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Niekol'ko slov k digitalizácii 

Digitalizácia a online sprístupnenie kultúrneho, vzdelávacieho a vedeckého obsahu 
má obrovský význam pre rozvoj spoločnosti, v ktorej zásadný výrobný faktor tvoria 
informácie a znalosti. Európske krajiny majú spoločnú víziu vytvorenia spoločného 
viacjazyčného portálu Europeana.eu. Ciel'om, ktorý Európska komisia sleduje 
Europeanou, je l'ahšie využitie európskych informačných zdrojov v online prostredí. Je 
postavená na bohatom dedičstve Európy a kombinuje viackultúrne a viacjazyčné pro
stredia s technologickým pokrokom a novými obchodnými modelmi. 

Technologickým predvojom Europeany je TEL (Európska knižnica; TheEuropean 
Library.org), čo je od roku 2004 prevádzkovaná služba, poskytujúca jednotný prístup 
ku katalógom a zbierkam národných knižníc Európy, do ktorej sa v rámci projektov 
ako TEL, TEL-ME-MOR, TEL-Plus postupne pridávajú nové služby a funkcie ako viac
jazyčné predmetové vyhľadávanie, tezaury, plnotextové vyhl'adávanie a pod. 
Europeana a TEL sú modelom a taktiež motiváciou k budovaniu národných digitál
nych knižníc. 

V projekte Slovenská digitálna knižnica bude v gescii Slovenskej národnej knižnice 
zdigitalizované prakticky kompletné slovacikálne písomné a tlačené dedičstvo, čiže 

okrem kníh, novín, časopisov a rukopisov taktiež mapy, hudobniny, fotografie, pohl'ad
nice a iné materiály, za ktoré zodpovedá Slovenská národná knižnica v rámci spoloč
nej stratégie digitalizácie, v koordinácii s inými relevantnými organizáciami štátnej a 
verejnej správy, samosprávnych krajov, miest, združení, jednotlivcov a inými subjekt
mi. Poslaním "továrne", ktorá musí vzniknúť za účasti všetkých zainteresovaných 
strán, je produkcia a dlhodobé udržiavanie zdigitalizovaného obsahu na tvorbu, 
zachytávanie, dlhodobé uloženie a sprístupnenie objektov, nielen vo verejnej domé
ne, a poskynutie možností ich opätovného využitia prostredníctvom portálov a služieb 
na rôzne účely vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja, cestovného ruchu. Používatelia, 
od učiaceho sa škôlkára až po zvedavého seniora, potrebujú kvalitné služby pridáva
júce čo najväčšiu hodnotu obsahu, od kvalitných metaúdajov až po inteligentné sys
témy na indexovanie alebo extrakciu znalosti. Úlohu človeka a !'udské intervencie v 
týchto procesoch nie je možné nahradiť strojmi, avšak technológie umožňujú realizá
ciu digitalizačných plánov rádovo do desať rokov, čo bolo ešte pred niekol'kými rokmi 
niečo nepredstavitel'né. 

Na jeseň roku 2008 bol Slovenskej národnej knižnici oficiálne odovzdaný prvý digita
lizačný robot s automatizovaným obracaním strán, mobilné modulárne dátové cen
trum, robotická pásková knižnica, serverové a sieťové technológie a začal i sa sta
vebné práce vo Vrútkach na vybudovaní detašovaného pracoviska Slovenskej digi
tálnej knižnice. Ide o stavebné kamene, potrebné na vytvorenie digitálnej knižnice na 
uchovanie a sprístupnenie obsahu. 

Dlhodobou víziou je vytvorenie Integrovaného kompetenčného centra na ochranu, 
konzervovanie, digitalizáciu a mikrofilmovanie. Pri návrhu systematického a trvalo 
udržatel'ného riešenia uchovávania kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedič-
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stva je potrebné rátať s vysokými investíciami, kvalitnými l'udskými zdrojmi a dlhodo
bými nákladmi na prevádzku. Ak si napríklad vezmeme 350-stranovú knihu a zrátame 
náklady na procesy, ako sú analýza a výber dokumentu, logistické operácie, očiste
nie, deacidifikácia, konzervácia, fyzické uskladnenie, digializácia, štruktúrovanie textu 
a rozpoznanie rozloženia prvkov, optické rozpoznanie znakov, priradenie a tvorba 
metaúdajov, vyriešenie autorských práv, publikovanie a sprístupnenie, digitálna archi
vácia, kompresia, zabezpečenie, mikrofilmovanie, uloženie mikrofilmu, manažment 
celého pracovného toku a podl'a potreby ďalšie procesy, celková suma na jeden kniž
ný dokument môže dosiahnuť až 105 eur, pri kalkulácii s priemernou cenou 30 cen
tov za stranu pri najvyššej kvalite výstupu. 

Na roky 2007-2013 sa v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti majú čerpať 
prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na vytvorenie potrebnej technologicko-obsa
hovej infraštruktúry. S digitalizáciou súvisí čerpanie balíka, ktorý má spolu s podielom 
zo štátneho rozpočtu SR objem asi 190 miliónov eur. V roku 2013 má byť v programe 
vytvorených asi 3,5 milióna digitálnych objektov. Znamená to, že na jeden digitálny 
objekt pripadá pri zahrnutí všetkých nákladov na zlepšenie systémov získavania, spra
covania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií a digitalizáciu 
obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych 
údajov a využitie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva zhruba 54 eur. 
Výsledná kvalita bude musieť byť kompromisom medzi rýchlosťou a kvalitou spraco
vania knižničných dokumentov. Slovenská republika má medzi partnermi v Európe 
výhodné postavenie z pohl'adu financovania aj technologického vývoja. Konkrétne pro
gram masovej digitalizácie písomného a tlačeného dedičstva má na základe robustnej 
infraštruktúry možnosť začať tam, kde sa mnohé iné krajiny zastavili. 

Mgr. Martin Katuščák, Slovenská národná knižnica v Martine 

4 Bulletin SAK, ročník 16, 2008, číslo 4 



ČLÁNKY 

Projekt "Pergameny Slovenskej národnej knižnice" 
v kontexte digitalizačných projektov Pamäť sveta UNESCO 
a Pamäť Slovenska 
(východiská, ciele, bilancie, skúsenosti, perspektívy, výsledky) 

PhDr. Ľubomír Jankovič, PhD., Slovenská národná knižnica v Martine 

Namiesto úvodu 

Problematike ochrany, konzervovania, reštaurovania, vôbec zachovaniu i vedeckému 
spracovaniu a sprístupneniu významných častí svetového kultúrneho a dokumentár
neho dedičstva pre súčasné i budúce generácie sa na prelome druhého a tretieho tisíc
ročia vďaka masívnemu a neobyčajne dynamickému vstupu digitálnych technológií 
do praktického spoločenského života venuje značná pozornosť. A to nielen v jej prie
nikoch do ťažiskových programov príslušných svetových organizácií a inštitúcií 
(UNESCO, IFLA, ECPA, ICA, ICOM a pod.), ale aj z hl'adiska stratégie hlavných roz
vojových programov všetkých moderných národných knižníc, archívov, múzeí, galérií 
či významných dokumentačných pracovísk, mapujúcich najrôznejšie formy a obsahy 
individuálnych i kolektívnych civilizačných prejavov, svedectiev, odkazov, l'udského 
poznania, prameňov i diel obsiahnutých v obrovskom, stále narastajúcom masíve 
pamiatok a dokumentov. 

Najmä UNESCO, uvedomujúc si zodpovednosť za stav a situáciu v oblasti svetového 
kultúrneho i dokumentárneho dedičstva (documentary heritage), odrážajúceho stá
ročný vývoj i rôznorodosť civilizácií, kultúr, národov i individuálnych osobností, v roku 
1993 oficiálne prijalo a vyhlásilo celosvetový megaprogram nazvaný Memory of 
the World- Pamäť sveta. Jeho hlavné úlohy a ciele, prezentované v početných mate
riáloch a programových bulletinoch, možno zhrnúť ako globálny pokus o: 

• uplatňovanie kvalitatívne nového prístupu k evidencii, záchrane, rekonštruk
ciám, komplexnej ochrane a spracovaniu ohrozeného svetového dokumentár
neho dedičstva , 

• vytváranie optimálnych podmienok na jeho bezpečné uloženie, konzervovanie a 
reštaurovanie, 

• vytváranie podmienok na ul'ahčenie a demokratizáciu prístupov k nemu zo stra
ny čo najširšieho spektra používatel'ov, 

• vytváranie podmienok na dynamizáciu medzinárodnej spolupráce v oblasti sve
tovej kultúrnej informačnej a dokumentačnej výmeny. 
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V podstatnej miere však ide o: 

• zavádzanie moderných informačných technológií spracovania a prezentácie 
dokumentov na vysokokvalitných médiách, 

• tvorbu príslušných digitálnych archívov, elektronických báz a edícií prameňov, 

• komplexné zapojenie intelektuálnych vedeckých, technických a technologických 
zdrojov, 

• iniciovanie kampaní a podporných aktivít smerujúcich k tvorbe finančných zdro
jov určených účelovo na realizáciu konkrétnych prác a projektov. 

Slovenská republika a realizácia programu Pamäť sveta UNESCO 

Slovenská republika (SR) a jej príslušné inštitúcie (knižnice, archívy, múzeá, galérie, 
príslušné dokumentačné a vedeckovýskumné pracoviská) sa do medzinárodných 
aktivít súvisiacich s programom Pamäť sveta zapojili začiatkom roka 1995 spraco
vávaním analytických materiálov, mapujúcich z príslušných selekčných hl'adísk a kri
térií výberu pre UNESCO i IFLA naše najvýznamnejšie historické knižnice. Pod ges
ciou Slovenskej národnej knižnice v Martine (SNK) do týchto činností priamo vstúpi
li Univerzitná knižnica v Bratislave, knižnica Rádu premonštrátov v Jasove, evanje
lické lyceálne knižnice v Bratislave a Kežmarku, biskupské knižnice v Rožňave , 

Spišskej kapitule a Nitre, katolícke farské knižnice v Banskej Bystrici a Spišskej 
Novej vsi, Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne, múzeá v Antole, Betliari, Červe
nom Kameni, Topol'čiankach a pracovisko Slovenskej národnej galérie v Strážkach. 
Spracované analýzy boli ešte v priebehu roka 1995 odoslané príslušným gestorom 
do zahraničia, kde sa využili pri spracovaní prehl'adového materiálu UNESCO 
(Memory of the World Programme - A swvey of current /ibrary preservatíon activi
ties). vydaného v roku 1996. 

Budapeštianska subregionálna iniciatíva UNESCO a jej odporúčania 

Ďalšou iniciatívou, adresovanou zo strany UNESCO voči SR, bola potreba účasti jej 
delegáta ma subregionálnom stretnutí, organizovanom UNESCO k problematike pro
gramu Pamäť sveta v marci roku 1995 v Budapešti, za účasti zástupcov z Rakúska, 
Českej republiky, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Medzi záverečnými odporúča
niami tohto podujatia sa, okrem organizačných úloh národných knižníc a archívov v 
príslušných oblastiach presadzovania ciel'ov a stratégií programu Pamäť sveta v jed
notlivých členských krajinách vo vzťahu k príslušným ministerstvám i národným komi
siám UNESCO, objavili aj tézy týkajúce sa vyslovene odborných a technických aspek
tov ochrany, digitalizácie, spracovania a sprístupnenia, resp. prezentácie významných 
častí ohrozeného a vzácneho dokumentárneho dedičstva. Možno ich uviesť v nasle
dovnom prehľade, ktorý nie je postavený hierarchicky, ale obsahuje dôležité body, 
aplikovatel'né všeobecne i v konkrétnych špecifických prípadoch a praxi konkrétnych 
inštitúcií: 

6 

• základným ciel'om programu Pamäť sveta je podpora ochrany dokumentov 
všetkých druhov a umožnenie prístupu k nim, 
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• digitalizácia je účinným nástrojom na uľahčenie tohto prístupu, ako aj priamu 
podporu ochrany dokumentov, má teda styčné hranice s ochranou fondov a 
zbierok, nemôže však nahrádzať bežnú ochranu dokumentov, 

• určité druhy špeciálnych dokumentov (fotografie, filmy, audiovizuálie) sa neza
chovajú na dlhšie obdobie v pôvodnej kvalite, preto perspektíva ich ochrany a 
prepis ich obsahu budú možné jedine v digitálnej forme. 

V rámci komparácie výhod bežného mikrofilmovania s digitálnym uchovávaním dát 
boli pre rukopisy, tlačené dokumenty a fotografické diapozitívy sformulované nasle
dovné body: 

• mechanické poškodenie dokumentov môže byť minimalizované aplikáciou digi
tálnych kópií prostredníctvom práce digitálnych kamier a liniek, ktoré sa stáva
jú čoraz dostupnejšími, 

• digitalizované tak môže byť akokol'vek rastúce množstvo dokumentov, 

• digitálne snímanie vyžaduje ovel'a menej svetla ako fotografické, 

• výroba fotografií je ovel'a drahšia ako priama digitalizácia, 

• fotografické dokumentácie sa stávajú skôr či neskôr položkami vyžadujúcimi 
samostatnú ochranu. 

Konštatovalo sa, že digitalizácia vo vel'kom rozsahu a jej dáta môžu byť dostupné vtedy, 
ak budú držané v "mass storage systems", v ktorých budú dokumentačné bázy kontro
lované automaticky so schopnosťou uskutočňovania migrácie dát do iných systémov 
bez nevyhnutných zásahov človeka. Je nesporné, že takéto systémy sa už zavádzajú v 
rastúcej miere v niekol'kých oblastiach vo sfére "datahighways" a "video on demand". Aj 
CD-ROM ako bežný nosič formátovaných digitálnych dát sa stáva významným a vplyv
ným nástrojom ich rozširovania, slúžiacim na určitý čas aj ako pamäťové médium pre 
menšie množstvo dát. Toto sa konštatovalo takmer pred 15 rokmi a som presvedčený, 
že je to v podmienkach našej praxe stále nesmierne aktuálne. 

Medzi hlavné odporúčania z Budapešti boli zahrnuté aj čisto organizačné a admini
stratívno-právne opatrenia príslušných členských krajín, smerujúce k potrebnej inšti
tucionalizácii národných aktivít - ustanovenie národných komitétov pre program 
Pamäť sveta, iniciovanie súpisov vzácneho a ohrozeného dokumentárneho dedičstva 
i realizácia konkrétnych pilotných projektov. 

V záujme efektívneho a praktického napÍňania týchto úloh bol na pôde Slovenskej 
národnej knižnice ešte v roku 1995 spracovaný odporúčajúci materiál pre Ministerstvo 
kultúry SR (Program Pamät' sveta - východiská, stratégie, ciele a úlohy), obsahujúci 
aktuálne informácie o dianí v okolitých krajinách i hlavné tézy programu, prenesené 
do konkrétnych úloh všetkých významných slovenských dokumentačných a výskum
ných pracovísk. V tézach sa načrtli aj ťažiskové úlohy navrhovaného národného komi
tétu ako výkonného, poradného a koordinačného orgánu Ministerstva kultúry SR i 
Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí SR. Zdôraznila 
sa jeho úloha ako katalyzátora príslušných činností vo vzťahu k orgánom UNESCO, 
vládnym i nevládnym medzinárodným organizáciám. 
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Materiál pochopitel'ne obsahoval i odporúčajúce tézy, zamerané na pasportizáciu 
ohrozeného dokumentárneho dedičstva Slovenska i vzácnych pamiatok slovenskej 
proveniencie a so slovenskými vzťahmi v zahraničí, spolu s iniciovaním prípravy kon
krétnych projektov na všetkých úrovniach, od inštitucionálnych až po medzinárodné. 
Špecifikoval sa pojem "dokumentárne dedičstvo" (documentary heritage), ponímaný 
zo strany UNESCO vel'mi široko (rukopisné pamiatky, pamiatky knižnej kultúry, 
archívne dokumenty, špeciálne dokumenty- mapy, plány, fotografie, filmy, fonogra
fické valce, audiovizuálie ... ) 

V rámci technických a technologických špecifikácií programu Pamäť sveta v oblasti 
priamej i nepriamej digitalizácie sa v podstate prezentovali a odporúčali výsledky, 
know how a skúsenosti českej spoločnosti Albertina icome, aplikované v Národnej 
knižnici ČR v Prahe už od začiatku 90. rokov. 

Ustanovenie, činnosť a pôsobenie Slovenského národného výboru 
pre program Pamäť sveta 

Začiatkom roka 1996 bol na ustanovujúcej schôdzi za širokej účasti predstavitel'ov 
ministerstiev- kultúry, vnútra, školstva, Slovenskej komisie pre UNESCO, Slovenskej 
akadémie vied, knižníc, archívov, múzeí a galérií založený Slovenský výbor pre pro
gram Pamäť sveta. Jeho výkonným predsedom sa stal Ing. Jozef Hanus, CSc., 
vedecký pracovník a riaditel' Odboru konzervovania a reštaurovania Slovenského 
národného archívu v Bratislave. K hlavným úlohám patrilo popri tvorbe štatútu aj 
vytvorenie pracovných sekcií pre jednotlivé typy dokumentov- archívne, knižničné , 

ikonografické, archeologické, filmové, audiovizuálne. 

Výbor odporučil Ministerstvu kultúry SR aj iniciovanie a realizáciu konkrétnych pro
jektov, ktoré by tvorili základy budúcich digitálnych edícií, podl'a jednotlivých typov 
dokumentov. Za oblasť pamiatok knižnej kultúry boli centru UNESCO pre program 
Pamäť sveta v Paríži navrhnuté dva. Popri široko koncipovanom pojekte "lluminované 
kódexy knižnice Bratislavskej kapituly" (neskôr len "Antifonáre") ako spoločnom pro
jekte SNK a Slovenského národného archívu to bol projekt Univerzitnej knižnice v 
Bratislave "Islamské rukopisy v Bašagiéovej zbierke". 

Slovenská národná knižnica, poverená gesciou nad oblasťou knižničných dokumen
tov a pamiatok knižnej kultúry, iniciovala v priebehu roka 1996 na základe odporúča
ní Medzinárodného poradného výboru pre program Pamäť sveta aj široký dotazníko
vý prieskum, ktorého účelom a základným ciel'om bola tvorba národného registra a 
bázy dát k najvýznamnejším dokumentom z danej oblasti, určeným na prednostné 
reštraurovanie, konzerváciu i následnú digitalizáciu, potenciálne i možné nominácie 
na zápis do svetových zoznamov vzácneho a ohrozeného dokumentárneho dedič
stva. Materiál, obsahujúci zásady a kritériá výberu, bol adresovaný takmer 300 inšti
túciám - knižniciam, archívom, múzeám a galériám, príslušným ústavom SAV, fakul
tám vysokých škôl i cirkvám. Celé toto snaženie možno s odstupom času síce hod
notiť ako dobrú a rozsiahlu informačnú kampaň o programe Pamäť sveta, no mož
nosti iniciovať i realizovať ďalšie projekty digitalizácie zostali nevyužité. Nepodarilo sa 
získať garantov ďalších pilotných projektov mimo knižničnej a archívnej sféry, niekto-
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ré pokusy o nové nominácie SR v rámci zápisov do Svetového registra Pamäť sveta 
UNESCO) neboli úspešné, niektoré čakali dlhšiu dobu na svoje spracovanie, podanie 
a úspešné prijatie. Takým sa stal digitalizačný projekt týkajúci sa Zbierky banských 
máp a plánov Slovenského ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici . V naj
bližšom období hodláme nominovať i ďalšie pamiatky stredovekého písomníctva a 
knižnej kultúry so vzťahmi k Slovensku- Bratislavský misál z roku 1377 a ďalší z roku 
1490 z fondu Batthyanea v Alba lulii, Bratislavské misály l, 111, IV, Vl, VIl (Archív a 
Múzeum mesta Bratislavy), iluminované rukopisy bratislavskej a košickej provenien
cie (v Štátnej Széchényiho knižnici - Országos Széchényi Kčinyvtár v Budapešti). 

Prvé projekty digitalizácie - Uhorská kronika Jána z Turca, Bratislavský 
antifonár ll - ako pilotný projekt edície Memoria Slovaciae - medii aevi 
manistripta 

Ťažisko úsilia SNK sa v roku 1996 presunulo na riešenie úloh spojených s realizá
ciou pilotného projektu v rámci plánovanej dlhodobej edície vzácnych stredovekých 
kódexov slovenskej proveniencie, nazvanej "Memoría Slovacíae - medií aevi manu
scripta". Týmto pilotným projektom bol Bratislavský antifonár ll ab (tzv. Hanov kódex), 
najvýznamnejšia doma zachovaná pamiatka knižnej kultúry stredovekej Bratislavy z 
konca 15. storočia . V roku 1996 bola spracovaná jeho kodikologická a liturgická ana
lýza i usporiadanie jeho častí, rozptýlených po viacerých inštitúciách v Bratislave. 
Uskutočnili sa aj prvé konzultácie s odborníkmi Národnej knižnice ČR v Prahe a spo
ločnosti Albertina icome Praha. Spomenuté dve inštitúcie pripravili pod patronátom 
UNESCO v priebehu novembra 1996 aj medzinárodné podujatie zamerané na digita
lizáciu rukopisov a vzácnych tlačí. Slovenská národná knižnica zrealizovala v rámci 
podujatia digitálne faksimile prvotlače, pochádzajúcej pôvodne z historickej knižnice 
prievidzských piaristov - augsburgského vydania Uhorskej kroniky Jána z Turca. 

Kontinuita analytických prác na Bratislavskom antifonári (BA ll) , resp. Hánovom 
kódexe pokračovala aj v roku 1997. Toto rozsiahle dvojzväzkové liturgické dielo, 
uvádzané v zoznamoch aj ako Antiphonarium Bratislavense /la, b, patrí medzi naj
významnejšie doma zachované kódexové pamiatky. Kódex bol vytvorený v rokoch 
1487-1488 na podnet kanonika bratislavskej kapituly Jána Hana (Haan de Wep, 
lspar). O jeho iluminátorovi možno viesť polemiku, pretože staršie umenovedné 
diela uvádzajú v tejto súvislosti Mateja Prennera, údajne bratislavského miniátora, 
ovplyvneného skvelými prácami majstrov z okruhu salzburských dielní Ulricha 
Schreiera. Vysoká umelecká úroveň a kultúrno-historická hodnota i ďalších kóde
xových diel bratislavskej proveniencie bola nesporne významným argumentom k 
tomu, že Medzinárodný poradný výbor pre program Pamäť sveta UNESCO na svo
jom taškentskom zasadnutí v septembri 1997 zaradil súbor piatich bratislavských 
antifonárov z knižnice Bratislavskej kapituly do prestížneho svetového registra 
vzácneho dokumentárneho dedičstva Pamäť sveta. Táto pocta sa rovnako dostala 
aj súboru vzácnych arabských rukopisov z Bašagiéovej knižnice, uchovávanej v 
bratislavskej Univerzitnej knžnici. Priama digitalizácia Bratislavského antifonára ll 
sa uskutočnila po mnohých a dlhých peripetiách a rokovaniach aj vďaka podpore 
Ministerstva kultúry SR a účelovej vládnej dotácii, a to až vo februári roku 2000 na 
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pôde Slovenského národného archívu v Bratislave. Realizovala ju česká spoločnosť 
AiP Beroun. 

