvodiť záver, ž e  hoci to znie 
paradoxne, j e  potrebné nie zvyšovať, ale znižovať čas potrebný na stacionárne 
denné štúdium a ukončovať ho na úrovni 1 5 - 1 6  rokov. Prácu, stáž, odovzdávanie 
praktických skúseností treba začínať podľa možnosti skôr (od 14 rokov), poskytujúc 
možnosť všetkým záujemcom. Keď chceš a môžeš - choď pracovať. Daný návrh 
vychádza z predpokladu, ž e  vzdelanie musí byť individuálne (ako odev, počítač, 
mobilný telefón, osobná knižnica). Sústrediť sa nevyhnutne treba na zavedenie 
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postupov hodnotenia kvality vzdelania a nie na modely určovania všeobecných 
a bezpodmienečných pravidiel štúdia. 

Návrhy: 

1. Vyriešiť procedúru dvojitého, trojitého n-občianstva. Procedúru zdaňovania príjmov 
vykonávať v mieste, kde tieto príjmy vznikajú. 

2. Zjednodušiť procedúru získavania občianstva, prinajmenšom pre vzdelanú a eko
nomicky aktívnu časť záujemcov. 

3. Prioritou a národnou ideou našej krajiny sa musia stať deti, ich vzdelanie a výchova. 

Závery - odporúčania 

Ako j e  známe, poznávaciemu procesu j e  vlastná nerovnomernosť - obdobia prog
resu sa striedajú so stagnáciou. Nevyriešené úlohy sú predkladané ako takmer 
vyriešené, hoci čoraz viac obrastajú protirečeniami. Časom takéto „skoropravdy" pri
vádzajú vedu, vzdelávanie a spoločnosť do krízy. A prekonať krízu nemožno bez 
zmeny globálnej predstavy o svete, bez nových nástrojov a výskumných metód, t. j. 
bez zmeny paradigmy. 

Nová paradigma naráža na zúrivý odpor pseudovedeckej spoločnosti, ktorá rástla 
a fungovala v rámci starých predstáv. Všetky hypotézy dotýkajúce sa všeobecne 
uznávaného obrazu sveta sa vysvetľujú ako antivedecké, nedokázateľné, nezasluhu-
júce si záujem. Pozície takých konzervatívcov sa im samotným zdajú byť neotrasiteľ
né, avšak kapitulácia j e  nevyhnutná. Nová paradigma víťazí, pretože poskytuje pria
me a jednoduché riešenia zastaraných „nevyriešených" problémov. Je historicky 
známe, ž e  vrcholom krízy geocentrického modelu sveta bolo nepravdivé opísanie 
pohybu planét po oblohe - ťažkopádna teória Ptolemaiových epicyklov. Heliocentric
ký model odstránil samotný problém, dajúc tomuto javu jednoduché a nespochybni
teľné vysvetlenie. V záujme rozvoja krajiny j e  nevyhnutné od základu zmeniť samot
nú predstavu o procese získavania nových poznatkov. A vtedy sa bezpochyby zmení 
celá situácia, ktorá teraz vznikla v našej krajine. To, čo sa u nás v súčasnosti odo
hráva, je  bezprostredným potvrdením všetkého už povedaného. Môžeme si uvedo-
mele nevšímať trendy rozvoja budúcnosti, ale samotným trendom j e  to jedno, sú 
objektívne. Ony, ak chcete, sú príroda sama. A ešte vystríhanie: dbajme o to, aby sme 
neignorovali trendy, lebo inak ony odignorujú nás všetkých a naše predstavy o svete. 
A ako sa potom budeme môcť pozrieť do očí deťom a našim vnukom? Ako budú na 
nás spomínať naši potomkovia? 

1 Fraktál, z latinského fractus, znamená niečo ako „fragmentovaný", aj nepravidelný. Pomo
cou fraktálov môžeme tiež opísať mnohé objekty reálneho sveta, ako napríklad mraky, hory, 
turbulenciu a obrys pobrežia, ktoré nieje možné popísať jednoduchými geometrickými útvar
mi (pozri, prekl.). 