Základné východiská, ciele a koncepcia projektu "Kódexy knižnice 
Bratislavskej kapituly" 

Situácia v oblasti výskumu, spracovania i prezentácie slovenského kódexového 
dedičstva, zachovaného len v menšej časti doma (podstatná časť kódexov so slo
venskými vzťahmi sa nachádza dodnes v maďarských inštitucionálnych i súkromných 
zbierkach, menšia, no významná časť v sedmohradskej Alba lulii), je nasledovná. 
Súpisy kódexov, spracované Júliusom Sopkom, boli vydané v troch zväzkoch v 80. 
rokoch. Postupne sa pristupuje k ich paleografickej, umenovednej i muzikologickej 
analýze, o čom svedčia vel'mi cenné a moderné práce nastupujúcej generácie mla
dých slovenských vedcov - absolventov domácich i zahraničných univerzít. 
Paradoxom však zostáva fakt, že ani Historický ústav SAV ako vtedajšie hlavné rieši
tel'ské pracovisko, ani príslušné spoločenskovedné ústavy SAV a ani SNK nemajú z 
týchto jedinečných dokladov stredovekej kultúry a umenia žiadnu kvalitnú a modernú 
dokumentáciu. O jej systematike a dosahu ani nehovoriac. Pritom každá moderná 
publikácia či syntéza slovenských kultúrnych dejín a umenia to predpokladá prinaj
menšom vo forme kvalitných diapozitívov či praktických a dostupných mikrografických 
foriem. Navyše kvalitné a komplexné nasnímanie kódexov metódami priamej digitali
zácie je tak nielen jedinečnou možnosťou ich kvalitnej dokumentácie, archivovania i 
všestranného využitia v typografickej a vydavatel'skej praxi. Nehovoriac už o netuše
ných možnostiach virtuálnych detailných interdisciplinárnych výskumov- kodikologic
kých, paleografických, liturgických, muzikologických, umenovedných, zároveň i virtu
álnej rekonštrukcie týchto diel, ktoré na historickom území vznikali, po stáročia sa 
dopÍňali a používali v konkrétnych, dodnes zachovaných a funkčných historických 
objektoch (v prípade bratislavských antifonárov to bol Dóm sv. Martina). 

Kódexy knižnice Bratislavskej kapituly 

Knižnica Bratislavskej kapituly je najrozsiahlejším, najucelenejším, historicky i ume
lecky najcennejším kódexovým súborom zachovaným dnes na území Slovenska. 
Predstavuje pramennú bázu, ktorá umožňuje sledovať knižnú kultúru stredovekej 
Bratislavy z viacerých aspektov, a to v širších stredoeurópskych, ba možno povedať 
až v celoeurópskych súvislostiach. Z obsahového a typologického hl'adiska ide o litur
gické knihy (antifonáre, misály, psaltériá), rozsiahly a pestrý komplex náboženskej a 
teologickej spisby (biblické texty, exegetika, homiletika), zbierky kanonického i svet
ského práva (zbierky Dekretálov), profánne literárne druhy (slovníky, jazykové glosá
re a encyklopédie). Z konkrétnych diel dokumentujúcich jednotlivé typy možno uviesť 
na ilustráciu výklad o Gratiánovom dekréte z prelomu 12. a 13. storočia, dielo Glossa 
ordinaria od Bartolomaea Brixiensis z 13. storočia, fragmenty francúzskej provenien
cie z 13. storočia. Kódexy severotalianskej proveniencie z prelomu 13. a 14. storočia 
reprezentuje dielo Summa artis notariae od Rolandina Passagieriho, i ďalšie notár
ske pomôcky používané v okruhu bolonskej univerzity a uplatňované aj v prostredí 
kapituly ako hodnoverného miesta s funkciami verejného notára. Treba v tejto súvi-
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slasti azda poznamenať, že zachovaný odpis štatútov bolonskej univezity z roku 1317 
bol vzorom aj pre štatúty bratislavskej univerzity Academie lstropolitany. Z jazykoved
ných pamiatok si nesporne zaslúži pozornosť i Klaretov latinsko-český glosár z konca 
14. storočia . Synodálne štatúty biskupa Jána z roku 1318 sú podl'a zistení J. Sopku 
najstaršou stredovekou rukopisnou zmienkou o kulte sv. Cyrila a sv. Metoda v stred
nej Európe. Diela domácej proveniencie zastupujú práce troch skriptorov stredoeu
rópskeho kultúrneho okruhu z konca 14. storočia. Jedným z diel je latinská gramatika 
spísaná v Bratislave. Rozbory pamiatok zo 14. a 15. storočia vykazujú už aj podiel 
domácich skriptorov (Peter zo Štôly). Pozoruhodným domácim dielom zo začiatku 16. 
storočia je i Bratislavská kronika (Cronica Regni hungariae). 

Z výtvarného a umenovedného hl'adiska predstavujú práve iluminácie liturgických diel 
(zvlášť antifonárov a misálov) pramennú bázu umožňujúcu poznanie, v niektorých 
aspektoch i čiastočnú rekonštrukciu vývoja knižnej mal'by - iluminácie, nielen na his
torickom území Slovenska, ale aj v širších kultúrnohistorických kontextoch, najmä vo 
vzťahu k zachovaným pamiatkam monumentálneho tabul'ového maliarstva. Okrem 
dokladov z 13. storočia (Gratiánov dekrét) obsahujú skvelé miniatúry najmä brati
slavské misály (dnes uložené v Štátnej Széchényiho knižnici v Budapešti), ktoré vied
li mnohých kunsthistorikov k záverom, že v prostredí Bratislavy, resp. Bratislavskej 
kapituly možno predpokladať pôsobenie a produkciu skriptorskej a iluminátorskej diel
ne, ovplyvnenej spočiatku cisterciánskym výzdobným štýlom a prvkami, neskôr, v 14. 
storočí umeleckými vplyvmi talianskeho trecenta (Bratislavský misál l) i taliansko
českými vplyvmi (Biblia Václava z Ganois, Misál Henrika Stephaniho de Westphalia 
(dnes v Batthyáneu v sedmohradskej Alba lulii), dva misály zdobené Michalom z 
Trnavy), vplyvmi a podnetmi z porýnskej, salzburskej i dolnorakúskej mal'by (brati
slavské erbové privilégiá z roku 1436 vydané Žigmundom, majster pôsobiaci v služ
bách kanonika Hana, ktorý vyzdobil Antifonár lia a pod.). 

Bratislavské antifonáre 

Bratislavské antifonáre 1-V predstavujú v komplexe stredovekých pamiatok knižnice 
Bratislavskej kapituly špecifický súbor pergamenových dokumentov nesmiernej histo
rickej i umeleckej ceny. Zrejme i tento nesporný fakt bol jedným z hlavných dôvodov, 
prečo sa v minulosti, už v priebehu 19. a potom 20. storočia do nich tak barbarsky 
zasahovalo - inak povedané, ich najkrajšie iluminované táliá i bohatá perokresbová 
výzdoba padla za obeť zásahom a krádežiam samotných správcov, priekupníkov či 
anti kvá rov. 

Bratislavský antifonár ll ab (Hanov kódex) ako pilotný projekt edície 
Memoria Slovaciae - medií aevi manuscripta 

Realizácia projektu digitálneho vydania dvojzväzkového Hanovho kódexu, umelecky 
najhodnotnejšieho a rozsahom najväčšieho z antifonárov, bola nesmierne užitočným 
počinom z viacerých hľadísk. Predovšetkým to bol vel'mi dôstojný začiatok slovenskej 
edičnej účasti v programe UNESCO Pamäť sveta i zároveň skvelý základ modernej 
slovenskej digitálnej edície stredovekých rukopisov, ktorú sme od začiatku chápali i 
ako špecifickú, no významnú súčasť digitálnej Pamäte Slovenska, ktorú je možné roz-
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šírovať aj o digitálne vydania ďalších pamiatok slovenskej proveniencie, resp. pamia
tok so vzťahmi k Slovensku, zachovaných doma, alebo vo vel'mi významnej miere v 
zahraničí - predovšetkým v maďarských inštitucionálnych zbierkach v Budapešti a 
sedmohradskej Alba lulii (Bratislavské misály l-VIl, Kremnická mestská kniha, 
Justiniánov kódex, košické graduály a ďalšie početné pamiatky východoslovenskej 
proveniencie). 

Digitálnym spracovaním a vydaním BA ll ab sa nám, samozrejme v rámci reálnych 
možností, podarilo formou priamej digitalizácie v štyroch úrovniach kvality sceliť jednu 
z najkrajších pamiatok knižnej kultúry stredovekej Bratislavy, ktorá bola najmä v obdo
bí medzi dvoma svetovými vojnami necitlivo rozdelená na tri časti, uchovávané dnes 
v troch bratislavských inštitúciách - Slovenskom národnom archíve, Archíve mesta 
Bratislavy a Múzeu mesta Bratislavy. 

Základné východiská, metodológia prístupu a koncepcia projektu 
virtuálneho diela 

UNESCO vo svojich materiáloch k programu Pamäť sveta prirodzene sformulovalo aj 
odporúčania v horeuvedených oblastiach. Možno ich stručne charakterizovať tak, že 
každý projekt by mal byť samostatnou entitou, ale len z finančného hl'adiska. V tom 
zmysle musí odrážať investičné potreby samotnej digitalizácie, resp. náklady na 
reprodukčné práce (tvorba diapozitívov v prípade nepriamej digitalizácie), na adek
vátnu prípravu fondov a zbierok (náklady na konzervátorské práce, reštaurovanie) a 
vytvorenie vhodného prostredia na ich uloženie. Samostatnou súčasťou projektov je 
spracovanie analytických popisov a odborných anotácií k dokumentom, poznámko
vého a bibliografického vybavenia, registrov, plných textov (vedecké štúdie a analýzy 
z príslušných odborov). 

Základným cieľom , ktorý sme mali na pamäti pri príprave štruktúry a spracovaní dát 
vo vzťahu k digitalizovanému dokumentu, bola ich funkčnosť z hl'adiska väzieb na 
digitálne obrazy, resp. náhl'ady i vo vzťahu k možnostiam aplikovaných softvérových 
nástrojov (možnosti vyhl'adávania, indexovania a pod.). Plné texty svojím rozsahom i 
charakterom umožňujú riešitel'om stanoviť hÍbku i rozsah poskytovaných informácií 
pre používatel'a, ktorý má navyše možnosť dodávať si potrebné dáta. Ciel'om tvorcov 
softvérov je vytvoriť na tento účel také prístupové softvérové moduly, ktoré urobia i 
prácu bežného používatel'a s digitálnou publikáciou praktickou, prehl'adnou a pohodl
nou. Teda takýto softvérový nástroj simuluje prácu s knihou a zároveň rozvíja nové 
možnosti výskumnej práce. To umožňuje základnú orientáciu v digitálnom dokumen
te cez štrukturovanie digitálnych obrazov analogickým spôsobom, ako je to pri origi
nálnom dokumente. Popri databázach obrazov musia aj databázy textové poskytovať 
používatel'ovi príslušné charakteristiky dokumentu. ich štruktúru musia tvoriť špecia
listi. Iné sú v prípade jednoduchého rukopisného diela, kódexu, iné v prípade prvotla
če, špecifické v prípade antifonárov. 

Základná koncepcia projektu Bratislavského antifonára ll ab i ďalších štyroch z tejto 
série (bratislavských antifonárov l, 111, IV a V) bola teda postavená na potrebe virtuál
nej rekonštrukcie umelo rozdelených dokumentov, s ambíciou poskytnúť používateľa-
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vi vysoký komfort, rýchlu a pohodlnú orientáciu vo virtuálne jednotnej obrazovej báze 
zloženej z obrazov-náhl'adov, snímaných v štyroch úrovniach kvality (Gallery, Normal, 
Internet, Archive) s uplatnením operačných možností autorizovaného softvéru 
Manufret od spoločnosti AiP Beroun. 

Nový projekt SNK v rámci digitálnej edície Memoria Slovaciae - medií 
aevi manuscripta : Svetová kronika Jána z Utino 

V snahe udržať kontinuitu vo vydávaní kvalitných digitálnych faksimílií s náležitým 
interdisciplinárnym vedeckým spracovaním a komentármi, po úspešnom vydaní série 
piatich bratislavských antifonárov na CD-ROM, Slovenská národná knižnica iniciova
la aj projekt digitálneho vydania Svetovej kroniky (Weltchronik) Jána z Utino (z r. 
1363). Tento papierový dokument s rozsiahlou kolorovanou kreslenou výzdobou a ilu
stráciami, s nemeckým textom, ktorý je súčasťou rukopisných zbierok Archívu litera
túry a umenia SNK (ALU SNK), vznikol azda v bratislavskom prostredí niekedy v 
období rokov 1458 až 1462. V 18. storočí bol majetkom bratislavských kapucínov. 
Vyznačuje sa didaktickým charakterom (a obsahom), poskytuje čitatel'ovi dejiny sveta 
na elementárnej úrovni, predovšetkým v kontexte Starého a Nového zákona, no s pre
sahmi do historických období. Ich kontinuitu tvorí rad pápežov, postavených ako 
reprezentantov cirkevnej hierarchie po boku cisárov ako reprezentantov svetskej 
moci. To podmienilo obrazovú štruktúru diela i jeho horizontálny formát. Kódex je tak 
plný podobizní pápežov a cisárov s niekol'kými biblickými výjavmi (Noemova archa, 
Abrahámova cesta, Dávid a Goliáš ... ).Rad pápežov končí Pius ll. (pont. 1458-1464), 
panorámu či galériu cisárov dopÍňa rad uhorských panvníkov po začiatky vlády Mateja 
Korvína. Jedna z pergamenových rukopisných verzií Utinovho diela, mimochodom 
uchovávaná v Štátnej Széchényiho knižnici v Budapešti, pochádza zrejme priamo z 
jeho okruhu. Provenienčné záznamy z polovice 15. stor. a prvej polovice 18. stor. 
naznačujú, že dielo mohlo byť odpísané a vyzdobené priamo v Bratislave, kde slúži
lo niektorej z farských škôl, alebo niektorému konventu či bratstvu. 

Projekt SNK v oblasti digitalizácie a konzervovania stredovekých 
pamiatok knižnej kultúry a listinného materiálu "Pergameny Slovenskej 
národnej knižnice", financovaný z grantu APW 

Projekt "Pergameny v SNK", financovaný z grantu Agentúry pre rozvoj vedy a výsku
mu, ktorého realizácia sa začala v roku 2007, chce popri náležitej evidencii, inventa
rizácii, konzervátorských a reštaurátorských činnostiach v masíve stredovekého i 
novovekého kódexového a listinného materiálu, predchádzajúcich samotnej digitali
zácii, zúročiť všetky naše doterajšie skúsenosti s analýzou a prezentáciou vzácneho 
dokumentárneho dedičstva Slovenska. Proven ienčne vel'mi široký i detailný hlboký 
prienik do dejín stredovekého písomníctva a knižnej kultúry v stredoeurópskom regió
ne sa javí vel'mi potrebným aj z hl'adiska docenenia a interdisciplinárneho analytické
ho zhodnotenia tohto najvýznamnejšieho fragmentárneho kódexového súboru na 
Slovensku - pamiatok zachovaných vo fondoch a zbierkach ALU SNK v Martine. 

Súbor vznikal postupne a dlhodobo na pôde Literárneho archívu Matice slovenskej, 
paralelne s inými zbierkami písomností literárneho a archívneho charakteru. 
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Významne sa rozrastal najmä po presťahovaní cirkevných historických knižničných 
fondov z Miestneho pracoviska Matice slovenskej v Bratislave do novej, už tretej 
matičnej budovy na martinskú Hostihoru, i akvizíciami niektorých osobných pozosta
losti významných vedcov, najmä literárneho historika a bibliofila doc. dr. Antona 
Augustína Baníka a historika cirkevných dejín a knižnej kultúry dr. Vševlada Jozefa 
Gajdoša. Do SNK v Martine sa tak dostali aj historické fondy konventných a franti
škánskych knižníc z Bratislavy, Hlohovca a Skalice, knižníc piaristov z Podolínca, 
Prievidze, Sv. Jura pri Bratislave a Trenčína , kapucínov z Bratislavy, jezuitov z Trnavy, 
premonštrátov z Jasova a Lelesa, dominikánov z Košíc, minoritov z Levoče a Spišskej 
Novej Vsi i ďalších, obsahujúcich kódexové fragmenty najmä vo väzbách prvotlačí a 
tlačí 16. storočia. Svojou dobou a miestami vzniku, obsahovou i formálnou typológiou 
tak dokumentujú jedinečným a nenahraditel'ným spôsobom kultúrny i historický vývoj 
v tejto špecifickej oblasti nielen slovenských kultúrnych, cirkevných a literárnych dejín. 

Obsahový profil kódexového a listinného súboru v Archíve literatúry 
a umenia SNK 

V uvedenej zbierke či masíve dokumentov výrazne dominujú pergamenové fragmen
ty zo 14. a 15. storočia. Popri liturgických textoch (fragmentoch antifonárov, breviárov, 
graduálov, kvestionárov, misálov, pasionálov, sekvenciárov, žaltárov, kázní), biblic
kých textoch (fragmety z latinských, nemeckých a českých biblií, Starého a Nového 
zákona), náboženských textoch (filozoficko-teologické traktáty, glosáre, kompendiá, 
lekcionáre, martyrológiá, vieroučné články), zlomkoch kanonického práva (pojednania 
o manželstve, o sviatostiach) a formulárových zbierkach tu možno objaviť aj početné 
pamiatky presahujúce svojím významom hranice stredoeurópskeho kultúrneho regió
nu. Patria k nim nesporne komentáre k Danteho Božskej komédii, Boethiovmu dielu 
(O úteche z filozofie), dielu Aurelia Augustina (O Božom štáte), Dialógy Gregora 
Vel'kého, ďalej pôvodné i prekladané české jazykové pamiatky (Summa smyslu, 
Devet Artikuluov zlatych od Swateho Jana Husy z Husynce, utrakvistický zborník, 
pasionál so stredovekými Prokopskými legendami, latinské legendy o sv. Vítovi, 
Prokopovi a Václavovi, veršované Desatoro), ďalej filozofické slovníky, pozoruhodný 
zlomok astrologického diela o Mágii (Pycatrix: De magia), alchymistický traktát 
(Compendium alchymisticum), zlomok Sibyllinho proroctva (Prophetia Sibyllae), vzác
ny cestopisný popis orientálnych krajín, jedinečné kronikárske, početnými kresbami 
ilustrované dielo Weltchronik od Jána z Utino, i piaristická a scholastická spisba. 

Pochopitel'ne nemožno obísť ani vzácne jednotliviny cenné rozsahom a kvalitou ilu
minácií (fragment z bratislavského antifonára, s najväčšou pravdepodobnosťou 
Hanovho kódexu z roku 1488), či výzdobou a jedinečným spracovaním väzby- hodi
niek (Liber horarum canonicarum). Všetky tieto pamiatky dokumentujú vzájomnú spä
tosť a bezprostredné kultúrno-historické väzby na okolité kultúrne európske prostre
die v érach pred a po rozšírení kníhtlače. Prirodzene tieto kódexové pamiatky i zacho
vaný stredoveký i novoveký listinný materiál (erbové privilégiá- armálesy, listiny kon
ventov a kapitúl, overené odpisy stredovekých listín) odrážajú i vývoj, obsahovú štruk
túru a osudy príslušných cirkevných, farských, rádových a kláštorných knižníc v epo
che novoveku na historickom území Slovenska. Boli to osudy často vel'mi dramatic-
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ké, z ponímania dnešnej hodnoty týchto pamiatok až nepochopitel'né, barbarské a 
pre staršiu slovenskú kultúru a dejiny bolestné. 

Ciele a postupy projektu z pohl'adu jeho interdisciplinárneho vedeckého 
zamerania 

Ako sme už naznačili vyššie, projekt "Pergameny v SNK" má pomerne náročné ambí
cie v spracovaní a sprístupnení existujúceho pramenného bohatstva v kvalitnej obra
zovej dokumentácii s bohatým textovým vybavením, spracovaným na základe moder
ných metód interdisciplinárneho prístupu. Chceme sa priblížiť náročným požiadavkám 
moderného vedeckého výskumu a predpokladáme, že naše výsledky budú vkladom i 
podnetom pre analogické bádatel'ské aktvitiy a porovnávacie výskumy aj v tých oblas
tiach Európy, kde možno predpokladať reálnu existenciu väčšiny prameňov tohto 
typu, zachovaných a uchovávaných v inštitucionálnych či súkromných zbierkach. 
Vychádzame zo súčasného úzu, kde chceme používatel'om, resp. bádatel'om priblížiť 
každý celok či fragment rukopisnej pamiatky ako špecifický historický prameň, kultúr
ny fenomén a polyprodukt mnohostranného využitia. Mnohé z týchto pergamenových 
dokumentov sú len prvostupňovo spracované, nie je k dispozícii ich moderná doku
mentácia ani bližšie údaje, vypovedajúce konkrétne o ich materiálovej hodnote a 
obsahovej podstate - o pôvodcoch formy, výzdob i obsahu, o miestach vzniku, inak 
povedané o datovaní, provenienciách, typológii , o miere poškodenia, kval ite použi
tých atramentov a pigmentov na výzdobných prvkoch, erbových miniatúrach, voskoch 
pečatí a pod.). 

Z aspektu konzervátorského a reštaurátorského sú kvalifikované zásahy nevyhnutné, 
pretože postupne sa stráca miera čitatel'nosti textov, vplyvom korózií atramentov 
degradujú kolagénové vlákna pergamenov, čoho dôsledkom je vypadávanie celých 
miest alebo prestupovanie atramentov na versa dokumentov. Kolorovaná výzdoba 
miniatúr a marginálií i perokresby kaligrafických iniciál sa sprašujú a vypadávajú z 
pôvodných lokalít. Materiálový výskum pergamenov, záznamových prostriedkov, far
bív a pigmentov a miery ich poškodenia tvorí základ pre uplatnenie reštaurátorsko
konzervátorských zásahov, vytvorene skríningovej databázy pre hodnotenie perga
menov a spracovanie metodických pokynov pre výukový proces na príslušných 
odborných pracoviskách archívov a knižníc. Vychádza zo skúseností medzinárod
ných výskumných projektov v tejto oblasti (IDAP- Improved Damadge Assessment 
of Parchment, zaradený do piateho programu Európskej komisie i naň nadväzujúce 
staršie projeky STEP Leather Project, ENVIRONMENT Leather Project, 
Micromethods for the Analysis of Parchment). 

Problematika výskumu stredovekých kódexov bola v minulosti v gescii Historického 
ústavu SAV, kde ju vo svojich súpisových prácach, kodikologických i historických štú
diách prezentoval Dr. Július Sopko, CSc. Z muzikologických a umenovedných hl'adísk 
sa uvedené pamiatky v ALU SNK len okrajovo skúmali špecialistami v Ústave hudob
nej vedy SAV (Doc. Dr. Richard Rybarič) a Umenovednom ústave SAV (Doc. Alžbeta 
Guntherová-Mayerová). Pri komparáciách zachovaných prameňov sa vychádzalo 
predovšetkým z výsledkov českých, nemeckých a maďarských bádatel'ov a európ
skych kódexových pramenných edícií. Prirodzene od 80. rokov minulého storočia sa 
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dynamika vývoja špecializovaných výskumov v uvedených oblastiach v zahraničí roz
vinula, no na Slovensku v tomto smere podstatné zmeny zaznamenávame až v prvej 
dekáde tohto storočia, keď sú k dispozícii tematické monografie mladých vedcov, 
navyše sa pristúpilo i k výberu, interdisciplinárnemu spracovaniu, digitalizácii a vydá
vaniu konkrétnych kódexových pamiatok v plnom rozsahu. 

Etapy riešenia projektu 

1. etapa: Prieskum pergamenových dokumentov, vývoj skríningovej spracovateľskej 
databázy. Táto etapa zahŕňa: 

• kvantifikáciu a základnú inventarizáciu prameňov (doteraz zistených cca 200 
dokumentov), 

• prieskum fyzického stavu pergamenovej podložky, 

• prieskum záznamových prostriedkov (atramenty, pigmenty, vosky), 

• zistenie a evidenciu stavu ich poškodenia. 

Na základe vopred stanovených kritérií sa buduje v modelových systémoch spraco
vatel'ská databáza, kde sa hodnotí: 

• typológia dokumentu, 

• rok jeho vyhotovenia, 

• druh, farba a rozsah poškodenia pergamenu, jeho Ph, 

• NIR, vláknová spektrálna analýza atramentov, 

• teplota zmrštenia kože, 

• u listín aj druh voskov pečatí a ich poškodenie. 

V priebehu prvej etapy sa začal aj prvotný konzervačný zásah (mechanická očista, 

vystieranie ako základ pre historické a umenovedné výskumy). 

Paralelne prebieha 2. etapa: Historický a materiálový výskum, vypracovanie metodík 
a spracovanie. Po digitalizácii (podľa normy EÚ - 600 dpi), v rámci ktorej sa realizu
je aj virtuálna rekonštrukcia jednoznačných a provenienčne zhodných dokladov a ich 
komplexnej fotodokumentácie, pripravujú sa metadáta pre tvorbu bibliografických 
záznamov o kódexových fragmentoch s uplatnením pravidiel AACR2 a MARC21. U 
listinného materiálu sme pristúpili k diplomatickým prepisom ich celých textov. Zo 
získaných štrukturovaných údajov a anotácií bude možné spracovať analytické štúdie 
(kodikologickú, paleografickú, liturgickú, muzikologickú, umenovednú, diplomatickú, 
heraldickú, sfragistickú a pod.). 

V 3. etape, ktorej časový horizont sa končí decembrom roku 2009, je plánovaná popri 
uvedených činnostiach aj prezentácia vybraných dokumentov formou tematickej 
expozície, jej bulletinu a publikovaných štúdií. Vôbec celkové záverečné výstupy a 
dopady projektu možno už dnes formulovať v podobe elektronickej bibliograficko
obrazovej databázy, ktorá bude otvorená pre dopÍňanie o analogické výsledky a dáta. 
Kvalitná digitálna obrazová dokumentácia, kde odhadujeme cca 1500 náhl'adov 
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s vysokým rozlíšením (600dpi, potom v rôznych úrovniach kvality, i v rámci potrieb 
internetových portálov SNK, či samostatných elektronických publikácií) a tlačeného 
katalógu, umožní komfortný prístup pre bádateľov i laických používatel'ov. Chceme, 
aby projekt mal, a už aj má konkrétne prepojenia na oblasť vyučovacieho procesu prí
slušných katedier vysokých škôl a vzdelávania špecialistov, pre ktorých chceme v 
samotnom závere riešeného projektu a úloh pripraviť aj interdisciplinárne poňatý 
seminár s možnosťou putovnej výstavy. 

Dúfame, že naše snaženia budú pre vedeckú, odbornú i laickú komunitu , domácu i 
zahraničnú kultúrnu verejnosť aj bibliofilov podnetným, cenným, príjemným, užitoč
ným i pôsobivým obohatením informácií o fondoch a zbierkach Archívu literatúry a 
umenia Slovenskej národnej knižnice, i o pamiatkach stredovekej knižnej kultúry 
Slovenska v európskych kultúrnych a historických kontextoch. 

Digitalizácia starých tlačí vo Verejnej knižnici Jána Bocatia 
v Košiciach 

Mgr. Peter Anna, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 

študovňa regionálnej literatúry je špecializované pracovisko Verejnej knižnice Jána 
Bocatia v Košiciach. Je zameraná na zhromažďovanie, evidovanie, ochraňovanie a 
sprístupňovanie dokumentov, viažucich sa k regiónu Košíc. Fondy študovne tvoria 
zbierky kníh, periodík, drobných tlačí a tiež aj databáza CD a DVD titulov. Posledná 
spomenutá zbierka CD a DVD nosičov je obzvlášť zaujímavá pre súčasnosť, kedy sa 
kladie dôraz na digitalizáciu v inštitúciách ako sú knižnice, archívy či múzeá. Prevažnú 
časť v tejto skupine tvoria digitalizované diela z maďarského vydavateľstva Arcanum. 
Toto vydavatel'stvo je zamerané na digitalizáciu archívnych dokumentov a historických 
kníh. U nás máme vyše 60 rozličných titulov z ich vydavatel'skej edície. Väčšinou také, 
ktoré obsahujú informácie regionálneho charakteru. Ide predovšetkým o staré mapy 
celého Uhorska, diplomatáre starých listín, rozličné lexikóny a encyklopédie, genealo
gicko-heraldické tituly a iné historické pramene. Okrem tejto bohatej a pestrej zbierky 
CD a DVD nosičov z vydavatel'stva Arcanum obsahuje fond i tituly, ktoré sa aj záslu
hou našej knižnice objavujú po prvýkrát v digitalizovanej podobe. 

Župná knižnica Františka ll. Rákociho v Miskolci - ll. Rákóczi Ferenc Megyei 
Känyvtár - prišla roku 2005 s iniciatívou vytvoriť v spolupráci s Verejnou knižnicou 
Jána Bocatia v Košiciach projekt na digitalizovanie 3 historických knižničných jedno
tiek. Tak sa po vzájomnej dohode vybrali z fondov študovne regionálnej literatúry tie 
knihy, ktoré by boli zaujímavé pre skúmanie dejín regiónov obidvoch knižníc, ako aj 
pre širšiu verejnosť. Tieto vybrané diela sme následne zapožičali partnerskej knižnici 
v Miskolci a v spolupráci so špecializovanou firmou zameranou na digitalizáciu -
General Document Line a firmou, ktorá vytvorila elektronickú podobu týchto kníh -
Mkb-Lux, sa uskutočnila digitalizácia týchto dokumentov (t.j . transformácia dát do gra
fických počítačových súborov, ktoré sa dajú strojovo spracovávať a prenášať v sieti). 
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Zo zbierky študovne sa siahlo po najčastejšie využívaných knihách, obsahujúcich 
informácie regionálneho charakteru, ale aj informácie z dejín niekdajšieho hlavného 
centra Abovskej župy i širšieho okolia, z dejín mesta Košice. Stručne si priblížime 
vybrané knižné tituly a jedno periodikum. 

Tutkó, József: Szabad Királyi Kassa Városának Tórténekmi Évkänyve (Historická 
ročenka slobodného krá/'ovského mesta Košice) 

Je to jedna z dvoch vydaných kroník mesta Košice z 19. storočia. Knižne vyšla roku 
1861. Je písaná v maďarčine a zachytáva okrem dôležitých udalostí z minulosti mesta 
a okolia aj rôzne detaily a kuriozity. Taktiež sú v nej vzácne celostránkové ilustrácie 
(zobrazená je napr. vtedajšia podoba Dómu sv. Alžbety či Michalskej kaplnky), ale i 
prepis najstarších listín viažucich sa k mestu Košice. Kronika slúži dodnes ako vzác
ny prameň pre bádanie historikov, študentov i laikov o minulosti mesta. 

Tärténelmi Käzlemények Abauj-Toma és Kassa Muljtából (Historické správy z minu
losti Abovsko-turnianskej župy a Košíc) 

Periodikum sa vydávalo v rokoch 1910-1918. V rokoch 1910-1914 vychádzalo ako 
štvrťročník, za roky 1915-1916 vyšli ďalšie štyri čísla a jedno- posledné- číslo za 
roky 1916-1918. Na jeho stránkach publikovali mnohí vtedajší známi autori, medzi 
inými i Ľudovít Kemény, Jozef Csoma či Juraj Kerekes. 

Kassai Kala uz Czim-Naptár 1892 (Adresár a kalendár mesta Košice na rok 1892) 

Najstarší zachovaný adresár v Študovni regionálnej literatúry Jána Bertalana. 
Obsahuje napr. zoznam vlastníkov domov v meste podľa jednotlivých ulíc, ale i mená 
živnostníkov či zoznam mien župných úradníkov. 

Tieto CD nosiče obsahujú šesť základných častí Uednotlivé časti sú označené v 
maďarčine): 

Nyitólap (úvodná strana a popis jednotlivých častí CD nosičov) 

Lapozgató ("listovanie" - umožňuje listovanie v publikácii) 

Tartalom (obsah publikácie) 

Keresä ("hl'adanie" - umožňuje plnotextové vyhl'adávanie v publikácii) 

Känyvjelzä (umožňuje pozrieť si popri listovaní a hl'adaní nami označené strany) 

Névjegy (obsahuje údaje o spolupartneroch pri realizácii digitalizácie). 

Podstatnou výhodou týchto konvertovaných digitálnych dokumentov v porovnaní s ich 
pôvodnou analógovou podobou je vyššia efektívnosť prístupu v zmysle možností 
vyhl'adávania textových reťazcov, či vytváranie kópií. Taktiež aj možnosť viacnásob
ného využívania tohto istého dokumentu v tom istom čase. Používatelia si môžu ten 
istý digitálny dokument prezerať súčasne na rôznych termináloch, a ak je dokument 
umiestnený aj na webe, tak je prístupný z akéhokol'vek počítača pripojeného na inter
netovú sieť. 

Digitalizované dokumenty z fondov študovne regionálnej literatúry sú sprístupnené 
tiež v online forme, a to na oficiálnej stránke Župnej knižnice v Miskolci www.rfmlib.hu. 
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Na svojej domovskej webovej stránke má táto knižnica zriadenú online digitálnu kniž
nicu (online digitális kônyvtár) a v rámci knižnice sú na nahliadnutie prístupné aj vyš
šie uvedené tituly. 

Digitalizácia a sprístupňovanie historických knižničných dokuentov kultúrneho dedič
stva Slovenskej republiky prostredníctvom nových informačných technológií je na 
Slovensku síce len v zárodku, ale už v blízkej budúcnosti môžeme očakávať, že dôjde 
k jej rozvoju. Okrem niekol'kých už spomenutých výhod digitalizácie ich hlavnou pro
gresívnou stránkou je umožnenie prístupu k ich obsahu pre širšiu verejnosť a zároveň 
ochrana originálu pred poškodením a znehodnotením. V oblasti digitalizácie má i 
Verejná knižnica Jána Bocatia v pláne sprístupniť v elektronickej podobe ďalšie uni
káty našej knižnej zbierky. Takto by sme radi v budúcnosti zdigitalizovali najmä histo
ricky a archívne zaujímavé knihy, staršie periodiká a tie dokumenty, ktorých časté 
fyzické používanie by mohlo viesť k ich poškodeniu. 

šesťdesiat rokov slepeckej tlače na Slovensku 

Mgr. Gabriela Rerková, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hre bendu v Levoči 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej SKN) oslávila v 
októbri tohto roku 60. výročie svojho vzniku. Ide o jedinú a jedinečnú inštitúciu svojho 
druhu na Slovensku, ktorej prioritou je výroba a tlač slepeckých kníh a časopisov. 

Francúz Louis Braille (1809-1852) ako trojročný prišiel o zrak. Ako šestnásťročný 
vymyslel slepecké písmo, čo predstavovalo ozajstný historický zlom na ceste za 
poznaním, vzdelávaním a sebarealizáciou miliónov nevidiacich a slabozrakých l'udí 
na celom svete. Braillovo písmo pozostáva zo šiestich reliéfnych bodiek, ktoré v rôz
nych konfiguráciách predstavujú celú abecedu. Francúzi na znak vďaky uložili Braillov 
popol do Pantheonu, miesta posledného odpočinku najväčších synov a dcér 
Francúzska. A pred niekoľkými rokmi Združenie priatel'ov Louisa Brailla premenilo 
jeho rodný dom v Coupvray, asi 35 kilometrov od Paríža, na múzeum. Dvojsté výro
čie narodenia tohto geniálneho tvorcu slepeckého písma si pripomenieme 4. januára 
budúceho roku. 

Slováci majú tiež svojho významného predstaviteľa, je ním nevidiaci Matej Hrebenda, 
rodák z Rimavskej Píly (1796-1880), ktorý v 19. storočí chodil po slovenských dedi
nách a roznášal knihy a kalendáre tým, ktorí mali záujem o písané slovo. Meno obe
tavého šíritel'a osvety si dala do názvu aj levočská slepecká knižnica. 

História slepeckej tlače na Slovensku má 60-ročnú tradíciu. Svoju históriu začala 
písať na pôde starobylej Levoče, ktorej nie nadarmo hovoria "mekka nevidiacich". 
Sídli tu materská i základná škola spolu s pedagogickou poradňou, hneď v jej sused
stve aj Stredná odborná škola pre zrakovo postihnutú mládež. Vedľa hlavnej cesty 
E 18 má svoje centrum Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, ktoré 
poskytuje rehabilitáciu a rekvalifikáciu ťažko zrakovo postihnutým ľuďom po strate 
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alebo podstatnom oslabení zraku v produktívnom veku. Všetky tieto inštitúcie majú za 
sebou roky činorodej a zmysluplnej práce. Základná škola existuje už 86 rokov, odbor
ná škola 61 rokov a rehabilitačné stredisko 31 rokov. Nevidiaci a slabozrakí z bývalé
ho československa drali nohavice v tunajšej základnej škole, naberali remeselnícky 
fortiel' v tunajšom učilišti. Mnohí z nich si tu našli životných partnerov a aj živobytie v 
niekdajšom výrobnom družstve Obzor. Po roku 1989 sa družstvo pretransformovalo 
na súkromnú firmu a dnes pod menom Universal zamestnáva z pôvodne vyše troch 
stovák l'udí ani nie päťdesiatku . Pre úplnosť treba dodať, že od 16. novembra 1990 
na Námestí Majstra Pavla v dome číslo 28 našlo svoje sídlo aj Múzeum špeciálneho 
školstva. Sprístupňuje širokej verejnosti, žiakom a pedagógom špeciálnych škôl stálu 
expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. 

Ak chceme hovoriť o slepeckej tlači na Slovensku, musíme sa vrátiť do histórie. Na jej 
samom začiatku bol šlabikár. Jeho autorom bol Adolf Fryc, prvý riaditeľ Štátneho ústa
vu pre slepcov v Levoči, ktorý prišiel z Prahy roku 1921 a pôsobil na Spiši 18 rokov. 
Keďže žiaci nemali šlabikár v knižnej podobe, museli si ho prepisovať formou diktátu. 
V rokoch 1931-1938 vyšli v Braillovom písme ešte štyri učebnice a dve čítanky. V slo
venčine ich vydal pražský spolok český slepecký tisk. Bola to Kukučínova novela 
Mišo a Krčméryho básnická zbierka Keď sa sloboda rodila. Ústav pre slepcov v 
Báhoni sa v 30. rokoch minulého storočia podujal ručne prepisovať knihy do 
Braillovho písma, ale tie slúžili len pre potreby vlastným chovancom. Najstaršou ručne 
prepísanou knihou boli Miešané básne slovenských spisovatel'ov. 95-stránkovú zbier
ku prepisala ručne na braillovskej tabul'ke Gizela Masárová z Bratislavy roku 1931 . 
Napriek tomu, že v tom čase už existovali Pichtove stroje, ktoré by sme mohli prirov
nať k našim písacím strojom, pani Masárová prepisovala tento text bodku po bodke 
rukou. Tieto viac ako skromné začiatky braillovskej tlače na Slovensku boli odrazom 
hospodárskych pomerov, ktoré v tom období vládli v Čechách a na Slovensku. 
Absencia tlačeného slova v Bra i l lovom písme na Slovensku bola vel'ká, Praha bola na 
tom lepšie. Slepecký ústav v Levoči suploval nedostatok slepeckej tlače dovozom 
českých periodík. 

V rokoch 1926 až 1938 vychádzal v Levoči časopis Besiedka. Mal mesačnú periodi
citu, s prázdninovou pauzou a do istej miery suploval funkciu učebnice. Redigovali ho 
učitelia levočského Štátneho slepeckého ústavu a tlačil ho český slepecký tisk v 
Prahe. V januári 1938 začal vychádzať mesačník Slovenský slepec, ktorý bol určený 
pre dospelých a tiež sa tlačil v Prahe. Jeho prvým redaktorom bol odborný učitel' slep
cov Viliam Hrabovec. 

Vznik Slovenského štátu zmaril dovtedajšie možnosti výpomoci na poli tlače medzi 
Prahou a Levočou . O to viac sa dostala do popredia požiadavka vybudovania tlačiar
ne pre nevidiacich na Slovensku. Za krstného otca snaženia a rukolapných začiatkov 
kníhtlače u nás možno považovať učitel'a Štátneho ústavu pre slepcov v Levoči 
Jozefa Vrabla. Roku 1942 vycestoval na skusy do pražskej slepeckej tlačiarne a už 
o rok neskôr putoval na Slovensko sádzací stroj z nemeckého Magdeburgu. Ako sa 
však ukázalo, toto strojové zariadenie na uvedenie tlačiarne do života nestačilo. 

Vrabla to však neodradilo, rozhodil siete na všetky možné strany, vytrvalo klopal na 
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príslušné dvere, až prišiel 28. november 1946. Odvtedy sa datuje vznik tlačiarne pre 
nevidiacich v Levoči s názvom Slovenská slepecká tlač. Ako uvádzajú dostupné 
písomné pramene, zariadenie pracovalo v prvých dvoch rokoch svojej existencie 
nepravidelne a malo funkciu školskej ustanovizne. Od 1. októbra 1948 rozšíril rady 
pracovníkov tlačiarne Imrich Uhriňák, ako prvý nevidiaci tlačiar, a vypomáhali mu ešte 
Ľudovít Vrabel a neskôr zrakovo postihnutý Rudolf Koleno, ktorý sa v roku 1961 stal 
aj prvým vedúcim tlačiarne. 

S odstupom rokov možno začiatky slepeckej tlače v Levoči hodnotiť ako manufak
túrne. Papier sa ukladal po predchádzajúcom namáčaní v cínovej vaničke do vrstiev 
a tie sa zaťažovali mramorovými doskami. Morenie papiera trvalo 24 hodín, potom 
musel zrieť a nastupovalo lisovanie na vlhký papier a následné sušenie. Práca to 
bola náročná a zdlhavá. Prvým produktom levočskej tlačiarne bol šlabikár nazvaný 
Prvé krôčky, ktorý zostavil zakladateľ tlačiarne Jozef Vrabel. Po ňom prišli na rad 
knihy - Géniove stopy, Lovci mikróbov, Príbeh ozajstného človeka, ale i Manifest 
komunistickej strany. 

Začiatky tlačiarne boli pomalé a komplikované. Stále sídlila v provizórnych priestoroch 
na Košickej ulici, v zadnom trakte kostola minoritov, čo značne zväzovalo ruky pri jej 
modernizácii. V januári 1952 prešla tlačiareň do pôsobnosti Zväzu invalidov, pribudli 
aj ďalšie stroje, dôraz sa kládol na tlač učebníc. Počiatočný entuziazmus schladzovali 
mnohé problémy v živote tlačiarov a do popredia sa stále viac dostávala potreba novej 
účelovej budovy. Uplynulo vel'a rokov, kým sa v apríli 1973 položil základný kameň 
budovy. Trvalo plné tri roky, až sa 21. mája 1976 o 10. hodine dopoludnia konalo sláv
nostné otvorenie Tlačiarne a knižnice pre nevidiacich v Levoči. Odvtedy prešiel tak
mer 6-miliónový objekt na Štúrovej ulici viacerými zmenami na rôznych úrovniach. 
Slepecká knižnica, ktorá pôvodne patrila pod Zväz invalidov, prešla od 1. januára 
1994 pod správu Ministerstva kultúry SR a od 1. januára 1999 zmenila svoj názov na: 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu. Tento stav trvá dodnes. V 
súčasnosti v tejto inštitúcii pracuje polstovka l'udí, v organizačnej štruktúre funguje 
osem oddelení, ktorých hlavnou náplňou je príprava, výroba a expedícia kníh a časo
pisov pre zrakovo postihnutých na celom Slovensku. Knihy a periodiká sa vyrábajú v 
braille a vo zvuku. 

Slepecká redakcia ako jediná na Slovensku pripravuje 17 druhov periodík. Každý z 
časopisov má vyprofilovanú štruktúru (ženský časopis, mládežnícky, pre masérov, 
učitel'ov hudby, športovcov, ekumenický časopis a pod.). Už niekol'ko rokov spro
stredkúvame nevidiacim aj výber článkov z časopisov vidiacej verejnosti, menovite z 
časopisov Život, Zdravie, 110+1. časopisy vychádzajú v Braillovom písme, vo zvuku 
na magnetofónových kazetách i CD, abonenti dostávajú svoje periodiká aj cez inter
net a od budúceho roka budú môcť tri tituly - Nový život, Novet a Prameň počúvať, 

resp. sťahovať cez webovú stránku SKN online. 

Najstarším je kmeňový časopis Nový život, ktorý si v záhlaví píše už 59. ročník. Je to 
mesačník, ktorý informuje čitatel'ov o zásadných legislatívnych zmenách týkajúcich sa 
zrakovo hendikepovaných, prináša aktuálne novinky zo života nevidiacich doma i v 
zahraničí, obsahuje mnohé rubriky. 
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Medzi obl'úbené periodiká patrí zvukový časopis Prameň, ktorý prináša rozhovory, repor
táže, ankety o nevidiacich. Ide o autorské príspevky, za ktorými cestujeme po celom 
Slovensku, ale i do zahraničia. V Prameni sa snažíme prinášať každý rok zvukový seriál 
zameraný na rôzne témy. Doteraz odzneli pokračovania napríklad o spíkroch - načíta

vačoch zvukových kníh a časopisov, ktorých nevidiaci síce roky poznali po hlase, ale vel'a 
toho o nich nevedeli. So záujmom sa stretol napríklad seriál o zberatel'och z radov nevi
diacich a slabozrakých. Pri 15. výročí Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska redak
cia pripravila anketu na otázku, čo pre nevidiacich a slabozrakých znamená ich stavovs
ká organizácia. V ďalšom roku to bol seriál o podnikatel'och a živnostníkoch. Boli to vel'mi 
zaujímavé reportáže a rozhovory, stretli sme sa s masérom, obchodníkom s kvetinami, 
tlmočníčkou, výrobcami vianočných ozdôb, keramikárkou, majitel'kou zberne surovín a 
podobne. Ostatný, tohtoročný seriál bol venovaný žijúcim pamätníkom, výrazným osob
nostiam zrodu dnešnej SKN, ako aj osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj. 

Slabozrakým čitatel'om je určený jediný časopis vychádzajúci v čiernotlači so zväčše
ným typom písma a tým je Priezor. Ide vlastne o výber článkov z časopisov Nový život 
a Vierka. K fúzii týchto periodík došlo pred piatimi rokmi z finančných dôvodov. 

Periodicita jednotlivých slepeckých časopisov je rôzna, od dvojtýždňovej až po 
štvrt'ročn ú. 

Redakcia okrem časopisov pripravuje a zadáva do tlače aj slepecké kalendáre. Ako 
prvý vydala roku 1969 tzv. vel'ký kalendár, obsahujúci kalendárium a historický kalen
dár v Braillovoím písme. Ten vychádza dodnes. Prvý nástenný kalendár, doplnený o 
reliéfne obrázky s motívom zverokruhu, vyšiel roku 1988. Podobne ako medzi vidia
cou verejnosťou, aj medzi nevidiacimi sa najväčšej obl'ube teší stolový kalendár, kto
rého krstným otcom je nevidiaci Ľudovít Varhánik. Po prvýkrát bol vydaný v roku 1994. 
S tlačenými kalendármi sa SKN zúčastňuje aj celoslovenskej súťaže Najkrajší kalen
dár roka a priniesla si odtial' už viacero ocenení. 

Financovanie slepeckej tlače je zabezpečené z dvoch zdrojov, z ministerstva kultúry 
a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Fungovanie Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je posta
vené na dvoch základných pilieroch, na tlači časopisov a vydávaní kníh. Ročne v 
levočskej SKN pribudne 220 knižných titulov vo zvuku a 100 titulov v Braillovom 
písme. Knižnicu ročne navštívi 6 tisíc používatel'ov a vypožičia si okolo 50 tisíc kniž
ničných jednotiek. 