Zdroj: ĽUBAROV, V. M.: Prognoz trendov rozvitija obščestva dľa razrabotki strategij v oblasti 
poznanija, obrazovanija, nakoplenija znanij i bibliotečnogo dela [online]. In Naučnyje i tech-
ničeskije biblioteki, 2005, n. 4 [cit. 2005-08-10]. Dostupné na internete: <http://ellib.gpntb. 
ru/jrnl.php>. Preklad vyhotovila so súhlasom redakcie NTB Ľ. Fordinálová. 
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JUBILANTI 

Jubilant Dušan Katuščák 

Generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice doc. Dr. Dušan Katuščák, PhD., sa 
4. februára 2006 dožil významného životného jubilea - oslávil šesťdesiatiny. Pri tejto 
príležitosti sa uskutočnilo stretnutie s pracovníkmi Slovenskej národnej knižnice, na 
ktorom odzneli jubilejné pozdravy, v ktorých si generácia slovenských knihovníkov, v 
súčasnosti zodpovedajúca z a  budovanie vrcholnej slovenskej knižničnej inštitúcie i za 
celý rad oblastí v budovaní národného knižnično-informačného systému SR, pripo
menula celý rad dôležitých momentov životnej púte popredného organizátora sloven
ského knižničného života, knihovníka, bibliografa, literárneho vedca, vedca-informati-
ka a vysokoškolského pedagóga. 

Do materskej inštitúcie našej ustanovizne, do Matice slovenskej (MS), nastúpil v dra
matickom roku a v dramatickom mesiaci - 1. augusta 1968. Prišiel medzi nás ako 
mladý obľúbený učiteľ slovenského a francúzskeho jazyka. Sprevádzal ho šarm a pri
vítala ho vtedajšia veselosť i nadšenie ľudí v MS. Zblízka videl vzlet, ale i skorý pád 
a mnohé ďalšie ťažké pády, nemilosrdné účtovanie so slobodymilovnými pracovníkmi 
MS po roku 1968. 

Napriek všetkému v MS ostal a vytrvalo sa usiloval pracovať na veľkej bibliografickej 
základni - v Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografii. Učarovala mu hĺbkou, pre
snosťou, korektnosťou, objektivitou, mohutnosťou, ale i vedeckosťou. Do jeho profesij
ného životopisu vpísala celý rad inšpirácií a budúcich postojov, nielen orientáciu na 
vedeckosť knižničnej práce, ale i na manažovanie veľkých bibliografických systémov. 
Učarovali mu rozličné teoretické otázky - napríklad komprimácia bibliografického textu. 
To určite súviselo i s jeho tajnými láskami - s „findrovsky" inšpirovaným príklonom k jazy
kovede, osobitne k štrukturalizmu. Odtiaľ už nebolo ďaleko k systematickým konexiám s 
mikovsko-popovičovskou nitrianskou školou literárnej komunikácie, ale i k zajatiu, do kto
rého sa dostal ako milovník teórie metatextov. Práve táto oblasť textovo-metatextových 
štruktúr ho objala ako bibliografa, ktorý vidí a cíti „komunikačné", a v tomto zmysle infor
mačne. Pri interpretácii sveta komunikácie, tak literárnej, ako aj bibliografickej, sa vypro
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filoval ako štrukturalistický inšpirovaný vedec, ktorý nesedáva a nezostáva v kabinetoch, 
ale s odvahou vstupuje na terény, na ktorých treba neraz v riskantných podmienkach 
budovať informačné a komunikačné inštitúcie a systémy. 