Bodka, ako nevidiaci familiárne nazývajú Braillovo písmo, je čiastočne na ústupe, a to 
nielen v našich zemepisných šírkach, do popredia sa v ostatných rokoch dostáva 
zvuk. Zvuk dominuje jednak kvôli komfortu, ako príjemný spoločník pri oddychu či pri 
práci, ale aj z dôvodov zdravotných. Mnohí, najmä zo staršej generácie, argumentu
jú zníženou citlivosťou prstov pri čítaní v dôsledku opotrebovania rúk. Mladí preferujú 
internet. Keďže technika im umožňuje vlastniť zvukový výstup, na počítači surfujú élkO 
každý iný. Je fantastické, keď si porovnáme možnosti nevidiacich spred dvadsiatich
tridsiatich rokov a dnes, o hlbšej minulosti ani nehovoriac. Vtedy bolo každé tlačené 
slovo v braille naozaj vzácnosťou. 
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Dnes žijeme digitálny vek, a tak aj SKN sa snaží držať s ním krok. Používatelia služieb 
SKN si dnes môžu vďaka digitalizácii vypožičať knihy a časopisy na CD-ROM-och, vo 
formáte MP3 alebo si vypočuť z Digitálnej knižnice vyše 150 titulov kníh online, resp. 
si ich stiahnuť do svojho počítača. Budúcnosť bude v tomto smere ešte komplexnejšia, 
keďže SKN plánuje v nasledujúcom období digitalizovať všetky svoje produkty. 

V roku 2003 prešli dve zvukové štúdiá SKN radikálnou modernizáciou. Spíkri sedia v 
odhlučnených zvukových kabínkach a v druhej miestnosti, oddelenej sklenou vitrínou, 
sedia zvukoví technici, ktorí vďaka 18-miliónovému grantu z Japonska narábajú s 
kvalitnou technikou. Braillovskú tlač zabezpečuje výkonný tlačiarenský stroj Norway 
400, ktorý za hodinu vytlačí 1600 braillovských listov a jeho prepojenie na počítač 
zabezpečuje rýchlu produkciu tlače kníh i časopisov. 

K šíreniu poznania a informácií prispieva levočská SKN nielen vydávaním kníh a 
periodík, ale tiež prístupom na internet. Pred pár rokmi zriadila vo svojich priestoroch 
na Námestí Majstra Pavla čitáreň, kde sú inštalované počítače s internetom a prí
stupný je zadarmo. 

Je potešitel'né, že život našich zrakovo postihnutých spoluobčanov aj napriek citel'né
mu hendikepu napreduje. Na jednej strane nenahraditel'ná strata orgánu, prostred
níctvom ktorého vnímame 80% informácií okolo nás, a na strane druhej technický 
pokrok, ktorý sa snaží im túto stratu čiastočne nahrádzať. Novodobá technika dáva 
možnosti, aby sa zrakovo postihnutí ľudia mohli naplno integrovať medzi vidiacu spo
ločnosť a dosahovať v živote veci, ktoré pre milión podobne postihnutých boli ešte nie 
tak dávno len utópiou. 

Sme tu pre Vás 50 rokov: Staromestská knižnica v Bratislave 
si pripomenula 50. výročie svojho vzniku 

PhDr. Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica Bratislava 

29. septembra 2008 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné stretnu
tie priateľov a priaznivcov Staromestskej knižnice, na ktorom sme si pripomenuli 50. 
výročie vzniku knižnice. Na stretnutie prišlo takmer 90 pozvaných hostí. Súčasní i 
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bývalí zamestnanci knižnice a najvernejší 
čitatelia sa stretli so starostom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, s poslancami 
miestneho zastupitel'stva, predstavitel'mi 
miestnej samosprávy a ďalšími pozvanými 
hosťami -zástupcami Ministerstva kultúry 
SR, knižníc, kultúrnych a spoločenských 
organizácií ... Viac než sympatická bola 
pomerne hojná účasť predstavitel'ov miest
nej samosprávy a poslancov miestneho 
zastupitel'stva. 
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Oslavy okrúhlych výročí sú vždy príležitosťou na rekapituláciu, bilancovanie, pohľad 
do minulosti, ale aj pohl'ad dopredu. Zažili sme úspechy i prehry, ktoré nás však 
neodradili. 

V čom sa nám v posledných rokoch darilo? V prvom rade treba spomenúť, že v tvrdej 
konkurencii na trhu knižnično-informačných služieb v Bratislave sa nám darí udržať si 
stabilné čitatel'ské zázemie a dosahovať stabilné výkony, i keď nás to stojí z roka na 
rok viac úsilia. V roku 2004 sme mali pripojené na internet jediné pracovisko- poboč
ku na Panenskej ul. s dvoma verejnými internetovými stanicami. Dnes je všetkých päť 
pracovísk pripojených na internet a v každej pobočke môžu čitatelia využívať služby 
verejných internetových staníc. V roku 2005 sa nám podarilo sprístupniť verejnosti 
vlastnú webovú stránku a systematicky udržiavať jej informačnú kvalitu a úroveň, o 
čom svedčia i ocenenia v súťaži o najlepšiu knižničnú webovú stránku Top Weblib. S 
finančnou podporou Ministerstva kultúry SR sme v roku 2006 vydali propagačný 
materiál o knižnici a podarilo sa nám zapojiť sa do vel'kého vzdelávacieho projektu 
miestnej samosprávy, v rámci ktorého všetci zamestnanci absolvovali kurz ECDL -
European Computer Driving Licence. V roku 2007 sme ukončili projekt automatizácie 
a implementovali knižnično-informačný systém Daimon. Na všetkých pobočkách 
poskytujeme elektronické výpožičné služby, celý knižničný fond je kompletne spraco
vaný v elektronickej podobe a pre čitateľov je k dispozícii online katalóg s možnosťou 
elektronickej rezervácie dokumentov. V tom istom roku sa nám podarilo realizovať 
marketingový prieskum spokojnosti so službami knižnice, o výsledky ktorého sa opie
rame pri zdokonal'ovaní, rozširovaní a skvalitňovaní ponuky našich služieb. 

Obl'úbenosť letnej čitárne v Medickej záhrade a postavenie krytého dreveného altán
ku v roku 2008 (po trojročnom systematickom úsilí a lobovaní u poslancov miestneho 
zastupitel'stva) tiež možno považovať za úspech. Vel'kým úspechom je schválenie 
Stratégie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2009-2011 . Po prvýkrát v histórii 
knižnice sa koncom roku 2007 poslanci miestneho zastupitel'stva zaoberali takýmto 
strategickým knižničným dokumentom. Jeho schválenie je dobrým signálom pre nás 
i našich čitatel'ov. Od neho sa totiž bude odvíjať naša činnosť a samozrejme aj finanč
né prostriedky v najbližších rokoch. Úspechom je i mnoho obl'úbených a vydarených 
podujatí pre všetky vekové kategórie našich čitatel'ov, projekt vel'kej čitatel'skej súťa
že pre deti a mládež do 15 rokov Čítam - čítaš - čítame, ktorého štvrtý ročník sa 
práve začal. 

Nesporne vel'kým úspechom je naštartovanie skutočnej spolupráce verejných knižníc 
v hlavnom meste SR. Na spoločných projektoch Jarný maratón s knihou - ktorý kaž
doročne podporuje z programu Partnerstvo i Slovenská asociácia knižníc - a 
Bratislavská burza kníh v rámci každoročnej aprílovej akcie Bratislava pre všetkých, 
z ktorej výťažok ide na nákup zvykových kníh oddelenia pre nevidiacich Mestskej 
knižnice v Bratislave, participuje päť vel'kých bratislavských verejných knižníc -
Mestská knižnica, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava
Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka. K dvom tohtoročným projektom -
Prieskumu čítania na základných a stredných školách v Bratislavskom samospráv
nom kraji, ktorý realizujeme v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy 

24 Bulletin SAK, ročník 16, 2008, číslo 4 



Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (KKaiV FF UK) a Projektu koordinované
ho nákupu elektronických informačných zdrojov pre deti a mládež, ktorý pripravujeme 
v spolupráci s Albertinou icome Bratislava, sa pridala i Malokarpatská knižnica v 
Pezinku. Skrátka, robíme všetko pre to, aby nás bolo vidieť a bolo o nás počuť a 
myslím, že sa nám to darí. 

So striedavým úspechom a vel'kými ťažkosťami sa nám darí realizovať u našich 
seniorov vel'mi obl'úbené kurzy počítačovej gramotnosti. Úspešní sme boli najmä v 
rokoch 2004, 2005 a 2007, kedy sme kurzy realizovali v spolupráci s KKaiV FF UK a 
Univerzitou 3. veku. Keďže nechceme tieto kurzy robiť ďalej takpovediac "na kolene" 
a spoliehať sa na dobrú vôľu našich kolegov a kamarátov, pokúšame sa už dva roky 
získať na tento projekt finančné prostriedky, či už z grantového systému Ministerstva 
kultúry SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo rozvojových pro
gramov firem a spoločností. Žial', zatial' neúspešne. Len s vel'kými ťažkosťami sa nám 
darí dobudovať multimediálnu študovňu, ktorá by okrem iného mala slúžiť práve na 
organizovanie týchto kurzov. Najhoršie však sme na tom s investíciami do zlepšenia 
čitatel'ského a pracovného prostredia -s investíciami do sanácie budov, v ktorých sú 
umiestnené naše pracoviská, nehovoriac už napr. o vybudovaní bezbariérového prí
stupu pre našich znevýhodnených čitatel'ov. Najväčšie problémy máme s budovou 
centrálnej knižnice na Blumentálskej ul. č. 1 O/a, kde nám už tri roky zateká do kan
celárií a čitatel'ských priestorov, kde treba kompletnú výmenu okien a základné hygie
nické vymaľovanie priestorov. Problém je v tom, že budova patrí hlavnému mestu, 
užíva ju mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ktorá logicky odmieta investovať do 
majetku, ktorý jej nepatrí. Náš pokus o zverenie budovy do správy našej mestskej 
časti nateraz zlyhal. Primátor Bratislavy našu žiadosť zamietol, ale nevzdávame sa -
riešenie sa jednoducho musí nájsť. 

Toto všetko a mnoho iných udalostí a situácií sa mi premietlo pri oslavách nášho jubi
lea v Zichyho paláci, keď sme oceňovali bývalých i súčasných zamestnancov knižni
ce, pretože za všetkým treba vidieť l'udí. Ľudí, ktorí majú svoju prácu rádi, napriek 
spoločenskému a finančnému nedoceneniu. 

Stretnutie priatel'ov a priaznivcov knižnice teda bolo príležitosťou na spomínanie, hod
notenie, plánovanie. A tak sme prijímali aj pozdravy, blahoželania, kvetinové dary, prí
sľuby podpory a spolupráce, udeľovali ocenenia. 

Slávnostné popoludnie začalo trocha netradične . Hneď v jeho úvode sme premietli 
krátky dokumentárny film o histórii a súčasnosti Staromestskej knižnice, ktorý sme 
nakrútili v spolupráci s Televíziou Centrum. Plánujeme ho využívať najmä pri organi
zovaní kultúrno-výchovných podujatí, exkurzií a hodín informačnej výchovy pre deti, 
mládež a seniorov. Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto udelil čestné uzna
nie za významný osobný a profesionálny podiel na rozvoji knižnice bývalej riaditel'ke 
Emílii Jablonskej, ktorá knižnicu viedla v rokoch 1969-2004, teda 35 rokov, a súčas
nej riaditel'ke. Na oplátku dostal od nás čestný čitatel'ský preukaz a stal sa jeho prvým 
nositel'om. Pamätné listy dostalo dvanásť súčasných i bývalých zamestnancov, ktorí 
sa významne osobne a profesionálne podiel'ali a podiel'ajú na rozvoji knižnice. Za 
aktívnu prácu v prospech našej knižnice sme pamätným listom ocenili jedenástich 
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súčasných zamestnancov. Za dlhoročnú čitatel'skú vernosť sme vyznamenali z každej 
pobočky jedného čitatel'a. Štyria z nich si ocenenie prišli prevziať osobne. Najstarším 
vekom i najvernejším čitatel'om je 97-ročný JUDr. Vladimír Čičmanec- je čitateľom 
pobočky na Záhrebskej ulici. Spolu s Miloslavou Sopirovou (navštevuje pobočku na 
Západnom rade) sú našimi čitateľmi od roku 1958, teda od vzniku knižnice. 

Slávnostnú atmosféru stretnutia umocnilo vystúpenie hudobného telesa Ccelomania 
-violončelistov Jozefa Luptáka, Jozefa Podhoranského a Eugena Procháca. 
Príjemným zakončením bolo pozvanie od starostu našej mestskej časti na recepciu. 

Stretnutím našich priatel'ov a priaznivcov sme odštartovali aktivity, ktoré sme v rámci 
osláv nášho jubilea pripravili tak pre svojich čitatel'ov, ako i pre zamestnancov a všet
kých našich priatel'ov a priaznivcov. V týždni od 29. septembra do 4. októbra 2008 
mali všetci záujemcovia o naše služby možnosť bezplatnej registrácie; tým neporiad
nejším sme udelili generálnu amnestiu- dali sme im možnosť vrátiť vypožičané doku
menty bez poplatkov z omeškania. S vel'kým záujmom u čitatel'ov a návštevníkov sa 
stretla putovná výstava o histórii a súčasnosti našej knižnice. Mnohé z vystavených 
materiálov a fotografií sme zapožičali zo súkromných zbierok súčasných i bývalých 
zamestnancov knižnice. Výstava bola prednostne inštalovaná v priestoroch centrálnej 
knižnice na Blumentálskej ul. Postupne ju uvidia i čitatelia a návštevníci všetkých 
ostatných pobočiek . Záujemcom o naše služby sme vo všetkých pobočkách ponúkli 
exkurzie. 

V slávnostnej "narodeninovej" atmosfére sme pokračoval i až do 14. októbra. 
Zamestnancov, priatel'ov, kolegov sme pozvali na návštevu divadelného predstavenia 
hry Viliama Klimáčka Ginsberg v Bratislave v podaní hercov divadla GunaGu. 
Divadelná hra Ginsberg v Bratislave je celkom "čerstvé" predstavenie, ktoré malo pre
miéru začiatkom októbra. Na dve hodiny sme sa vrátili do obdobia 70. rokov a pripo
menuli si návštevu amerického básnika, zakladatel'a beatnickej generácie Alana 
Ginsberga v Bratislave. 

Pripraviť podujatie, na ktorom sa, dúfam, všetci bez výnimky cítili vel'mi príjemne a na 
ktoré nikto zo zúčastnených nezabudne, nie je jednoduché. Stálo nás to mnoho síl, 
ale stálo to za to. Na záver, za všetky pozdravy, blahoželanie PhDr. Dariny Horákovej, 
riaditel'ky bratislavskej Knižnice Ružinov: 

O jednej knižnici 

Kde bolo tam bolo, 
bola raz jedna knižnica. 
V Starom Meste. 
Teda Staromestská. 
A po tol'kých desaťročiach 
nezasvätený by konštatovať mohol: 
A teraz kde je? 
Veď Staré Mesto už duch modernej doby 
takmer spláchol .. . 
Či už tak a či onak, 
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je neodškriepitel'ným faktom, 
že Staromestská bola, je a bude 
napriek všetkému čo ju skúša, 
robiť česť a slávu Bratislave našej. 
V to pevne verí a dúfa Knižnica Ružinov 
a s ňou celá knihovnícka pospolitosť rúča. 

Na okraj 25. výročia experimentálnej Okresnej knižnice 
v Čadci 

PhDr. Vlasta Kalinová 

Vďaka Spolku slovenských knihovníkov som po mnohých rokoch navštívila opäť -
tentoraz už Kysuckú- knižnicu v Čadci. Jej návšteva ma podnietila k napísaniu týchto 
niekol'kých riadkov pri zamyslení sa nad tým, ako to bolo vlastne pred tými 25 rokmi. 

V prvom rade sa patrí pripomenúť, že 60. a 70. roky minulého storočia boli v oblasti 
knižníc na Slovensku priaznivé, napr. pre vypísanie verejných architektonických súťa
ží, najmä na výstavbu Okresnej knižnice v Prievidzi a neskôr na účelový knižničný 
nábytok. Súťaž na Okresnú knižnicu v Prievidzi vyhrali akad. arch. Ing. Ivan Gurtler a 
Ing. arch. Juraj Talaš svojím vel'mi atraktívnym riešením, ktoré dosial' nebolo preko
nané. Napriek vel'kému úsiliu všetkých zainteresovaných sa však nepodarilo získať 
na jeho realizáciu finančné prostriedky. Mená oboch architektov som uviedla zámer
ne, pretože práve oni sa pričinili o rozšírenie nových pohl'adov na knižnicu v architek
tonickej obci a okrem toho sa práve ich návrh knižničného nábytku stal základom pre 
jeho výrobu. 

Na konci 70. rokov s naskytla možnosť postaviť knižnicu v rámci exeprimentálnych 
stavieb, ktoré boli vtedy v móde: aby som to uviedla na správnu mieru, teda najprv bol 
experiment a potom sa hľadalo jeho obsahové naplnenie. Pracovníci ministerstva kul
túry sa preto rozhodli túto šancu využiť. Z plánovanej sumy cca 20 miliónov korún bolo 
vtedy postačujúcich na menšiu knižnicu, preto na tento účel bola vybraná Okresná 
knižnica v Čadci - aj vďaka vel'kému úsiliu Odboru kultúry Okresného národného 
výboru v Čadci na čele s PhDr. Rudkom Gerátom. Podčiarkujem teda, že jediná mož
nosť výstavby knižnice ako sólo objektu bolo jej zaradenie do experimentu. Pre his
torické zaznamenanie spomeniem, že záujemcov bolo vel'a, aj z českej strany. Okrem 
toho je potrebné pripomenúť, že to bolo obdobie rozvoja aj vel'kých stavieb kultúry, či 
rekonštrukcií (napr. historickej budovy Slovenského národného divadla), takže aj v 
samotnom rezorte kultúry bol boj o získanie finančných prostriedkov veľmi silný. 

Na konci 70. rokov ministerstvo kultúry poverilo svoj Projektový ústav kultúry vypra
covaním projektov. Hlavným projektantom sa stal Ing. arch. Juraj Hlavica a autorom 
interiéru bollng. arch. Dušan Mitterpach. Ministerstvo súčasne poverilo Ústrednú eko
nomickú knižnicu, úsek výstavby a zariaďovania knižníc (neskôr bolo toto pracovisko 
preradené do Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej) zodpovednosťou za 
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výstavbu a realizáciu celého experimentu. Pri tejto príležitosti treba zdôrazniť, že obe 
uvedené insštitúcie vel'mi úzko na projektoch spolupracovali - spoločné konzultácie 
boli nepretržité a vel'mi plodné, navzájom sme sa doplňovali a podnecovali. 

Experiment pozostával z dvoch častí: stavebnej a užívatel'skej. Predmetom stavebnej 
časti experimentu bolo overovanie viacerých vtedy nových stavebných materiálov, na 
čom účinne spolupracovali pracovníci Výskumného ústavu stavebníctva v Bratislave. 
Medzi najproblematickejšie patrilo- ako sa to ukázalo neskôr v praxi- riešenie stre
chy. Jej projektantkou bola Klára Tóthová (ktorá mala z nej neskôr fóbiu). Na ospra
vedlnenie však treba zdôrazniť, že projektanti boli vtedy povinní dodržiavať vyhlášku 
ministerstva stavebníctva, ktorá striktne predpisovala všade rovné strechy! Netreba 
azda pripomínať, že práve v podmienkach Kysúc a Oravy to bol- ako sa to napokon 
ukázalo v praxi - vel'ký nezmysel. Žial', ani žiadosťou o udelenie výnimky pre knižni
cu sme v tomto prípade neuspeli. 

Koncepcia užívatel'skej časti experimentu vychádzala najmä: 

• z projektov nerealizovanej novostavby Okresnej knižnice v Prievidzi, 

• zo zahraničných skúseností, 

• z analýzy súčasného stavu knižnice. 

Jej základným princípom bola takmer absolútna otvorenosť, predovšetkým maximál
nym sprístupnením knižničných fondov a prirodzene ich skvalitnením. Klasický kniž
ný fond bol obohatený o ďalšie, dovtedy netradičné knižničné jednotky. Súčasťou vol'
ných prístupov sa stala napr. bohato vybavená artotéka, ktorá má dosial' výtvarnú a 
hudobnú časť. Čitatelia si v nej mohli napr. vypožičať aj obrazy- čo vtedy hojne využí
vali aj mladomanželia, či rôzne kultúrne organizácie. V hudobnej časti došlo hneď na 
začiatku aj k nepochopeniu, až k zneužívaniu niektorých dovtedy neposkytovaných 
služieb, hlavne pri kopírovaní hudobnín a pod. Rovnako možno oceniť skvalitnenie 
knižných fondov v študovniach (napr. o encyklopédie), ktoré nepretržite poskytujú 
možnosť štúdia priamo v knižnici. 

Osobitný dôraz sa kládol na vytvorenie vhodného priestoru pre služby deťom a mlá
deži. Aj tu bol knižničný fond obohatený o ludotéku a požičiavanie hračiek, o študov
ňu atď. Knižnica tak mohla znížiť vekovú hranicu poskytovania knižničných služieb 
pre deti od troch rokov, a tým si vlatne vytvorila nástup pre nasledujúce generácie čita
tel'ov. 

Rozvoj kultúrno-výchovných podujatí podporilo vytvorenie viacúčelovej sály pre 
dospelých a krásne rozprávková miestnosť v stvárnení akad. maliara Ondreja Zimku. 

Netreba azda ani pripomínať, že už len uvedený letmý výpočet aktivít prezentuje fakt, 
že od presťahovania knižnice po jej nové vybudovanie sa všetko dialo "za pochodu", 
pri vel'kej obetavosti všetkých, ktorí pracovali s plným nasadením a nadšením, a to 
nielen knižničných pracovníkov, ale solidárne pracovníkov z celej oblasti kultúry v 
Čadci, ba aj kysuckých rodákov (najmä akad. sochár Miroslav Cipár a spomínaný 
akad. maliar Ondrej Zimka). 
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Pracovníci knižnice sa museli od začiatku popasovať s mnohými problémami: predo
všetkým bolo treba naučiť sa pracovať so všetkými tými novota mi, a rovnako aj naučiť 
čitateľov využívať nové služby, veď nebolo zriedkavé, že do knižnice chodili a chodia 
dosiaľ čitatelia aj z okolia či zo Žiliny, 

Všetky uvedené skutočnosti ovplyvnili podstatne výkony knižnice, ktoré sa zvýšili 
hneď v prvých mesiacoch po otvorení až o 250%, čo bolo dovtedy na Slovensku neví
dané. Experimentálna Okresná knižnica v Čadci sa tak stala odvtedy vzorom pre kniž
nice- nielen na Slovensku -a ukázala ako má fungovať verejná knižnica ako moder
ná kultúrno-výchovná inštitúcia. 

Na záver sa žiada zdôrazniť, že aj po 25 rokoch Kysucká knižnica realizuje v plnom 
rozsahu svoje živé poslanie, ktrého základ vytvorila práve experimentálna Okresná 
knižnica. 

~~------------z_o __ ž_iv_o_t_a_n_e_c_~l_e_n_s_k_ý_c_h __ kn __ iž_n_íc ______________ ) 

Obecná knižnica Valaliky 

Kveta éumová, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 

Vznik Obecnej knižnice vo Valalíkoch siaha do roku 1960, keď sa knihy z knižníc zlú
čených obcí Bernátovce, Buzice, Všechsvätých a Košťany sústredili do jednej knižni
ce. Od tohto obdobia už začala svoju činnosť ako Miestna l'udová knižnica Valaliky. 
Po desiatich rokoch, na základe schválenej koncepcie budovania strediskových kniž
níc v okrese Košice-vidiek, sa v mesiaci marci 1970 začína budovať stredisková kniž
nica pre MĽK Kokšov-Bakšu a Geču. Po celý čas svojej existencie patrila valalická 
knižnica medzi najlepšie v okrese. 

Párkrát ju neminulo ani sťahovanie, až kým sa začiatkom roku 1991 našli vhodné prie
story po uvol'není obradnej siene v novovybudovanom kultúrnom dome. Keďže to bola 
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sobášna sieň, pristúpilo sa najprv k inová
cii priestorov, a to za pomoci pílky, maliar
skeho náčinia a samozrejme ochoty a 
šikovnosti zopár l'udí. Na svete tak bola 
ďalšia knižnica, ktorá nielen svojou čin

nosťou, ale aj útulnosťou patrila medzi tie 
ukážkové. 

Začiatkom 90. rokov, tak ako ostatné 
knižnice okresu, prestala plniť funkciu 
strediskovej knižnice. Knihovníčka pani 
Bakšiová bola popri knihovníckej práci 
poverovaná aj inými úlohami, ktoré boli 
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častokrát na úkor činnosti knižnice. Nakoniec jej bol skrátený pracovný úväzok na 
polovičný. Aj napriek jej snahe začala od toho času činnosť knižnice upadať. V roku 
2006 p. Bakšiová odchádza do dôchodku a nastupuje p. Martina Matiová. Tá sa hneď 
po nástupe rozhodla pre menšiu rekonštrukciu knižnice kvôli značnej opotrebovanos
ti vnútorného vybavenia. 

Tento zámer mal na začiatku iba minimalistickú podobu, pretože s rekonštrukciou 
priestorov knižnice sa v rozpočte vôbec nerátalo. No keďže zriaďovatel' mal pre snahu 
pani knihovníčky uspokojiť súčasné požiadavky čitateľa na modernejšiu knižnicu 
pochopenie, vyšiel jej v ústrety. A z malej rekonštrukcie sa stala komplexná. Od pod
lahy, nových okien, dokúpenia nábytku, kobercov, premal'ovania starých regálov, stien 
a nákupu doplnkov. Celkový 
náklad rekonštrukcie činil 

vyše 250 000 Sk. Zároveň 
sa začalo s obsahovou pre
vierkou knižničného fondu a 
jeho celkovou prestavbou. A 
za pár mesiacov tvrdej driny 
bola knižnica vynovená a 
slávnostne opätovne otvore
ná 14. februára 2007. 

Tým sa to však neskončilo. 
Hneď o mesiac sa p. knihov
níčka so svojimi detskými 
čitatel'mi rozhodla zapojiť do 
medzinárodnej akcie zameranej na podporu čítania detí, známej ako Noc s 
Andersenom. V noci z 30. na 31. marca 2007 nocovalo v obecnej knižnici 20 
"Anderseňákov", nad ktorými bdelo kvarteto "Anderseniek" a traja "dospeláci". Večer 
a noc boli plné prekvapení, súťaží a rozprávok. Na pamiatku prvej Noci s Andersenom 
bol zasadený Andersenov rozprávkový strom plný prianí malých nocl'ažníkov. Zároveň 
sa vyhodnotila aj súťaž o maskota knižnice, ktorým sa stal Levík. Po rannej rozcvič
ke a občerstvení si všetci vyhodnotili svoju prvú rozprávkovú noc, napísali a nakresli
li ako sa im v knižnici páčilo a zhodli sa na tom, že Andersenovu noc si o rok určite 
zopakujú. A ráno sa rozlúčili s tým "o rok dovidenia". Tako tomu aj bolo. 28. marca 
tohto roku si akciu zopakovali s tým rozdielom, že ku školákom sa pripojili aj deti z 
materskej školy. 

Koncom minulého roka sa v knižnici uskutočnilo aj vyhodnotenie celookresnej regio
nálnej súťaže okresu Košice-okolie- Oživené príbehy, ktorú vyhlásila Verejná knižni
ca Jána Bocatia v Košiciach. Samozrejme, do tejto súťaže sa zapojili aj čitatelia kniž
nice Valaliky. Okrem spomenutých najväčších akcií sa uskutočňujú aj ďalšie, hlavne 
s deťmi. 

Popri týchto aktivitách zriaďovatel', ale aj samotná knihovnička nezabúdajú na hlavné 
poslanie knižnice, ktorým je v prvom rade uspokojovanie požiadaviek čitatel'ov pro
stredníctvom kníh. Na tie každoročne prispieva nielen zriaďovatel', ale hl'adajú sa aj 
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iné zdroje. V minulom roku sa zakúpili knihy aj s finančnou podporou Ministerstva kul
túry SR. Okrem kníh majú čitatelia v tomto roku k dispozícii aj 1 O časopisov, ich tituly 
sa vybrali na základe ankety, ktorú knižnica uskutočnila začiatkom roka 2008. 

Podobne ako mnohé iné knižnice na Slovensku, ani túto knižnicu neobchádza auto
matizácia. Od septembra minulého roka majú čitatelia k dispozícii bezplatne internet 
a multifunkčné zariadenie. Výpočtová technika bola zakúpená v rámci projektu 
"Knižnica- zdroj informácií" z dotácie Ministerstva kultúry SR. Knihovníčka p. Matiová 
má do budúcnosti ešte vel'a plánov a verí, že s ústretovosťou zriaďovateľa (obce) sa 
jej ich postupne podarí aspoň sčasti zrealizovať. Najbližšie by chcela zautomatizovať 
výpožičné služby. Knižničný program by chceli kúpiť ešte do konca tohto roka. O akti
vitách a novinkách knižnice sa môžu čitatelia a aj ostatní návštevníci internetu dozve
dieť na webovom sídle www.valaliky.sk, kde má knižnica svoju osobitnú podstránku. 

Obecná knižnica je zatiaľ otvorená trikrát do týždňa v poobedňajších hodinách. Hoci 
p. Matiová v knižnici pracu ije len na polovičný úväzok, čitatelia ju v súrnych p~ípadoch 
nájdu v knižnici aj mimo výpožičnej doby, pretože aj ostatné práce vykonáva v prie
storoch knižnice. Keďže počet návštevníkov knižnice každoročne stúpa, najväčšou 
túžbou knihovníčky p. Matiovej je rozšírenie výpožičnej doby, aby sa mohla viac veno
vať svojim čitatel'om. 

Skokan roka - Obecná knižnica vo Zvončíne 

Bc. Darina Kráf'ová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

Obec Zvončín sa nachádza 6 km od Trnavy, má niečo cez 500 obyvatel'ov, v obci je 
materská škola, ale základnú školu žiaci navštevujú v susednej obci. Obecná knižni
ca v obci dlhodobo stagnovala, vykazovala len minimálnu činnosť, úplne absentoval 
nákup nových kníh. Všetko sa zmenilo po nástupe novej starostky Mgr. Michaely 
Strá košovej. 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave má obecnú knižnicu vo svojej metodickej pôsob
nosti. Z toho dôvodu sa snažím vždy po voľbách do samosprávnych orgánov pred
nostne navštíviť obce, kde sa vymenil starosta. Navštívila som aj Obecný úrad vo 
Zvončíne a bola som veľmi milo prekvapená, s akým elánom a oduševnením sa nová 
starostka rozhodla obnoviť činnosť obecnej knižnice, a nezostalo len pri knižnici. 

Knižničný fond, ktorý bol dovtedy uložený v zasadacej miestnosti obecného úradu, 
presťahovali do nových priestorov v budove obecného úradu. Do knižnice nastúpila 
pracovať nová knihovníčka, Monika Suchánová, študentka vysokej školy. Po vykona
ní revízie v júli 2007 knižnica obnovila svoju činnosť. Za šesť mesiacov svojej činnosti 
v minulom roku získala 96 kníh, zrealizovala dve podujatia pre 118 účastníkov, 
navštívilo ju 70 návštevníkov a zaregistrovalo sa 28 čitatel'ov. Starostka obce sa ešte 
v tom roku zapojila do grantového programu Ministerstva kultúry SR na rok 2008, ale 
projekt nebol úspešný, čo sme aj očakával i, vzhl'adom na to, že knižnica nespÍňala 
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sledované ukazovatele činnosti v predchádzajúcich rokoch. V tomto roku sa do gran
tového programu na rok 2009 obecný úrad zapojil opäť, Mgr. Strákošová vypracova
la projekt na získanie finančných prostriedkov na nákup nových kníh . Dúfame, že 
bude úspešný. 

Na moju otázku, aké sú jej plány a ambície v novej funkcii , Mgr. Michaela Strákošová 
odpovedala: "V obci Zvončín sa po rokoch nečinnosti obecnej knižnice 1. júla 2007 
opäť otvorili dvere pre čitateľov do sveta kníh . Napriek staršiemu knižnému fondu si 
knižnica našla cestu opäť k čitateľom rôznych vekových kategórií. Kn ihovníčka sa 
rôznymi aktivitami snaží priblížiť najmä mladšej vekovej kategórii. V knižnici si raz do 
týždňa môžu nielen vypožičať knihy, ale sa aj zahrať rôzne spoločenské hry, maľo
vať s farbami na sklo, hrať stolný tenis. Deti s najväčším počtom výpožičiek sa za 
odmenu pod jej vedením zúčastnili 2. ročníka Libriády v Trnave. Pre návštevníkov 
knižnice je k dispozícii bezplatný prístup na internet. V tomto roku sa prostredníc
tvom novovzniknutej neziskovej organizácie "Sociálne centrum anjel" podarilo sprí
stupniť verejnosti miestnosť určenú na komunitné aktivity a krúžkovú činnosť. Začali 
pracovať tri kluby: Mama klub - určený pre mamičky na materskej dovolenke a ich 
deti, Senior klub- určený pre seniorov a Junior klub, ktorý je rozdelený pre dve veko
vé kategórie mládeže. Od októbra tohto roku začali svoju činnosť dva tanečné krúž
ky, výtvarný krúžok, krúžok fotografie a hry na gitaru. Na komunitné stretávanie 
občanov v prírode vzniká v obci aj Ekopark, ktorý sa buduje z grantových prostried
kov Konta Orange a dobrovoľníckej práce občanov obce. Dúfam, že sa nám podarí 
zobudiť občanov Zvončín a z letargie, v ktorej dlho žili a zvýšime ich záujem o komu
nitné aktivity i knižnicu." 
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC JUBILUJE 

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc • pohl'ady 
spoza redakčného stola 

15 rokov existencie a činnosti Slovenskej asociácie knižníc- to je aj 15 vydaných roč
níkov Bulletinu SAK. Dlhoročných redaktorov nášho bulletinu sme požiadali o malú 
reminiscenciu na túto tému. 

Ing. Ján Kurák, zodpovedný redaktor: 

Začiatkom 90. rokov minulého storočia, v nadväznosti na závažné spoločenské 
zmeny, začala sa čoraz naliehavejšie pociťovať potreba progresívnych zmien aj v 
oblasti knihovníctva. Nešlo len o problémy v stave, štruktúre a budovaní knižničných 
fondov, ale najmä o technické zaostávanie našich knižníc v porovnaní s vyspelejšími 
západoeurópskymi krajinami. S tým ale súvisí aj zaostávanie v oblasti knižnično-infor
mačných služieb, nehovoriac už o pripravenosti pracovníkov na nové, všeobecne 
náročnejšie podmienky spoločenského rozvoja. 

Ukázalo sa, že v daných podmienkach transformácie a vývoja nášho knihovníctva je 
mimoriadne dôležitá a naliehavá ciel'avedomá spolupráca knižníc, dobrovol'ná koor
dinácia a vzájomná neformálna podpora. Jednoznačne to takto zdôraznili aj stanovy 
novovytvorenej Slovenskej asociácie knižníc. Zakladatel'om SAK tu nešlo o nové 
diskusné spoločenstvo knižníc, ale o aktívne združenie knižníc, rozhodnutých navzá
jom sa podporovať takpovediac aj na "štatutárnej úrovni". Doterajší vývoj slovenské
ho knihovníctva takéto smerovanie už náležite odobril. 

Jedným z prvých čiastkových rozhodnutí Slovenskej asociácie knižníc bolo vydávanie 
periodika "Bulletin Slovenskej asociácie knižníc". Vychádza štvrťročne už od roku 
1993. Je svojho druhu nielen informátorom, inšpirátorom, koordinátorom a organizá
torom knižničného diania, ale aj výdatným spojivom či tmel'om našej knihovníckej 
obce. Prináša články a state o činnosti orgánov SAK, informácie zo života členských 
knižníc, zaujímavosti zo zahraničných knižníc a medzinárodných knihovníckych zdru
žení, informácie o vybraných legislatívnych dokumentoch, o rôznych odborných kni
hovníckych podujatiach, výsledkoch vedecko-technického rozvoja v knižniciach a 
knižnično-informačných službách, venuje pozornosť aj zaslúžilým pracovníkom slo
venských knižníc, atď. atď. 

Funkciu hlavnho, resp. zodpovedného redaktora Bulletinu Slovenskej asociácie kniž
níc zastávali postupne Jozef Hajdušek (3 roky), Dana Petrášová (1 rok), Ján Kurák (9 
rokov) a v súčasnosti, od roku 2007 Klára Kernerová. V redakčnej rade sa postupne 
vystriedali ďalšie dve desiatky knihovníčok a knihovníkov. Najdlhšie v tejto činnosti 
pôsobili Jana Amrichová (10 rokov), Ľudmila Čelková (8 rokov), Eleonóra Janšová (8 
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rokov), Valéria Závadská (5 rokov), Tatiana Popová (5 rokov), Želmíra Brozmannová 
(4 roky). Úprimné poďakovanie za vykonanú snaživú a obetavú prácu patrí samo
zrejme aj všetkým ostatným, ktorí sa o vydávanie bulletinu zaslúžili. 

Osobitné poďakovanie za dlhoročnú zodpovednú, obetavú a precíznu prácu patrí však 
výkonnej redaktorke Márii Mlynárikovej. Zotrvala na tomto poste celých 14 rokov! Bola 
naozaj výkonnou redaktorkou, dušou redakčného "kolektívu". Predovšetkým jej záslu
hou vychádzal Bulletin Slovenskej asociácie knižníc pravidelne, na žiadúcej jazykovej 
a technickej úrovni, bez vážnejších problémov v distribúcii. Všetko to zvládla popri svo
jej hlavnej pracovnej náplni na vlastnom pracovisku v CVTI SR. 

A čo s Bulletinom Slovenskej asociácie knižníc do budúcna? Som presvedčený, že 
má aj naďalej svoje miesto v zozname užitočných foriem knižnično-informačnej čin
nosti Slovenskej asociácie knižníc. Treba ho udržať a zlepšovať, rovnako ako ďalšie, 
nové, napr. elektronické formy takejto práce. Nový redakčný tandem - Klára 
Kernerová a Kamilka Fircáková - to isto dokáže ešte lepšie ako sme to dokázali my. 
Ukazujú to už prvé čísla Bulletinu SAK z ich dielne. 

Mgr. Mária Mlynáriková, výkonná redaktorka: 

Bolo to také samozrejmé- ako pracovníčka edičného oddelenia CVTI SR som sa v 
roku 1995 stala členkou redakčnej rady Bulletinu SAK a akosi automaticky mi bolo 
"prišité" jeho redakčné spracovanie. Môžem smelo povedať, že popri bežnej pra
covnej náplni oddelenia, kde sa vydávali viaceré odborné periodiká aj publikácie, 
propagačné materiály i merkantilné výrobky (interné výročné správy, komplexné 
hodnotenia, cenníky atď.), ktoré bolo treba zabezpečiť- súčasným jazykom pove
dané - po "manažérskej" stránke a zároveň po jazykovej a odbornej, bolo niekedy 
toho "čítania" a vybavovania viac ako dosť, neraz aj po večeroch , niekedy i v sobo
tu alebo nedeľu . 

Ale takéto "plné tempo" malo pre mňa ako neknihovn íčku veľký význam- dostávala 
som sa k informáciám zo života najrôznejších typov knižníc - od miestnych cez 
okresné, krajské, špecializované, školské, vedecké, akademické až po Slovenskú 
národnú knižnicu, o dianí v oblasti knižničnej legislatívy, o rôznych aktivitách a podu
jatiach ... A verte mi, že za 12 rokov (od roku 1995 do roku 2006) vo funkcii výkon
nej redaktorky bolo toho dosť, problémy knihovníctva, knižníc a knihovníkov ma cel
kom vtiahli do knihovníckeho sveta a dnes sa už cítim ako jedna z vás vyštudova
ných knihovníčok. 

Každá práca má svoje špecifiká, požiadavky, kritériá a ak k tomu prirátame veľmi 

dôležitý l'udský faktor (výkonní a podriadení pracovníci) a vznikne súlad, dá sa pove
dať, že máme ideálne podmienky na prácu. A ak vás navyše tá práca baví a za kaž
dým krokom vidíte aj tých ostatných, ktorých sa to týka alebo ktorým chcete odovzdať 
nejakú zaujímavú l užitočnú informáciu, práca vás teší a jednoducho to máte vyhra
né. Ja som mala od počiatku to šťastie , že všetky spomínané faktory boli v súlade 
(prípadne sa časom zosúladili)- spolupráca s vedením SAK a s vedúcim redaktorom 
(v rokoch 1996-1997 to bol PhDr. Jozef Hajdušek, roku 1997 Ing. Danka Petrášová a 
od roku 1998 Ing. Ján Kurák). 
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K podstatnému skvalitneniu práce došlo po nástupe Ing. J. Kuráka do funkcie vedú
ceho redaktora Bulletinu SAK. Pravidelne sa začali konať redakčné rady (spočiatku 
2x ročne, neskôr 1x ročne, po roku 2003, keď už vo vel'kom napredovala internetizá
cia knižníc, sa v dôsledku šetrenia financiami a časom prešlo na e-redakčné porady), 
pripravoval sa cielený plán obsahovej náplne jednotlivých čísiel, väčší dôraz sa klá-
dol na grafickú úpravu, zavádzali sa nové rubriky (napr. Viete, že ... , Prečítali sme za 
vás, Pýtame sa ... , Zo života nečlenských knižníc, Zaujalo nás ... a iné), aby sa v 
daných možnostiach v maximálnej miere podávali informácie o činnosti správnej rady 
SAK, o živote a aktivitách i jednotlivých podujatiach v členských knižniciach (na tomto 
mieste by som sa chcela poďakovať všetkým prispievatel'kám l prispievatel'om, ktorí 
ochotne a iste tiež neraz vo vo/'nom čase písali o akcii, besede či inom podujatí vo 
svojej knižnici ... ), o celoslovenských podujatiach organizovaných SAK-om (Týždeň 

slovenských knižníc, SAKAČIK a iné). Usilovali sme sa čo najlepšie naplniť zmysel 
vydávania spolkového časopisu. Okrem obsahovej stránky sme kládli dôraz aj na 
jazykovú a pravopisnú úroveň. Pracovali sme s presvedčením, že súčasný knihovník 
okrem toho, že je otvorený a schopný prijímať a vo svojej práci využívať všetky infor
mačné a komunikačné technológie, kdesi v hrebendovskom duchu naďalej ostáva aj 
ochrancom a šíritel'om kutúrnosti a jazykovej čistoty. 

Z môjho pohl'adu je ťažké povedať, do akej miery sa nám to podarilo. O tom už máte 
právo hovoriť len vy - naši čitatelia. 
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INFORMÁCIE 

Meranie a porovnávanie výkonov knižníc- aktuálne aj 
na Slovensku? 

Vytváranie rankingov knižníc je 
doposia!' na Slovensku úplne nezná
me. Nie však v okolitých krajinách, 
kde už roky bežia projekty, ktoré 
merajú výkony knižníc a umožňujú 
porovnávanie jednotlivých knižnič

ných pracovísk podľa dohodnutých 
ukazovatel'ov. 

Práve táto téma zaujala organizáto
rov medzinárodnej konferencie 
(Slovenská národná knižnica, 
Slovenská asociácia knižníc, Spolok 
slovenských knihovníkov, Goetheho 
inštitút a Centrum vedecko-technických informácií SR) s názvom Meranie výkonov a 
benchmarking v knižniciach, ktorá sa konala 23. septembra 2008 v Bratislave, v novej 
budove Centra VTI SR. O dôležitosti témy vypovedá aj nebývalý záujem zo strany kni
hovníckej obce, ale aj zástupcov zriaďovatel'ov z jednotlivých krajov Slovenska a aj 
niekol'kých účastníkov z Česka . 

Po úvodných príhovoroch zástupcov hostítel'a, Slovenskej národnej knižnice a 
Goetheho inštitútu nasledoval bohatý odborný program. S úvodným príspevkom vystú
pila Ulla Wimmer z Nemeckého zväzu knižníc, ktorá predstavila projekt BIX 
(Bibliotheksindex). Pomocou tohto indexu sa každoročne od roku 1999 merajú výkony 
a navzájom porovnávajú verejné a vedecké knižnice v Nemecku. U. Wimmer pricesto
vala na pozvanie Goetheho inštitútu, ktorý podporil podobné podujatie aj v česku a 
Pol'sku. Projekt BIX sa od začiatku orientuje na komunikáciu navonok. V spolupráci s 
Inštitútom aplikovaných sociálnych vied sa vytvoril nástroj, pomocou ktorého sa výko
ny nemeckých knižníc prezentujú na verejnosti a predovšetkým pre nadriadené orgá
ny. Od roku 2005 sú partnermi projektu Nemecký zväz knižníc a Vysokoškolské kniž
ničné centrum v Kolíne - HBZ v rámci kompetenčnej siete pre knižnice. 

Počet knižníc, ktoré sa zúčastňujú porovnávania, neustále narastá. Od roku 2000, 
kedy sa po prvýkrát zisťovali údaje, sa zdvojnásobil. Doteraz sa tomuto porovnávaniu 
podrobilo 280 verejných knižníc. Od roku 2004 svoje výkony merajú aj vedecké kniž
nice. Účasť na tomto porovnávaní stojí knižnice ročne 170 eur. Začiatkom roku sa 
zisťujú relevantné údaje z predchádzajúceho roku. Zber údajov prebieha online na 
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základe katalógu otázok Nemeckej knižničnej štatistiky. Výkony verejných a vedec
kých knižníc sa skúmajú oddelene. Verejné knižnice sledujú výkony v oblasti plnenia 
svojho poslania, orientujú sa na používatel'a, hospodárnosť a podporu a vzdelávanie 
pracovníkov. Pri hodnotení ide o 3-6 veličín v každej kategórii. V oblasti orientácie na 
čitatel'a sú to napr. množstvo návštev a výpožičiek na obyvatel'a obce, rozsah hodín 
pre verejnosť. Vedecké knižnice skúmajú akú infraštruktúru ponúka knižnica používa
tel'om, ako sa využívajú ponúkané služby, či sú služby v korelácii s nákladmi a či majú 
knižnice dostatočný potenciál potrebný na rozvoj . 

Výsledky BIX sa zverejňujú v lete každého roku. Na webovej stránke 
ww.bix.bib/iotheksindex.de sa nachádzajú výsledky aj za predchádzajúce roky. 
Knihovníci samozrejme tento nástroj aj kritizujú. Napr. mnohí tvrdia, že rámcové pod
mienky v ktorých knižnice pracujú, sú príliš rozdielne na to, aby sa mohlo vykonať 
relevantné porovnávanie. Kritizuje sa aj to, že holé čísla- ako napr. výpožičky na oby
vatel'a majú malú výpovednú hodnotu pri hodnotení kvality knižnice. Možno však 
argumentovať aj tým, že používate!', ktorý dostane kvalitné poradenstvo, si vypožičia 
menej kníh, ale práve tie, ktoré potrebuje. 