Treba povedať, ž e  Katuščákova celoživotná orientácia na národný knižnično-infor-
mačný systém má korene nielen v jeho nitrianskych inšpiráciách, ale i v snahách Slo
venskej národnej bibliografie (SNB) o j e j  systémovú a technologickú prestavbu, ktoré 
sa navonok prejavili v 60. a 70. rokoch uplynulého storočia v riešení štátnych výskum
ných úloh Systém SNB a jej strojového spracovania, respektíve Automatizovaný sys
tém SNB. Do riešenia týchto - z viacerých hľadísk neobyčajne dôležitých projektov -
sa vložil s veľkým, doslova mimoriadnym nasadením. V riešiteľskom prostredí si zís
kal autoritu dôležitými výskumnými štúdiami, a to tak analýzou a prezentáciou feno
ménu obsahovej charakteristiky dokumentov, prostredníctvom ktorej ovplyvnil hori
zonty rodiacej sa vednej disciplíny - dokumentológie, a mohol prispieť i do dodnes 
pozoruhodnej záverečnej štúdie k problematike strojového spracovania SNB. 

Tieto práce ovplyvnili jeho celoživotnú orientáciu - zaujali ho nielen slovenské rozmery 
široko organizovanej kooperácie a budovania knižničných systémov, ale aj ich elektro-
nizácia. Katuščákov pohľad na slovenskú situáciu jasne diagnostikoval hlavné problémy 
vtedajšieho knižničného Slovenska, predovšetkým celkovo nízku úroveň štandardizácie 
knižničnej práce, ako aj vysokú a dlhodobo neudržateľnú úroveň multiplicity katalogizač
ných prác. A j  to bol dôvod, prečo sa usiloval získať znalosti o širších medzinárodných 
súvislostiach štandardizácie a vstúpil do prostredia Medzinárodného centra vedecko-
-technických informácií v Moskve. V medzinárodnom tíme, v ktorom pracoval, sa zozná
mil s celosvetovými tendenciami vývoja bibliografických formátov. A tam sa začala i jeho 
cesta za bibliografickými formátmi typu MARC. Po návrate na Slovensko preložil do slo
venčiny formát UNIMARC, odmenený cenou Mateja Bela z a  odborný preklad, zaslúžil sa 
o jeho celoslovenské rozšírenie, a tým aj o vytvorenie unifikovaného formátového pro
stredia v národnom knižnično-informačnom systéme. V súčasnosti s rovnakým nasade
ním zdôrazňuje celosvetovo akceptovaný MARC 21. 

V medzinárodnom tíme získaval aj znalosti o vývoji integrovaných knižnično-infor-
mačných systémov. A j  preto sa po návrate na Slovensko, už ako vedecký tajomník 
MS, usiloval uplatniť v systéme knihovníctva na Slovensku významný projekt Integro
vaný knižnično-informačný systém na báze elektronizácie - kooperačné združenie 
knižníc, ktorý vytyčoval závažné predpoklady a úlohy nového veku - vybudovať na 
Slovensku informačnú spoločnosť. A zaiste i v nových spoločenských podmienkach 
bol základným pilierom Katuščákových snáh v súvislosti s národným knižnično-infor-
mačným systémom SR. Oproti direktívnosti a ideologickosti, ktorú nastoľovalo obdo
bie pred rokom 1989, usiloval sa vytyčovať princípy demokratizmu a decentralizácie 
knižnično-informačných programov a projektov, ktoré ho priviedli k vízii a napokon i k 
realizácii knižnično-informačného systému tretej generácie na internetovej báze. 
Tento systém vychádzajúci z myšlienky spoločného softvéru pre Slovensko, vidí a 
buduje ako otvorený, ktorý chce a bude prekračovať tradičné dokumentologické a 
technologické hranice budovania informačných systémov, ako smer, ktorý prepojí nie
len katalogizačný s bibliografickým, ale i knižničný s archívnymi, pamiatkovými, 
múzejnými, biografickými či inými systémami, a ktorý bude navidomoči i dobre riade
ným technologickým inštrumentáriom. Cieľom j e  križovatka, súbeh, syntéza: celoslo
venská slovacikálna báza s plnými textmi, respektíve dokumentmi netextového typu, 
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budovaná prostredníctvom moderných digitálnych technológií, prepojiteľná s databá
zami národných knižníc európskych krajín. Inak povedané - Slovenská národná kniž
nica ako plnohodnotná inštitúcia - slovacikálny pilier Európskej knižnice. 