Ilona Hegykäzi zo Štátnej Széchényiho knižnice v Budapešti predstavila projekty, 
ktoré sa aplikujú v Maďarsku. - V Maďarsku existujú paralelné projekty v oblasti 
merania výkonov a orientácie na kvalitu. V období rokov 2003-2006 sa uskutočnil troj
ročný rozvojový projekt s významnou podporou Fondu kultúry (NKA). V prvom roku 
realizácie projektu sa účastníci na základe odporúčania pokúsili zmerať svoje výkony 
a preveriť potreby a spokojnosť svojich zákazníkov. V roku 2003 založilo kompetent
né odelenie ministerstva kultúry pracovnú komisiu , ktorej členmi sa stali zástupcovia 
tak verejných, ako aj vedeckých knižníc. Na základe normy MSZ ISO 11620:2000 
vypracovala komisia metodické odporúčanie na používanie ukazovatel'ov s názvom 
"Ukazovatele výkonu pre maďarský knižničný systém". Odporučila 20 ukazovatel'ov 
pre samohodnotenie, ktoré umožňujú merať efektívnosť služieb a ktoré sa môžu 
použiť pri príprave rozhodnutí a koncipovaní noriem. Po samohodnotení sa prešlo k 
spracovaniu porovnávacích metód. To bolo prioritou v druhom roku rozvojového pro
jektu. Z toho vyplynula najdôležitejšia úloha, vykonať benchmarking ukazovatel'ov 
výkonov preskúmaných v prvej fáze a zdokumentovať získané očakávania používa
tel'ov v oblasti služieb. Tretí rok sa využil na spracovanie smerníc pre jednotlivé typy. 
V oblasti podpory kvality a merania výkonov majú v maďarskom knižničnom inštitúte 
prioritu úlohy: plánovanie systému samohodnotenia knižníc, spracovanie kritérií pre 
vyhodnotenie na báze kvality a v neposlednom rade spracovanie kritérií pre uznanie 
úrovne práce s ocenením kvality. Pre knižnice sa už začala zavádzať cena kvality. Pre 
tieto účely sa v Maďarsku adaptoval model CAF (Common Assessment Framework), 
na základe Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (European Foundation for 
Quality Management - EFQM). Každá knižnica môže požiadať o kvalifikáciu CAF, 
ktorá sa diferencuje podl'a typu knižníc (obecné, mestské, okresné, univerzitné kniž
nice atď.) a udeľujú sa rôzne stupne (napr. bronzová, strieborná, zlatá). 

Elzbieta Górska prezentovala výsledky prebiehajúcej štúdie výkonových ukazovatel'ov 
pre pol'ské vedecké knižnice. Jedným z ciel'ov projektu je poskytnúť jednotné metódy 
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prezentovania štatistiky a výpočtu a publikovania stredných hodnôt, ktoré môžu byť 
užitočné pre knihovníkov a iné inštitúcie. 

Od roku 2003 je pre knižnice k dispozícii internetová aplikácia, ktorá umožňuje zber a 
analýzu štatistických dát a výpočet ukazovateľov výkonu. Do systému sa dajú zadať aj 
údaje za rok 2002. Ak sa knižnica chce do projektu zapojiť, stačí aby ju jej riaditel' zare
gistroval. Zapojenie sa je výlučne dobrovol'né. Webová lokalita s informáciami o pro
jekte, s pokynmi, dotazníkmi, zoznamom ukazovatel'ov výkonu a výsledkami priesku
mov je k dispozícii na adrese: http://ssk2.bu.amu.edu.pllstandaryzacja! index.htm. 
Momentálne je hostitel'om programu Knižnica Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. 

Výsledky prieskumov, ktoré sú verejne pristupné, môžu využívať výhradne pracovní
ci zainteresovaní na práci vedeckých knižníc v Pol'sku. Existujú však štyri hlavné kate
górie zákazníkov, pre ktorých sú tieto výsledky určené: zaregistrované knižnice ktoré 
predloži li dotazníky, Pracovná skupina pre normalizáciu, knihovnici-praktici i teoretici, 
inštitúcie ktoré hodnotia knižnice. 

Duan Webster, doživotný riaditel' Americkej asociácie vedeckých knižníc, predniesol 
svoj príspevok Benchmarking v severoamerických knižniciach. Zamyslel sa nad 
budúcnosťou knižníc, ako sa mení správanie používatel'ov, čo sa očakáva pre knižni
ce o desať rokov, aké zmeny prinesie prudko sa rozvíjajúca technika a technológie. 
Ďalej sa zaoberal tým, prečo americké vedecké knižnice potrebujú meranie výkonov 
a benchmarking. Predstavil projekt Libqual, ktorý je výskumným a vývojovým projek
tom na definovanie merania kvality knižničných služieb a vytvorenie nástroja na plá
novanie vnútorných knižničných procesov. LibqualrM vyvinul aj modul pre služby digi
tálnych knižníc DigiqualrMa MINES for LibrariesrM: meranie účinku elektronických slu
žieb využívaných v sieti. Systém LibqualrM sa využíva v mnohých krajinách a je prí
stupný v rozličných jazykových mutáciách. 

Vít Richter nám predstavil český prístup k meraniu efektívnosti knižníc. V súčasnosti 
sa využívajú dva modely: štandardy verejných knižničných a informačných služieb a 
Benchmarking knižníc- vzájomné porovnanie medzi knižnicami. Projekt benchmar
kingu začali realizovať v českej republike v roku 2005, vstup do projektu bol dobro
vol'ný, v súčasnosti sa na ňom zúčastňuje 90 knižníc. V česku sa inšpirovali nemec
kým systémom BIX, využívajú systém na porovnávanie výkonov vo verejných knižni
ciach, sleduje sa 29 indikátorov, ktoré sa delia do troch skupín: podmienky na činnosť 
knižnice, používatelia a služby, financovanie, výdavky, efektívnosť. V. Richter ponúkol 
participáciu na projekte slovenským knižniciam, podobne ako v nemeckom projekte 
BIX pracuje v súčasnosti niekol'ko rakúskych knižníc. 

Dva slovenské príspevky predniesli Mária Balkóciová a Norbert Végh. M. Balkóciová 
je vedúcou Odbornej skupiny pre tvorbu štandardov verejných knižníc na Slovensku, 
ktorá pracuje pri Slovenskej národnej knižnici . Oboznámila publikum so štandardmi 
pre verejné knižnice v SR, ktorých plnenie je rozdelené do dvoch etáp. Predstavila 
výsledky prvej etapy a návrh štandardov pre druhú etapu. Veľmi dôrazne apelovala 
na riadiacich pracovníkov vo verejných knižniciach, aby sa zapojil i do tohto projektu, 
pripomienkovali ho a poskytli odbornej skupine spätnú väzbu. 
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Norbert Végh prezentoval manažérsky informačný systém pre 
knižnice ako nástroj na zlepšenie efektívnosti v knižniciach, 
ktorý zahrnuje tak kamenné, ako aj digitálne knižnice. Systém 
sa môže využiť ako nadstavba nad iné bežne používané kniž
nično-informačné systémy, má na Slovensku zahrnutú aj geo
grafickú komponentu , ktorá umožňuje vel'mi podrobné štatistiky 
podl'a rôznych geografických hl'adísk. Dokážu analyzovať služ
by v priestore na mapách Slovenska. 

Na záver konferencie sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Daniela 
Sírová vyzvala účastníkov provokačnou otázkou: Chceme 
vôbec na Slovensku merať výkony knižníc? Keď už prakticky všetky okolité krajiny 
majú väčšie či menšie skúsenosti, ktoré viedli vcelku k pozitívnym záverom predná
šajúcich, odzneli nakoniec návrhy a odporúčania , ako by malo knižničné spoločenstvo 
postupovať. Určité aktivity sa už naznačili. Na portáli lnfolib sa zriadila diskusná sku
pina k téme merania výkonov a benchmarkingu . Zámerom je podať projekt na 
Ministerstvo kultúry SR a paralelne už dnes nadviazať spoluprácu s českými kolega
mi, ktorí ponúkli možnosť zapojiť sa do niekol'ko rokov fungujúceho systému v českej 
republike. Na programe dňa je kooperácia a spojenie síl kompetentných na 
Slovensku. 

Konferencia, ktorá bola úvodným koncentrovaným podujatím, splnila ciel' informovať 
a podnietiť k vlastnému riešeniu na Slovensku. 

PhDr. Sylvia Kováčová, Goetheho inštitút v Bratislave 

čo sú to horizontálne priority Národného strategického 
referenčného rámca a ako sa s nimi vysporiadať pri príprave 
projektových žiadostí? 

Koncom septembra som dostala zaujímavú pozvánku s ponukou zapojiť sa do pro
gramu seminára Národného konventu o Európskej únii s tematikou Horizontálne prio
rity Národného strategického referenčného rámca (NSRR) na roky 2007-2013 ako 
spôsob rozvoja vedomostnej spoločnosti na Slovensku. Seminár bol plánovaný na 8. 
októbra 2008 v priestoroch Prešovskej univerzity. Bol organizovaný v spolupráci nie
kol'kých inštitúci í - Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí SR a Fakulty poli
tických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po 
počiatočnom prekvapení (keďže pozvánky na podujatia mimo knihovníckej komunity 
sú skôr zriedkavosťou) prišli tak trochu obavy, či dokážem prísť so zmysluplným a 
hlavne pre "neknihovníkov" zaujímavým príspevkom k navrhovanej téme. 

V prvom rade som si musela zistiť bližšie informácie o tom, čo Národný konvent o 
Európskej únii (NKEÚ) vlastne je. Zistila som, že "Národný konvent o Európskej únii 
sa od svojho prvého zasadania v máji 2001 (pozri: www.konvent.sk; 
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www.eurokonvent.sk) stal prvou inštitucionálnou platformou v Slovenskej republike, 
integrujúcou celospoločenskú diskusiu o Európskej únii, za účasti predstavitel'ov všet
kých hlavných segmentov verejného života- politických strán, exekutívy, parlamentu, 
mimovládnych organizácií, cirkví, záujmových združení, predstavitel'ov samospráv, 
hospodárskeho a kultúrneho života"' . Poznať stratégiu politík Európskej únie je pre 
Slovenskú republiku ako jej člena veľmi dôležité. Zámerom Národného konventu o 
Európskej únii je široká diskusia na odbornej úrovni, v ktorej ide o prezentáciu rôzno
rodých, často protikladných názorov zaangažovaných spoločenských aktérov pro
stredníctvom jednotlivých formátov- seminárov a konferencií. 

Seminár, na ktorom som sa zúčastnila , bol venovaný horizontálnym prioritám (HP) 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ako to už naznačila samot
ná téma seminára. Horizontálna priorita NSRR je priorita, ktorej zmyslom je zabez
pečiť dosiahnutie pre ňu definovaného ciel'a, týkajúceho sa viacerých priorít celého 
NS RR. Nemôže byť teda zabezpečená len prostredníctvom jedného operačného pro
gramu (OP), ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické pri
ority l prioritné osi l opatrenia. Horizontáne priority boli zadefinované v rámci NSRR a 
príslušných OP vo forme jednotného textu, ktorý stručne popisuje obsah a zameranie 
horizontálnych priorít.' 

Obsahom prešovského seminára boli štyri prednášky, z ktorých každá rozoberala už 
známe informácie o operačných programoch, ale z rôznych uhlov pohl'adu sa veno
vala aj možno menej známym horizontálnym prioritám. Ladislav Šimko (Úrad vlády 
SR) v úvodnej prednáške hovoril najmä o horizontálnych prioritách "informačná spo
ločnosť" a "trvalo udržatel'ný rozvoj", ktorých koordinátorom je Úrad vlády SR. 
Predstavil tieto priority a referoval čo je ich ciel'om, ako je to s finančnými prostried
kami na ich implementáciu. Peter Kárpáty (poradca pre grantové schémy EÚ v spo
ločnosti Microsoft Slovakia) svoj príspevok prezentoval skôr z praktického pohl'adu, 
pričom si kládol rôzne otázky v súvislosti s HP, napr.: Ide o tému akademickú, či prak
tickú? Odkial' sa berú slovenské horizontálne priority? Má význam venovať sa hori
zontálnym prioritám? - Daniela Drobná (Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov Univerzity Mateja Bela) vo svojej prednáške hovorila o rozvoji l'udských zdro
jov. Zamerala sa iba na dve zo štyroch HP: marginalizované rómske komunity a rov
nosť príležitostí a na to, ako ich uplatňovať v rámci jednotlivých operačných progra
mov, prioritných osí a ich opatrení, najmä pokial' ide o OP Vzdelávanie. 

Moja prezentácia predstavovala pohl'ad z úplne opačnej strany- zo strany potenciál
neho žiadatel'a o nenávratný finančný príspevok. Ako som uviedla, novostavba Štát
nej vedeckej knižnice v Prešove (ŠVK) a následné zriadenie dokumentačno-infor
mačného centra rómskej kultúry neznamená uplatňovanie iba jednej z HP, ale "v 

' Viac informácií o zmysle NKEÚ na http://www.fpvmv.umb.sk/www/nkeu/view.php?cisloclanku 
=2007100003 

'Systém, koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007-
2013. Verzia 2.0. Dostupné na http:/164.233.183.1 04/search?q=cache:-wfbu
BDVAJ:www.uvsr.sk/data/files/3993.doc+po%C4%8Det+horizont%C3%A11nych+prior%C3%ADt 
&hl=en&ct=clnk&cd= 1 &gl=sk&lr=lang_ cs l lang_ sk 
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nových podmienkach predpokladá vykonávať nové úlohy, ktorými bude rešpektovať 
všetky horizontálne priority".' 

Negatívom seminára bol náhly odchod jediného prestavitel'a štátnej sféry L. Šimka 
pre pracovné povinnosti súvisiace s výjazdovým zasadnutím vlády SR ešte pred 
odznením ostatných prednášok a otvorením diskusie. Ostatní rečníci a účastníci 
seminára sa pri komentovaní svojich prednášok, ako aj v následnej diskusii zhodli v 
niekol'kých bodoch, ktoré sa stali obsahom záverov a odporúčaní pre štátnu sféru: 

• NSRR je príliš štruktúrovaný, pre žiadateľov o financovanie je veľmi zložité rozlišo
vať medzi vertikálnymi a horizontálnymi prioritami; nejasnosti spôsobuje vel'ké 
množstvo operačných programov, ktoré sa často "zlievajú" s horizontálnymi priori
tami, čo môže žiadatel'om sťažovať orientáciu v celej problematike; ako slabosť 
NSRR sa podl'a diskutujúcich javí prílišné rozdrobenie finančných prostriedkov a 
ich neadekvátne rozdelenie medzi jednotlivé OP, 

• koordinácia HP je rozdelená medzi dva rezorty, pričom rezort školstva ako jeden z 
významných rezortov v oblasti vzdelávania a teda aj implementácie viacerých HP 
do tejto koordinácie nie je začlenený, 

• účastníci konštatovali privel'kú administratívnu náročnosť súvisiacu s podávaním 
žiadostí i so systémom platieb, z diskusie teda vyplynuli požiadavky na zjednodu
šenie administrácie, ako aj zváženie potreby uskutočňovať akúsi predselekciu pro
jektov spojenú so zavedením systému predvýziev, ktoré by boli zamerané na posú
denie relevantnosti projektov, 

• vzhl'adom na realizáciu seminára na akademickej pôde vyvstala aj požiadavka na 
efektívne partnerstvá a na spájanie vedeckých kapacít vysokých škôl prostredníc
tvom národne orientovaných projektov, napr. v prípade centier excelentnosti, 

• upriamiť pozornosť na prácu knižníc i na dôležitosť, akú majú pri budovaní vedomost
nej spoločnosti a najmä hl'adať možnosti odstránenia primárnych problémov (zlý, 
často až havarijný stav objektov knižníc, nedostatok priestorov pre depozity a pod.). 

Knižnice majú v rámci nového programovacieho obdobia možnosť reagovať na výzvy 
a žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci viacerých operačných programov 
(OP Informatizácia spoločnosti, Regionálny operačný program, OP Vzdelávanie a 
pod.). Pritom však musia rešpektovať definované horizontálne priority. Myslím, že 
uplatňovanie HP tak ako sú definované v NSRR, je v knižniciach čiastočne možné už 
dnes. Na príklade súčasnej ŠVK i jej plánov do budúcnosti som sa snažila ukázať, že 
knižnice sú tými inštitúciami, ktoré viacmenej bez väčších problémov dokážu svojou 
činnosťou a svojimi službami implementovať všetky HP. 

Pre marginalizované rómske komunity knižnice poskytujú rovnaké služby ako majo
ritnej, väčšinovej časti obyvatel'stva, či ostatným národnostiam a etnikám v zmysle 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Snažia sa realizovanými aktivitami a 
poskytovanými službami pokryť celé používatel'ské zázemie v rámci poslania a špe
cifikácie tej-ktorej knižnice. 

' Seminár Horizontálne priority NSRR na roky 2007-2013 ako spôsob rozvoja vedomostnej spoloč
nosti, Prešovská univerzita - 8.10.2008. Príspevok Závadská, Valéria: Vedomostná spoločnosť a 
knižnice na Slovensku. 
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Rovnosť príležitostí znamená potláčanie akejkol'vek diskriminácie na základe pohla
via, veku, etnického pôvodu, vierovyznania, zdravotného postihnutia, rasy či sexuál
nej orientácie, čo pre knižnice znamená poskytovať služby všetkým bez rozdielu. 
Dnes je bežnou vecou bezbariérový prístup do knižnice, či práca so zrakovo, slucho
vo alebo mentálne znevýhodneným používatel'om. V snahe dosiahnuť trvalo udrža
tel'ný rozvoj vo všetkých jeho zložkách (ekonomickej, environmentálnej i sociálnej) sa 
knižnice snažia už dnes o posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúr
neho potenciálu regiónu, v ktorom pôsobia. V rámci svojich možností hl'adajú pro
striedky a možnosti na dosiahnutie jeho cieľov. HP Informačná spoločnosť je v kniž
niciach už v súčasnosti azda najviac rešpektovanou horizontálnou prioritou. 
Knihovníci sa vel'mi rýchlo prispôsobili súčasným trendom a knižnice sú vybavené 
informačnými technológiami, prostredníctvom ktorých dokážu sprístupňovať internet 
širokej verejnosti a podieľať sa na zvyšovaní informačnej gramotnosti. 

Nech už budú knižnice reagovať na rôzne výzvy operačných programov, určite sa 
nemusia báť uplatňovania horizontálnych priorít. V každom prípade však musia 
vedieť, ako postupovať pri stanovení indikátorov. Účelom dotácií z európskych fondov 
je podpora konkrétnej problematiky alebo menej rozvinutej oblasti knižnice. Je zná
mou vecou, že k vyhodnoteniu účinnosti tejto finančnej podpory slúžia tzv. monitoro
vacie indikátory, čiže akoby porovnanie stavu pred a po získaní dotácie, resp. zmera
nie výsledkov projektu. 

Pre knižnice ako žiadatel'ov bude dôležité priradenie indikátorov pre horizontálne pri
ority, spadajúcich pod operačný program, ktorého sa týka projektová žiadosť. Všetky 
monitorovacie indikátory pre dotačný program sú uvedené v príslušnom programovom 
dokumente. Je treba mať na pamäti, že monitorovacie indikátory (napr. počet novovyt
vorených pracovných miest pre ženy), ku ktorým sa knižnica v predkladanej projekto
vej žiadosti zaviaže, je potrebné pri a po realizácii projektového zámeru dodržať. 

Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Je potrebné (sa) informačne vzdelávať? 

V duchu sloganu programu Slovenskej asociácie knižníc "Partnerstvo- Spojme svoje 
sily" sa nieslo aj odborné podujatie, ktoré pre knihovníkov Košického a Prešovského 
samosprávneho kraja pripravila Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach. Téma podu
jatia "Je potrebné (sa) informačne vzdelávať?" (Informačná gramotnosť používatel'a 
knižnice) spojila na jeden deň knihovníkov z rôznych typov knižníc - verejných, 
vedeckých i akademických. 

Prebieha v knižniciach na Slovensku kontinuálny proces informačného vzdelávania 
všetkých vekových skupín používatel'ov? Využívajú sa vo formách informačného 
vzdelávania v knižniciach moderné informačno-komunikačné technológie? Existuje 
spätná väzba na aktivity spojené s informačnou výchovou v knižniciach a jej účast
níkmi? Je knihovník dostatočne informačne gramotný na to, aby mohol sám realizo-
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vať informačné vzdelávanie? Ako 
je možné, že do akademickej kniž
nice príde používate!' - študent, 
ktorý sa nevie orientovať v online 
katalógu, nehovoriac o tom, že je 
prvýkrát v knižnici? 

Posledná skúsenosť vyburcovala 
pracovníkov Univerzitnej knižnice 
UPJŠ (UK UPJŠ) k zamysleniu sa 
nad stavom informačného vzdelá
vania používateľov knižníc. Keďže 
pri dobrej myšlienke je len krok k 
jej realizácii a navyše, keď zámer 
zrealizovať odborné podujatie 

podporila aj Slovenská asociácia knižníc, podujatie vo forme workshopu sa stalo rea
litou 4. novembra 2008. 

Pojem informačná spoločnosť nám už niekoľko rokov nie je cudzí. Prudký rozvoj infor
mačno-komunikačných technológií, internet, rozširovanie prostriedkov mobilnej 
komunikácie - to sú základné prvky, ktoré túto spoločnosť definujú. Dynamický pro
ces naštartoval základné zmeny vo všetkých oblastiach l'udského života - šírenie 
vedomostí, sociálna sféra, ekonomika, riadenie podnikov, politika, médiá, vzdeláva
nie, zdravie, vol'ný čas a zábava. 

Kľúčovým procesom pri práci s informáciami už nie je len množstvo informácií, dát, 
ale schopnosť využiť získané znalosti na produkciu nových znalostí. Koncom 20. sto
ročia sa rozšíril pojem znalostná spoločnosť (knowledge society). Základom prichá
dzajúcej znalostnej spoločnosti je mobilita v zmysle výberu miesta či spôsobu života 
a práce. Jej kl'účovým zdrojom je poznanie. Znalostná spoločnosť sa vyznačuje 
nepretržitou zmenou (technológií, práce, produktov, organizácií). Vstup do znalostnej 
sféry informačnej spoločnosti prináša so sebou trend intelektualizácie práce. Tá vedie 
spoločnosť k neustálemu samovzdelávaniu a vyžaduje si aj zmenu spôsobov formál
neho vzdelávania. 

Knižniciam patrí v znalostnej spoločnosti nezastupitel'né miesto. Na jednej strane sú 
zdrojom informácií a znalostí prostredníctvom knižnično-informačných fondov, na dru
hej strane dokážu znalostnú spoločnosť podporovať rôznymi formami a službami- od 
všeobecného informovania cez vzdelávanie až po tvorbu špecifických informačných 
produktov. 

Dostupnosť a vel'mi vel'ké množstvo informácií nemá len pozitívny dopad. Práve ich 
kvantita má za následok, že nepripravený človek sa v nich nevie zorientovať. Preto je 
pre život v informačnej spoločnosti nevyhnutná nielen znalosť (ovládanie) zručnosti v 
používaní informačných a komunikačných technológií, ale dôležitou sa javí schopnosť 
naučiť sa tieto zručnosti využiť. A práve to je ciel'om informačnej výchovy, ktorú chá
peme ako "komplexný ciel'avedomý formatívny proces nadobúdania znalostí a veda-
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mastí z odborov a disciplín, ktoré sa zaoberajú zhromažďovaním, spracovávaním, 
uchovávaním, sprístupňovaním a využívaním rôznych druhov dokumentov a odbor
ných informácií, zručností a návykov pri práci s rôznymi druhmi a typmi dokumentov 
a odborných informácií a ich zdrojov."' 

Informačná výchova nemá zatial' celkom vyjasnené miesto v edukačnom procese. 
Ako obsah samotnej informačnej výchovy, tak aj jej prostriedky i ich efektívne využi
tie sú v mnohých aspektoch otvorenou otázkou. Obsah informačnej výchovy je 
potrebné odvodzovať z predpokladu, že najdôležitejšou úlohou školy je rozvíjať osob
nosť žiaka a pripravovať ho pre jeho život v znalostnej spoločnosti. Primárne je nevyh
nutné, aby už v rámci svojho štúdia boli učitel ia neustále a cielene pripravovaní nie
len po stránke obsahovej, ale taktiež aj po stránke didaktickej na realizáciu informač
nej výchovy. 

Informačná výchova však neakceptuje len ovládanie príslušných informačných a 
komunikačných technológií. Jej významným cieľom je prispievať spolu s ostatnými 
predmetmi vzdelávania k rozvíjaniu kognitívnych schopností ako u žiaka a študenta 
na školách, tak aj u dospelých v systéme celoživotného vzdelávania. Informačná 
výchova tak prispieva k celkovému zdokonaľovaniu prenosu i ďalšieho kvalitatívneho 
rastu doteraz získaných poznatkov ľudstva. 

Výsledkom informačnej výchovy je dosiahnutie určitého stupňa informačnej gramot
nosti. Tento termín je zadefinovaný aj v Smernici UNESCO /IFLA pre školské knižni
ce, kde sa hovorí, že "informačne gramotní študenti by mali byť schopní samostatne 
študovať, mali by poznať svoje informačné potreby a aktívne sa zaujímať o svet 
myslenia. Mali by preukazovať sebadôveru vo svoje schopnosti riešiť problémy a 
vedieť, čo je relevantná informácia. Mali by byť schopní ovládať technologické nástro
je v prístupe k informáciácm a ich prenosu. Mali by byť rovnako schopní l'ahko pra
covať v situáciách, kde je viac možných odpovedí a kde nie sú žiadne odpovede. Mali 
by udržiavať vysokú úroveň vo svojej práci a dosahovať hodnotné výsledky. 
Informačne gramotní študenti by mali byť flexibilní a schopní prispôsobiť sa zmenám 
a schopní pracovať jednotlivo i v skupinách."' 

Práve otázkam čitateľskej a informačnej gramotnosti bol venovaný úvodný príspevok 
PhDr. Ľudmily Hrdinákovej (KKIV, FF UK Bratislava) Čitatel'ská vs. Informačná gra
motnosť, ktorá načrtla historicko-kultúrny rámec gramotnosti ako takej , ale uviedla aj 
konkrétne spôsoby riešenia informačnej gramotnosti v zahraničí a na Slovensku. 

V roku 2007 Sekcia akademických knižníc SAK zrealizovala prieskum Informačná 
gramotnosť používatel'ov akademických knižníc (http:llwww.tuzvo.sk/cosmol 
foto/seminarlzbornik/obsah.html). S jeho výsledkami oboznámila prítomných 
PhDr.Daniela Džuganová (UK UPJŠ) v príspevku Informačná gramotnosť používate
rov akademických knižníc - poznatky a skúsenosti. Úsilím akademických knižníc je 

' Katuščák, D., Matthaeidesová, M., Nováková, M. Informačná výchova : terminologický a výklado
vý slovník. Bratislava: SPN, 1998, s. 128. 

' Smernice pre školské knižnice UNESCO l IFLA. [online]. [cit.2008-1105]. Dostupné na internete: 
http:llwww.spgk. sk/?smemice-pre-skolske-kniznice-unesco-ifla 
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dať informačnému vzdelávaniu na vysokých školách legislatívny rámec a zakotviť ho 
do učebných osnov vysokých škôl. 

Praktické skúsenosti s realizáciou informačného vzdelávania v UK UPJŠ v Košiciach 
predstavila Ing. Eva Matušovičová vo svojej prednáške Informačné vzdelávanie v pro
stredí UPJŠ v Košiciach. UK UPJŠ už v roku 1995 začala pripravovať kurzy na požia
danie vyučujúcich; zvýšenie záujmu vyučujúcich a rozšírenie vzdelávacích aktivít 
knižnica zaznamenala v roku 2002, kedy predovšetkým v spolupráci s Lekárskou 
fakultou UPJŠ začala realizovať kurzy pre študentov a doktorandov. V súčasnosti sa 
tieto rozšírili aj na ďalšie fakulty univerzity. Okrem úvodných stretnutí pre študentov v 
rámci zápisov do prvých ročníkov sú to informačné semináre pre týchto študentov, 
vzdelávacie kurzy pre študentov, semináre k problematike tvorby záverečných vyso
koškolských prác. V súčasnosti sa pripravujú cvičenia v rámci predmetu Informatika v 
1. ročníkoch Lekárskej fakulty UPJŠ. 

Za úspech možno považovať zaradenie predmetu Vedecká príprava na Univerzite 
veterinárneho lekárstva v Košiciach (UVL) medzi povinne volitel'né predmety v 2. roč
níku štúdia. Výuka tohto predmetu prebieha v spolupráci s Ústavom vedeckých infor
mácií a knižnice UVL. O jeho obsahovej náplni informovala MVDr. Libuša Bodnárová 
(ÚVIK UVL) v príspevku Podpora informačnej gramotnosti študentov UVL v Košiciach 
prostredníctvom predmetu Vedecká príprava. 

Informačno-vzdelávacie centrum Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) 
od roku 2002 realizuje kurzy základov práce s počítačmi a vyhl'adávania na internete 
pre svojich používatel'ov. O šesťročných skúsenostiach s ich realizáciou hovoril Mgr. 
Tomáš Kremler (VKJB) v príspevku Kurzy základov počítačov a vyhl'adávania na 
internete- skúsenosti VKJB. Účastníkmi kurzov sú používatelia nielen strednej veko
vej kategórie, ale aj seniori. Každá kategória má svoju motiváciu, prečo sa chce 
zúčastniť na týchto kurzoch, pracovníci knižnice sa stretávajú s rôznymi problémami 
každej z nich. 

Kým dopoludňajšie rokovanie prebiehalo formou odborných prezentácií, kde až na 
prednášajúcich boli ostatní účastníci pasívnymi poslucháčmi, popoludní v avizova
nom workshope dostali priestor na vyslovenie skúseností a poznatkov všetci prítom
ní. Boli vytypované tri okruhy, ku ktorým prebiehala diskusia: 

1. Zhodnotenie východiskovej situácie v informačnej výchove l informačnom vzdelá 
vaní na základných, stredných a vysokých školách z pohl'adu knihovníka : rozdiel
ne informačné schopnosti používateľov ... Úloha pedagóga ... Úloha knižnice. 

2. Od čitatel'skej gramotnosti k informačnej gramotnosti : kríza čítania ... Čítanie ako 
základná kompetencia človeka ... Čitateľské schopnosti a zručnosti .. . Miesto kni-
hovníka na ceste informačnej gramotnosti jednotlivca. 

3. Je potrebné sa informačne vzdelávať? : každý knihovník je samouk .. . 

Napriek skutočnosti, že účastníci workshopu boli z rôznych typov knižníc, prijaté 
závery boli jednoznačné: 
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1. V procese informačného vzdelávania je nevyhnutná spolupráca knihovníka a 
pedagóga. 

2. Potreba prieniku informačného vzdelávania do osnov vyučovacích predmetov na 
základných, stredných a vysokých školách. 

3. Potreba národnej politiky podpory čítania . 

4. Zabezpečenie kontinuity odborného rastu pracovníkov knižníc prostredníctvom 
foriem neformálneho vzdelávania (kurzy, stáže, školenia a pod.). 

PhDr. Zuzana Babicová, Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 

K storočnici národného umelca Eugena Suchoňa 

Obsahové zameranie 28. 
seminára hudobných knihovní
kov prirodzene vyplynulo z naj
významnejšej tohtoročnej uda
losti slovenského hudobného 
života - 100. výročia narode
nia národného umelca Eugena 
Suchoňa . Seminár sa konal v 
dňoch 25.-26. septembra 2008 
na pôde Verejnej knižnice 
Jána Bocatia v Košiciach pod 
názvom Slovenské hudobné 
knihovníctvo v jubilejnom roku 

Eugena Suchoňa. Predchádzalo mu už tradične pracovné stretnutie členov 

Slovenskej národnej skupiny IAML, ktoré prebehlo za hojnej účasti zamestnancov 
jednotlivých knižníc dňa 24. septembra. Vzácnymi hosťami seminára boli zástupco
via Ministerstva kultúry SR, Národnej knižnice ČR v Prahe a Univerzitnej knižnice v 
Bratislave. 

Odborný program seminára otvorila mimoriadne hodnotnou prednáškou Osobnosť a 
dielo E. Suchoňa v dokumentoch a písomnostiach muzikologička PhDr. Lýdia 
Urbančíková, ktorá svoje vystúpenie "ušila na mieru" konkrétnemu publiku i prostre
diu. Vo svojom príspevku skÍbila základné faktografické údaje o skladateľovom živote 
a tvorbe s úvahami o súčasnom stave dokumentácie, zdokumentovania aktívneho 
života Suchoňovho umeleckého odkazu. Poukázala na dôležitosť koncepčného spra
covávania a archivovania prameňov rôzneho charakteru (okrem tradičných doku
mentov zvukové záznamy, programové bulletiny, fotografie, plagáty a pod.) a zároveň 
pripomenula, že v procese uchovávania kultúrnych hodnôt majú svoje nezastupiteľné 
miesto i knižničné archívy. V nasledujúcom programe bola osobnosť 

E. Suchoňa zasadená do širších súvislostí. Problematiku slovenskej opernej tvorby, s 
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dôrazom na nezastupitel'ný podiel Suchoňových opier Krútňava a Svätopluk vyčerpá
vajúco spracovala PhDr. Edita Marenčinová (Konzervatórium Košice). Skutočným 
zážitkom bola prednáška PaedDr. Mgr.art. Petra Hochela, PhD. (Katolícka univerzita, 
Rružomberok) na tému Slovenská hudba ako súčasť európskeho kultúrneho dedič
stva. S vel'kou dávkou osobného zanietenia a šarmu podaný prúd faktov a súvislostí 
z dejín slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť zdôraznil dve skutočnosti. 
Slovenská hudba sa od nepamäti vyvíjala v aktívnom kontakte s celoeurópskymi 
výdobytkami a zároveň v priebehu tohto vývoja vzniklo na území Slovenska v tvori
vých dielňach domácich autorov množstvo originálnych diel, ktoré sú konkurencie
schopné a navyše svojské svojím koloritom. Mnohé z nich možno ešte len čakajú na 
svoje skutočné ocenenie. 

Po úvodnom prednáškovom bloku a krátkom oddychu nasledovala pre priamo zainte
resovaných menej povzbudivá časť programu seminára. Správu o minuloročnom stave 
hudobných oddelení, resp. úsekov pracujúcich s hudobnými dokumentami na 
Slovensku predniesla Mgr. Daniela Drličková (Univerzitná knižnica v Bratislave). Zo 
správy vyplynulo, že slovenské hudobné knihovníctvo sa ani v roku 2007 nedokázalo 
vymaniť zo stavu dlhodobej stagnácie, príčiny ktorej spočívajú predovšetkým v 
neschopnosti konkurovať iným súčasným možnostiam prístupu k hudobným doku
mentom a informáciám. V súčasnosti vykonáva v rámci slovenských knižníc výpožič
nú a bibliograficko-informačnú činnosť 11 samostatných špecializovaných pracovísk 
(oddelenie, úsek, kabinet). Ďalších 16 knižníc vykazuje prácu s hudobnými dokument
mi na úrovni hudobných kútikov, artoték, multimediálnych úsekov oddelení odbornej 
literatúry a pod .. Špecifikom sú školské hudobné archívy (konzervatóriá, Vysoká škola 
múzických umení) a archívy profesionálnych hudobných inštitúcií (Hudobné centrum, 
Hudobnovedný ústav SAV). Okrem Univerzitnej knižnice v Bratislave len štyri knižnice 
vykazujú stav fondov hudobných dokumentov väčší ako 10 000 knižničných jednotiek. 

Na vyčíslenie objemu minuloročných prírastkov jednotlivých pracovísk, či už ide o knihy, 
notový materiál alebo zvukové nosiče, postačuje vo väčšine prípadov dvojciferné číslo, 
zaznamenali sme však i prírastky nulové. Navyše v otázke absenčného požičiavania 
zvukových dokumentov, ktorá doslova visí vo vzduchu pri každom takomto stretnutí, 
ostalo opäť len pri konštatovaní neústupčivého postoja našich vládnych orgánov k pro
blematike otvorenia autorského zákona. Problém, ktorý vo všetkých okolitých krajinách 
dokázali zainteresované strany uspokojivo vyriešiť a verejné knižnice zvukové doku
menty požičiavajú, tak na Slovensku naďalej ostáva pre nás nedosiahnutel'nou métou. 
V dôsledku uvedených skutočností sa hudobné knihovníctvo v súčasnom období rastú
cej informatizácie spoločnosti dostalo do veľmi ťažkej pozície a v oblasti doplňovania a 
sprístupňovania hudobných dokumentov nedokáže uspokojovať požiadavky verejnosti! 

Pozitívnou stránkou práce s hudobnými dokumentmi je rastúca aktivita a kreativita pri 
organizovaníí kolektívnych podujatí rôzneho charakteru (hodiny hudobnej výchovy, 
muzikoterapia, tematické programy s posluchom reprodukovanej hudby, OVO projek
cie, živé koncerty a pod.) a pre rôzne skupiny používatel'ov knižničných služieb (deti, 
študenti, hendikepovaní občania, dôchodcovia a pod.). V mnohých prípadoch sú to 
podujatia, ktoré svojím obsahom prekračujú rámec hudby a presahujú do oblasti iných 
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umení či spoločenských odvetví. Špecializované pracoviská knižníc tak kompenzujú 
nedostatky vo sfére základných služieb, ktoré nie je v ich silách ovplyvniť. 

Záverečná diskusia prvého dňa seminára poskytla primeraný priestor prezentácii kon
krétnych podujatí a výmene skúseností z procesu ich prípravy a dosahu na konkrét
ne publikum. Odpoveď na otázku, do akej miery môžu knižnice v súčasných pod
mienkach na primeranej úrovni doplňovať pedagogické, kultúrno-výchovné, osvetové, 
sociálne a ďalšie činnosti, by určite odhalila množstvo rozdielnych názorov. Ja osob
ne sa prikláňam k tomu, že knižnica by mala mať predovšetkým dobre vybudované 
fondy, schopné aspoň čiastočne konkurovať záplave informácií z iných verejnosti 
dostupných zdrojov a tieto fondy by mala sprístupňovať spôsobom zodpovedajúcim 
dobe a požiadavkám čitatel'ov. V prípade hudobných oddelení to znamená predo
všetkým absenčné požičiavanie audiovizuálnych dokumentov. 

Program druhého dňa seminára zastrešil podtitul Hudba prekonáva bariéry. S ukáž
kami hudobno-prezentačných aktivít v ňom vystúpili PhDr. Bernadetta Kiczková 
(Múzeum Spiša - Expozícia klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach). 
Mgr.art. Tatiana Pirníková, PhD. (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity) a Mgr. 
Imrich Šimig (Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, Banská 
Bystrica). Hodnotným doplnkom programu bola návšteva koncertu Medzinárodného 
organového festivalu v Dóme sv. Alžbety a stretnutie s organistom tejto katedrály 
Viliamom Gurbaľom, ktorý účastníkov seminára "priamo na mieste činu" oboznámil s 
históriou a zvukovými možnosťami kráľovského hudobného nástroja. 

Takže, dovidenia na budúci rok v Trenčíne . Dúfam, že aspoň v takom zastúpení ako 
tento rok v Košiciach a hlavne s novými, pozitívnymi impulzmi, ktoré slovenské 
hudobné knihovníctvo vymania z pozície čakatel'a na svoj osud. Nie všetko je v silách 
nás, radových zamestnancov. 

Mgr. Ľudmila Katová, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 

Bibliografické podujatia v mesiaci októbri 

V októbri 2008 sa uskutočnili dve významné bibliografické podujatia v Košiciach a vo 
Zvolene. 

Prvým bolo už tradičné podujatie "deckárov" - 6. celoslovenské stretnutie tvorcov 
bibliografií pre deti a mládež. Uskutočnilo sa 2. októbra 2008 v Knižnici pre mládež 
mesta Košice, ktorá bola spolu s Národným bibliografickým ústavom Slovenskej 
národnej knižnice a Spolkom slovenských knihovníkov- bibliografiou organizátorom 
podujatia. 

Prítomných privítal PhDr. Peter Halász, riaditel' hostitel'skej knižnice, ktorý bol 
spolu s kolegyňou Tatianou Klimkovou garantom podujatia. Ing. Ivana Poláková 
zo Slovenskej národnej knižnice v Martine (SNK) predstavila vo svojom príspev
ku výsledky spracovania výkazov o neperiodických publikáciách (KULT 4-01) za 
rok 2007 z hl'adiska detskej knihy. Odzneli zaujímavé údaje o vydávaní detských 
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kníh na Slovensku, ktorých nikdy nie je dosť, aby sa podporovalo čítanie detí 
namiesto súčasných počítačových hier a sledovania televíznej obrazovky. PhDr. 
Anna Kucianová, taktiež zo SNK, informovala prítomných o obsahu a zameraní 
dotazníka, ktorý v dohl'adnej dobe dostanú na vyplnenie - o dodržiavaní odbor
ných štandardov v knihovníctve a bibliografii na Slovensku a požiadala o kvalitné 
a dôsledné vyplnenie dotazníka, aby mohli byť na jeho základe spracované adek
vátne výsledky. 

Komunikačnou klímou v oddelení pre deti so zameraním na deti predškolského 
veku sa zaoberala Bc. Renáta Korbová zo Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. 
Predstavila aktivity, ktorým sa venujú vo svojej knižnici predovšetkým so zamera
ním na deti z materských škôl. Motivačným aktivitám pre detského čitatel'a v mest
skej knižnici sa venovala Bc. Terézia Damková z Knižnice pre mládež mesta 
Košice, ktorá predstavila ich aktivity v tejto oblasti. Zaujímavé informácie odzneli v 
príspevku Tatiany Klimkovej, z tej istej knižnice, o autorskej rozprávke v pôvodnej 
slovenskej tvorbe pre deti a mládež vydanej od roku 2000. Autorka stručne pred
stavila najzaujímavejšie diela dostupné na našom knižnom trhu. Problematike alter
natívneho využitia rozprávky a literatúry vo výchove detí predškolského a mladšie
ho školského veku sa venovala vo svojom príspevku PhDr. Ľudmila Hrdináková z 
Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 
Predstavila zaujímavé aktivity, ktorými sa snažia deti zaujať a pritiahnuť predovšet
kým k čítaniu kníh a rozprávok. Súčasťou prednášky bola aj prezentácia kníh PhDr. 
Ľ . Hrdinákovej Svet rozprávok a Tajomstvo rozprávok, ako aj ďalších titulov vyda
vatel'stva AT Publishing. - V rámci diskusie boli konzultovaé viaceré podnety aj z 
ďalších knižníc, ktoré sa zúčastnili tohto podujatia. 

Druhým zaujímavým októbrovým podujatím bolo medzinárodné stretnutie Kolokvium 
českých, moravských a slovenských bibliografov 2008 vo Zvolene. Konalo sa v rámci 
Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti. S týmto podujatím oboznamujeme podrob
nejšie v samostatnom príspevku v rubrike Zahraničná spolupráca. 

PhDr. Anna Kucianová, Slovenská národná knižnica v Martine 

Duchovné bohatstvo východného Slovenska- Knižná kultúra 
(odborný seminár) 

Štátna vedecká knižnica v Prešove (ŠVK PO) usporiadala v dňoch 23.-24. septem
bra 2008 odborný seminár na tému Duchovné bohatstvo východného Slovenska -
Knižná kultúra. Seminár nadviazal tematicky na podujatie, ktoré rovnako usporiadala 
ŠVK PO v roku 2006 so zameraním na historické tlače a periodiká prešovskej prove
niencie, prešovských typografov a vydavateľov 17.-21. storočia a z ktorého bol vyda
ný zborník v tlačenej podobe.' 

, Pozn. redakcie: Zborník s názvom Z minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova vyšiel r. 2007. 
Krátko sme o ňom informovali v Bulletine SAK č. 312008 v rubrike Z nových vydaní. 

Bulletin SAK, ročník 16, 2008, číslo 4 49 



Na seminári Duchovné bohatstvo východného Slovenska vystúpilo 14 referujúcich. 
Janka Petäczová (Ústav hudobnej vedy SAV) otvorila seminár príspevkom Hudobniny 
a hudobná kultúra obdobia renesancie a baroka v šarišských mestách, a to v 

Bardejove a Prešove. Popri osobnostiach - peda
gógoch, organistoch (Leonard Stôckel, Zachariáš 
Zarevúcky), zachovaných knižných hudobninách 
(nototlače , notované spevníky, hudobnoteoretické 
tlače) doplnila výklad hudobnými ukážkami z dobo
vej tvorby. 

V sekcii zameranej na rukopisy a cirkevné kroniky 
vystúpili Gabriel Szeghy (Archív mesta Košice) a 
Vladimír Olejník (Archív Spišská Kapitula). G. 

Szeghy sa zameral na výskum Kroniky gréckokatolíckej farnosti v Košiciach a starých 
tlačí (v rovnomennom príspevku), konkrétne na analýzu najstarších štyroch liturgic
kých kníh z 18. storočia. Kroniku písanú retrospektívne a mapujúcu roky 1850-1922 
charakterizoval ako prínosnú pri získavaní poznatkov k dejinám fary a cirkevného 
života v Košiciach. V. Olejník prezentoval stav, zachovanie a edičné spracovanie 
Jezuitských kroník na Spiši, ale aj svoje najnovšie aktivity a preklady latinských tex
tov kroník ako hodnoverných historických prameňov. 

Jozef Šelepec (ŠVK PO) sa venoval problematike Dovozu kníh z Ruska do Uhorska 
v 18. storočí, kde sčasti vyvrátil niektoré mylné teórie vo veci knižného obchodu, tran
zitu, objednávok titulov na školské či liturgické účely. Mária Bôbová (ŠVK Banská 
Bystrica) sa zamerala na priblíženie života menej známych osobností (ako lekár Ján 
Fridelius, ev. kňaz Ezechiel Hebsacker) z obdobia stredoveku a novoveku, ktoré mali 
súvis s Prešovom prostredníctvom kníh, ktoré im patrili a ktoré sa zachovali v 
Seminárnej knižnici v Banskej Bystrici. Výskum bol prezentovaný v príspevku s 
názvom Knihy a ich majitelia : súvislosti medzi Prešovom a Banskou Bystricou. 

Jana žumarová sa venovala Rekonštrukcii historickej rodovej knižnice Berzeviciovcov 
vo fonde Štátneho archívu Prešov. Zo šľachtickej knižnice sa však zachoval iba zlo
mok. Popri tlačiach, separátoch, periodikách obsahuje divadelné i koncertné plagáty 
a programy, hudobniny, obežníky, mapy, plány i rukopisy, ktoré podávajú obraz ovte
dajšom kultúrnom živote, kontaktoch a aktivitách jednotlivých členov rodiny v 19. sto
ročí. Patrik Derfiňák (Prešovská univerzita) sa v príspevku Révajovci - rodina kníh
kupcov z Prešova venoval knižnej kultúre v podobe kníhkupeckých, vydavatel'ských, 
spolkových, odborných a podnikatel'ských aktivít jednotlivých členov rodiny Révai
Rosenberg v 19. storočí. Marcela Domenová (Prešovská univerzita; ŠVK PO) pre
zentovala spracovanie témy Vergílius v historických knižniciach mesta Prešov, v kto
rom poukázala na stav a charakter jednotlivých vydaní, komentárov a prekladov diel 
Publia Vergilia Mara, vydaných do roku 1900 a zachovaných vo fonde Štátnej vedec
kej knižnice, v Diecéznej (Eparchiálnej) knižnici a v Kolegiálnej knižnici v Prešove. 