Možno povedať, ž e  náš jubilant j e  projektant, integrátor, kooperátor a v neposlednom 
rade i metodológ a metodik novodobého vývoja národného knižnično-informačného 
systému a budovateľa znalostnej spoločnosti v SR. Nemôžeme nespomenúť aj jeho 
postavenie a pohyb na domácej i medzinárodnej knižničnej scéne - ako predseda 
Ústrednej knižničnej rady v Slovenskej republike, aj ako člen CENL sa usiluje pre
zentovať slovenské témy a hľadať riešenia najdôležitejších problémov. 

Tieto témy ho zaujímajú i ako vysokoškolského pedagóga, učiteľa vysokoškolskej bib
liografie, ako vedúceho predstaviteľa Katedry knižničných a informačných vied na 
Univerzite Komenského v Bratislave, kde pracoval v 90. rokoch uplynulého storočia, 
a v tomto prostredí aj rozpracoval niekoľko zaujímavých a dôležitých projektov. Máme 
na mysli nielen teoreticko-encyklopedickú príručku Informačná výchova, publikáciu 
Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, ale i jeho závažný vklad do projektu 
založenia univerzitného odboru, ktorý je  už ukotvený v povedomí vysokoškolskej 
verejnosti pod názvom dokumentácia kultúrneho dedičstva, ktorého je  garantom na 
Žilinskej univerzite. Chceme veriť, ž e  tento odbor, tak ako sa začal a ako sa rozvíja v 
spolupráci Žilinskej univerzity a Slovenskej národnej knižnice, môže byť jedinečným 
príkladom spolupráce univerzitných a neuniverzitných inštitúcií v o  výchove mladej 
vysokoškolskej generácie na Slovensku. 

Slovenská národná knižnica spoločne so slovenskou knihovníckou a kultúrnou verej
nosťou vysoko a obzvlášť oceňuje Katuščákov zápas o knižničný zákon, ktorý bol do 
života uvedený 1. júla 2000. 

Katuščákove stanoviská, založené na dôkladných znalostiach dejín knižníc a knihov
níctva na Slovensku, ako aj vývoja národných knižníc a ich osobitého postavenia v 
národných knižnično-informačných systémoch vo svete, respektíve v rámci CENL aj 
v IFLA, viedli k presadzovaniu koncepcie SNK ako od politických strán, politických 
hnutí, tendencií a prúdov nezávislej vrcholnej slovenskej univerzálnej inštitúcie, ktorá 
musí hľadať rovnovážny a vyvážený vzťah k všetkým občanom S R  a ku každému z 
nich zvlášť. A k  máme podčiarknuť a zdôrazňovať práve takéto Katuščákovo videnie 
pôsobnosti SNK, potom nemá a nesmie byť žiadna z politických strán na jej pôde v 
lepšom či výhodnejšom postavení. Sme presvedčení, ž e  toto stanovisko je  jedine 
správne a jednoznačne perspektívne. Rovnako treba oceniť Katuščákove konštruk
tívne postoje k spolupráci s materskou inštitúciou SNK - s Maticou slovenskou. Práve 
cestou spolupráce týchto významných kultúrnych ustanovizní by sa mohli dosiahnuť 
nové aktíva aj v postavení Martina ako centra národnej kultúry Slovákov. 

Želajme doc. Dr. Dušanovi Katuščákovi, PhD., pri jeho životnom jubileu, aby sa mu 
mohli splniť jeho hlavné želania - pokročiť v budovaní znalostnej spoločnosti na Slo
vensku tak, aby mohla držať krok s ostatným svetom, aby Slovensko mohlo byť 
akceptované ako krajina múdra, vzdelaná a informovaná, ako krajina s rozvinutým a 
výborne fungujúcim knižničným systémom. 

MK 
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