Katarína Pekafová (Univerzitná knižnica v Bratislave) sa venovala téme Prešov a 
východné Slovensko v pripravovanej Bibliografii almanachov, ročeniek a zborníkov na 
Slovensku 1701-1918. Popri stave spracovania nepravých periodík v elektronickej 
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podobe a analytického rozpisu článkov bol príspevok doplnený praktickou ukážkou, 
vyhl'adávaním a využitím dostupnej online databázy na stránke Univerzitnej knižnice 
v Bratislave (www.ulib.sk). Prešov je v nej zastúpený 13 titulmi (asi 80 ročníkmi) diva
delných alamanchov, ročeniek kultúrnych, pedagogických či hospodárskych spolkov, 
alebo aj cirkevných zborov. Kamila Fircáková (Univerzitná knižnica v Bratislave) pre
zentovala Ročenku Széchenyiho kruhu ako artefakt i prameň k dejinám knižnej kul
túry v Prešove, a to nielen ako tlač (vydavatelia, typografi, kvalita a podoba ročenky), 
ale najmä samotnú podobu spolku v 19. storočí a začiatkom 20. storočia cez jeho 
predstavenstvo, členov, stanovy, knižnicu, knihovníkov a aktivity. 

Viktor Szabó (ŠVK PO) sa zameral na Osobnosti uhorskej politiky v období "dualiz
mu" vo fondoch ŠVK v Prešove. Išlo o sondu k dejinám knižnej kultúry cez kritériá: 
autorské, tematické (autobiografia, biografia, pamäti, korešpondencia atď.), či typo
grafické (z tlačí rokov 1867-1918). Ján Džujko (Prešovská univerzita) vystúpil s prí

spevkom šarišské hlasy (1919-1920), kde 
stručne prezentoval charakteristiku tohto 
prvého povojnového slovenského týždenní
ka, vychádzajúceho v Prešove. Peter Koval' 
(Prešovská univerzita) sa venoval Zlomovým 
dejinným udalostiam na stránkach prešov
ského týždenníka Šariš v rokoch 1930-1938, 
cez historické medzníky, politické otázky 
zachytené v regionálnej prešovskej tlači . 

Posledný príspevok Márie Ňachajovej (ŠVK 
PO) bol zameraný na Periodiká ruskej, ukra

jinskej a bieloruskej emigrácie vo fondoch ŠVK v Prešove. Popri zachovaných uni
kátnych tituloch periodík, unikátnych vydaniach či už z tematického alebo typografic
kého hl'adiska predstavila aj nový katalóg, evidujúci emigrantské tlače v prešovskej 
Štátnej vedeckej knižnici. 

Podujatie Duchovné bohatstvo východného Slovenska - Knižná kultúra vzišlo z prak
tických skúseností retrospektívnej bibliografie, tradícií a prioritných výskumných úloh 
Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a jej bibliografického oddelenia, ktoré v začatom 
výskume pokračuje aj naďalej. Možno teda konštatovať, že téma dejín knižnej kultú
ry mesta Prešova a regiónu je ešte neprebádaná a informačne bohatá. 

Vedecký a multidisciplinárny prístup, odbornosť a poznatky retrospektívnych biblia
grafov, historikov, knihovníkov, muzikológov i archivárov, prezentované v referátoch 
vzťahujúcich sa k vyššie uvedeným okruhom, prispeli k rozšíreniu poznatkov pri 
výskume jednotlivých parciálnych tém, vzťahujúcich sa k dejinám knižnej a duchovnej 
kultúry východného Slovenska. Odborný seminár v podobnom duchu a k problemati
ke výskumu dejín knižnej kultúry bude usporiadaný na pôde Štátnej vedeckej knižni
ce v Prešove aj v nasledujúcom roku. Z tohtoročného podujatia sa pripravuje vyda
nie zborníka v printovej podobe. 

Mgr. Marcela Domenová, Štátna vedecká knižnica v Prešove 
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Balneografia v dejinách knižnej kultúry Slovenska 

Pod týmto názvom sa konal tohtoročný už tradičný celoslovenský seminár venovaný 
dejinám knižnej kultúry. Počiatočné obavy usporiadatel'ov, či sa podarí naplniť pro
gram seminára s takouto pomerne úzko špecializovanou témou, sa čoskoro rozply
nuli. Na seminár bolo prihlásených spolu 40 referátov a 36 z nich bolo počas dvaa
poldňového rokovania aj prednesených. 

Obsahovo-tematické zameranie príspevkov bolo značne pestré, v súhrne poskytli 
mnohoaspektný pohl'ad na danú problematiku a priniesli vel'a nových poznatkov. 
Zjednodušene by bolo možné usporiadať ich do nasledujúcich tematických okruhov: 
kúpele a kúpeľníctvo na Slovensku v minulosti v rozličných druhoch a typoch doku
mentov (v cestopisoch, kalendároch, dizertáciách, v inzerátoch, na pohl'adniciach); 
pamiatky knižnej kultúry venované jednotlivým kúpel'ným mestám a kúpel'om, mine
rálnym prameňom, liečebným postupom a pod.; návštevy a pobyty významných osob
ností v kúpel'och na Slovensku; pamiatky knižnej kultúry venované kúpel'om a kúpeľ
níctvu vo fondoch jednotlivých knižníc, ich knihovedný, historický a jazykovedný 
výskum a i.. 

Usporiadatel'mi seminára boli Slovenská národná knižnica, Slovenská historická spo
ločnosť pri SAV a Spolok slovenských knihovníkov. Seminár prebiehal v dňoch 10.-
12. novembra 2008 v príjemnom prostredí kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. 
Príspevky z neho budú uverejnené v zborníku Kniha 2009. 

K.F. 

Európsky týždeň miestnej demokracie 

Medzinárodné podujatie Európsky týždeň miestnej demokracie orgamzuJe Rada 
Európy. Prvýkrát bol projekt oficiálne spustený minulý rok pri príležitosti 50. výročia 
iniciatívy Rady Európy pre budovanie miestnej demokracie. Je zameraný na podpo
ru miestnej demokracie a myšlienky demokratickej účasti občanov na verejnom živo
te. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
reagovala na výzvu a zapojila sa do 
Európskeho týždňa miestnej demo
kracie nielen v prvom ročníku, ale i v 
tomto roku (13.-18. októbra 2008). 
Ciel'om bolo prezentovať a predstaviť 
Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave 
ako zariadenie krajskej samosprávy. 
Do tohto kontextu zaradila knižnica 
nasledovné akcie: 

14. októbra 2008 odštartoval Deň 
otvorených dverí. Návštevníci knižni
ce mohli okrem výpožičných praco-
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vísk, ktoré sú obvykle cíel'om ich návštevy, zájsť aj do iných oddelení. Sprístupnené 
boli všetky pracoviská. Mnohým sme tak mohli pripomenúť, že knižnica poskytuje 
občianske informácie, je partnerskou inštitúciou Knižnice kancelárie Národnej rady 
SR, zároveň je kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva v SR. V knižni
ci je k dispozícii Q sing (aplikácia pre zasielanie dokumentov so zaručeným elektro
nickým podpisom). Knižnica slúži i nevidiacim a zrakovo postihnutým občanom. 
Keďže sme po predchádzajúcich skúsenostiach predpokladali, že 14. október 2008 
bude v knižnici rušný, personálne i technicky sme sa pripravili na nápor záujemcov. 
Záujem verejnosti bol najmä o bezplatný zápis za člena knižnice a omnoho väčší ako 
minulý rok. V prevažnej miere to boli vysokoškoláci. Spolu sa zaregistrovalo, resp. 
obnovilo si svoje členstvo v tento deň 1142 čitatel'ov, z toho v hlavnej budove to bolo 
918 čitatel'ov. V niektorých chvíl'ach nastávali aj v oddeleniach také situácie, kedy štu
denti trpezlivo čakali v dlhých radoch. Dlžníci využili aj možnosť vrátiť dlho požičané 
knihy bez sankčného poplatku. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zaznamenala 
rekordnú návštevnosť- v tento deň ju navštívilo 1392 návštevníkov. 

K nosným podujatiam v tomto týždni patrilo stretnutie detí so spisovatel'om Jánom 
Beňom. Malí druháčikovia boli na besede so spisovatel'om po prvýkrát a vel'mi sa im 
páčila. Prezradil im svoje zážitky z detstva, ktoré bolo veselé, prežité v krásnej príro
de. Spomenul si však i na vojnové roky. Nezabudol pripomenúť, že najlepšou školou 
ako sa stať spisovateľom je vel'mi vel'a čítat'! 

V čitárni sa vo štvrtkový večer prezentovala knižná novinka spisovateľky Evy Kopúnkovej 
Promenády Trnavou. V príjemnej atmosfére hudby a čítačky nás autorka zaviedla do sta
rých i najnovších zákutí Trnavy, spoločne sme si zaspomínali na prvé lásky, promenády 
a miesta odpočinku, zábavy, kultúry. Ukážky čítali vnučky autorky i jej priatelia, spieval, 
hral a miestami aj tancoval hudobník Marián Mrva. Hosťom podujatia bol ilustrátor a 
vydavatel' knihy Gabriel Kopúnek. Na cestu medzi čitatel'ov knižku kvetinovými lupienka
mi a srdečnými želaniami vypravili Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave a Ing. Pavol Tomašovič, vedúci kancelárie primátora Trnavy. 

V spolupráci s českým spolkom v Trnavskom regióne knižnica pripravila príjemný 
hudobný večer v spoločnosti gitarového virtuóza Jana-Mateja Raka. Vo svojom 90-
minútovom programe umelec priblížil život i tvorbu Jaroslava Ježka. Pútavo poroz
prával o dobe, v ktorej Jaroslav Ježek žil, o skladatel'och ktorí ho inšpirovali, o jeho 
priatel'och Voskovcovi a Werichovi. l keď jeho život nebol kvôli zlému zdravotnému 
stavu príliš veselý a zomrel vo veku 35 rokov, napísal geniálne a veselé skladby. Jan
Matej Rak na klasickej gitare zahral jeho najznámejšie, ale i menej známe skladby. 

Pod názvom Dar deťom sa v tomto týždni predstavila aj Krajská pobočka Spolku slo
venských knihovníkov (SSK). Jej predsedníčka , PhDr. Emília Diteová slávnostne odo
vzdala vedúcej oddelenia pre deti Veronike Chorvatovičovej súbor interaktívnych hier 
pre najmenších čitatel'ov. Hry sa zakúpili z výťažku septembrovej burzy kníh . Burzu 
už po druhýkrát v tomto roku zorganizovali členovia Krajskej pobočky SSK v spolu
práci s Knižnicou Juraja Fándlyho. Takmer 1500 kníh na predaj darovali knihovníci, 
ale aj čitatelia . Druhá časť výťažku je určená na vzdelávacie aktivity pobočky SSK v 
Trnavskom kraj i. 
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15. októbra sa uskutočnila druhá časť z cyklu vzdelávania Internet pre seniorov. 
Skupinka seniorov zareagovala na našu ponuku a využívajú možnosť informačne sa 
vzdelávať. Začínajú od začiatkov práce s počítačom, s myšou, klávesnicou, textovým 
editorom. Lektorský kurz zabezpečujú pracovníci knižnice Juraja Fándlyho. 

V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie sa realizovali v hudobnom oddele
ní hudobno-slovné pásma o muzikáli a o živote a tvorbe Mikuláša Schneidra
Trnavského. So službami a aktivitami tohto oddelenia sa zoznámili deti zo Základnej 
školy Zavar na dvoch exkurziách. Uskutočnili sa tiež dve hodiny informačnej výchovy 
pre deti základných škôl a jedna pre stredoškolákov, päť exkurzií a jedna tvorivá diel
ňa na tému "jeseň" . 

Môžeme konštatovať, že Európsky týždeň miestnej demokracie v Knižnici Juraja 
Fándlyho v Trnave bol úspešný a predpokladáme, že táto medzinárodná aktivita sa 
stane tradíciou. V budúcom roku rozšírime svoju ponuku o ďalšie formy sprostredko
vania miestnej demokracie občanom, aby občania mali možnosť zoznámiť sa s prá
cou miestnych samospráv a získať informácie o možnostiach účasti na rozhodova
com procese na miestnej úrovni, napr. na súťažiach, na besedách s poslancami 
miestnej samosprávy, na výstave dokumentov Rady Európy a pod. 

Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

Rozprávkové dedičstvo 

Prenesme sa, mladí aj starí, do sveta krásnych rozprávok, zastavme na chvíl'u čas 
modernej doby, doprajme si pohodu a začítajme sa do riadkov rozprávky, ktorú píšu 
l'udia a ich skutky. Je to skutočne možné? Všetko je na Vás. 

Kde bolo, tam bolo, bola jedna rozprávková krajina. Piesok sa lial ako prúd rád a 
múdrostí, voda sa sypala, aby množstvom čarodejníckych zlôb l'udí trestala, slniečko 
svietilo a l'udia sa tešili. Na čo? Na rozprávkové dedičstvo. V krajine, kde múdre rady 
rozdávali radcovia a učitelia, l'ud z toho všetkého 
zmätený sa svojho Král'a rozprávok držal. Bol to král' 
staručký, zbieral všetky múdre vetičky, radosti i stras
ti života l'udského, láskou i zlobou trápeného a svojim 
radcom ich odporúčal. Rady tieto zozbierané, boli aj 
v knižnej podobe vydané, aby potomkovia naši 
múdrosť z nich čerpať mohli. Zošity aj knihy rozprá
vok putujú nielen v krajine slovenskej, ale znajú ich aj 
národy mnohé. 

Vo významnom roku 180. výročia narodenia tohto 
Král'a rozprávok, o ktorom múdri učenci povedali, že 
slovenskému národu napísal rozprávkový rodný list, 
konali sa oslavy prevel'ké. Čítali sa rozprávky pravdi
vé i čarovné . Vari vieme ktoré? Čítali ich radcovia vo 
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svojich sídlach - knižniciach, i učitelia v pevnostiach - školách, hrali sa v divadlách i 
moderných zvukových skrinkách - rádiách a televízoroch. Celý rok sa na rozprávko
vé témy zabávala krajina. Jeden deň pamätný, v mesiaci marci pamätného roku 2008, 
19-teho dňa, všetci v knižniciach spomínali na Kráľa slovenských rozprávok a tento 
deň v kronike rozprávkového král'ovstva je zapísaný ako Deň l'udovej rozprávky a 
oslavovaný bude po mnohé roky. Postavy dobré i zlé ožili a po krajine sa túlali. 

Tak ako plynul piesok v krajine Král'a času, tak plynuli dni v tomto roku. Aby sa nete
šili len malí, uctiť si vel'kého král'a prišli aj veľkí. Ako? 

Píše sa nová rozprávka. Král' tento, Pavol Emanuel Dobšinský, narodil sa 13. dňa 
marca roku 1828 v prekrásnom kraji Gemerskom, kde skoro celý svoj život prežil v 
jeho malebných a čarovných kútoch. Oddaný Bohu, svojmu l'udu a dobrým mravom, 
učil múdrosti všetkých vospolok, pomáhal známym i neznámym, priatel'om aj nepraj
níkom. Aby sa jeho l'ud učil a zachovával tieto múdrosti, i pre budúcnosť na svojich 
potulkách Gemerom a celým Slovenskom ich zbieral a neskôr i v knižnej podobe, za 
pomoci svojich priatel'ov vydal. 
Jeden z prvých rozprávkových 
zošitov bol vytlačený roku 1858 
Jozefom Kerkom v tlačiarni v 
mestečku Rožňava, kde na túto 
pamiatku dňa 17. októbra 2008 
aj tabul'a pamätná na dome 
bola osadená. 

Radcovia, ktorí rady múdre po
dnes l'uďom dávajú a pomáhajú, 
na budove knižnice gemerskej, 
ktorá jeho meno nesie, na pamäť 
pre budúcnosť osadiť tabul'u roz
právkovú dali. Myšlienku túto pri
jali i radní pani, ba aj pán král' vlády našej ju podporil. Žeby všetci, ktorí rozprávky a l'ud 
radi majú vedeli, že múdrosť, úprimnosť a l'udské pochopenie aj v dnešnej dobe všetkým 
pomáha. Že rozprávkové dedičstvo si uctiť máme, keď poučenie i zábavu srdcom prijí
mame a v dobrej viere ho naďalej zachovávajme. 

Nielen tabul'a rozprávková v tento deň sláviť sa mala, ale knihovníci i učitelia za spo
ločný stôl zasadli a rady prijímali. Celoživotnú prácu a vzácne dedičstvo - múdrosť 

našich predkov ukrytú v rozprávkach, "Rozprávkové dedičstvo" na drobné premieňa
li. Poučenie o tejto osobnosti, život a dielo jeho mnohí ospevovali, historici i profeso
ri, hlavy učené, na známosť fakty nepoznané verejnosti ozrejmili. 

Život jeho ozrejmil PaedDr. Milan Sajenko, vedúci expozície rodného domu Pavla 
Dobšinského v Slavošovciach, ako rozprávkára ho predstavila Mgr. Jana Pácalová, 
PhD. z ústavu slovenskej literatúry SAV. Vplyvy jeho na súčasnosť i autorskú rozpráv
ku priblížila Prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja 
Bela, aké sú varianty jeho rozprávok v súčasnej próze rozoberala Doc. PhDr. Marta 
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Součková, PhD. z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Na otázku "Či rozumieme 
Dobšinskému" odpovedal PhDr. Peter Karpinský, PhD. Ako zničiť dieťaťu detstvo i roz
právku, rozprávky v médiách rozoberali Silvester Lavrík, riaditel' Rádia Devín a Karol 
Horváth zo Slovenského rozhlasu. Pracovať s deťmi a rozprávkami treba vedieť- ako 
na to, prezradila Mgr. Gabriela Futová, detská spisovatel'ka a knihovníčka. Prax naživo 
bola prezentovaná v diskusii. Mnoho dobrých rád pre všetkých, len škoda, že čas ply
nie a mnohí toto sedenie zmeškali a šancu získať nové rady nedostali. 

Tak ako písmo je spájané s knihou, kniha je spájaná s knižnicou a školou, obe tieto 
inštitúcie sú spájané s múdrosťou, vzdelaním a informáciami. Rozprávky vplývajú nie
len na dieťa, ale na nás všetkých. Spoločne prispievajme k poznávaniu našej histórie 
a šíreniu vzdelanosti súčasnej í novej generácie. 

Každá rozprávka má svoj začiatok i koniec, aj táto má na konci zvonec. Na roz
právkovom zvonci je šnúra, ktorá nesie ctené mená tých, ktorým táto téma je blíz
ka a ktorí pomohli pri realizácii tohto projektu: Nadácia Matice slovenskej, Košický 
samosprávny kraj, Slovenská asociácia knižníc, Dom Matice slovenskej v Spišskej 
Novej Vsi a spoluorganizátori Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Rožňave a 
Mesto Rožňava . 

S l'udským pochopením a ochotnými l'uďmi sa dobré diela zdaria. 

Mgr. Iveta Kyselová, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave 

Keď čítanie je čtení v piešťanskej knižnici 

Sériou podujatí pod názvom Keď čítanie 
je čtení sme v Mestskej knižnici mesta 
Piešťany nadviazali na úspešné minulé 
projekty na podporu čítania detí a mláde
že i dospelých, ktorých ciel'om bolo 
ponúknuť všetkým možnosť prežiť 

radostné stretnutia s literatúrou, hlasným 
čítaním, knihou v knižnici i mimo nej. 

Nie náhodou sme v názve spojili sloven
ský a český jazyk. V mesiaci októbri sme 
si pripomenuli 90. výročie vzniku česko
slovenskej republiky a na základe dobrej 
spolupráce s Českým spolkom - miestnym klubom Piešťany sme odštartovali cyklus 
podujatí pre široké spektrum našich čitateľov. Pripravili sme akúsi literárnu hru, v kto
rej sme prekvapovali deti i dospelých netradičnými stretnutiami s českým krásnym slo
vom a osobnosťami z českého literárneho sveta. Základom bola pre nás vždy kniha, 
ktorú sme predstavili v rôznych literárnych podobách, od besied s autormi, prezentácií 
knižných titulov, divadelných predstavení cez scénické čítania, ilustrácie a workshopy. 
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Dášenka alebo život šteniatka, veselá hodinka tvorivého čítania a rozprávania pre naj
menších o známej knižke Karla Čapka v podaní divadla Babena odštartovala našu 
česko-slovenskú výpravu. českých ilustrátorov a tvorcov kníh pre deti počas celej 
výpravy prezentovala výstava Obrázky (od) susedov. 

Pre dospelých sme pripravili putovnú výstavu Slovensko bratov Čapkovcov, ktorá bola 
venovaná ich životu a tvorbe. Výstavu kníh súčasných českých autorov Čítanie (od) 
susedov sme prepojili s výstavou z ilustračnej tvorby súčasných českých ilustrátorov 
pod názvom Zo záhrady fantázie. 

Prezentácia dvojjazyčnej česko-slovenskej knižky od autorky Lenky Procházkovej 
Zatvor oči l Zavŕi oči pre žiakov základných škôl bola zameraná na ich vnímanie a 
zároveň si mohlii zasúťažiť s literatúrou. Herecké spojenie Slováka Romana Pomajba 
a českej herečky Very Kučeravej vyčarovalo stovke detí na tvári úsmev počas dra
matizovaného čítania české pohádky alebo české rozprávky. A nielen to, ale aj vese
lé Putovanie do rozprávkovej - pohádkovej krajiny plné básničiek, pesničiek a zná
mych i nových slov v jednom dvojjazyčnom bábkovom predstavení hercov z Prahy. 
Ďalším z palety netradičných stretnutí s knihou bol poučný workshop pre rodičov a 
ich deti na motívy známej knižky Karly Cikánovej Tužkou, štétcem nebo myší, v kto
rej základným prvkom je komunikácia dospelých s deťmi cez rôzne výtvarné činnosti 
po počítačovú grafiku. Pod názvom Listování sa uskutočnili dve predstavenia z cyklu 
scénického čítania z tvorby českých autorov -jedno pre najmenšie deti , druhé pre 
mládež a dospelých v podaní Mestského divadla Brno. 

Záver našej výpravy Knihovna v knižnici bol venovaný, ako už názov napovedá, kniž
nici samotnej. V piešťanskej knižnici sa naši čitatelia a kolegovia z okolitých knižníc 
mohli oboznámiť s históriou a súčasnosťou, programami a výstavami pre verejnosť, 
aktivitami pre deti a hendikepovaných občanov spriatelenej Knihovny Jifího Mahena 
v Brne. Brnianska knižnica priniesla do Piešťan veselé besedovanie o autorovi 
Václavovi čtvrtekovi , o živote a jeho dielach i známych rozprávkových postavičkách. 

Na záver iba pár slov k nášmu vytýčenému cieľu . Naše snahy zorganizovať bezpro
stredné stretnutia českých tvorcov so slovenským publikom, detským i dospelým, vzá
jomné porozumenie a odvozdanie si vedomostí, skúseností a zážitkov, boli naplnené. 

Mgr. Zuzana Urbanová, Mestská knižnica mesta Piešťany 

~------------------z __ n_o_v_ý_ch __ v_y_d_a_n_í __________________ ) 

• Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl : zborník z 2. medzinárod
nej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl / Zostavila 
Rozália Cenigová. -Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica, 2008. - 1 elek
tronický optický disk (CD-ROM). 
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IS BN 978-80-970017-3-5, EAN 9788097001735 
Obsah: l. Analýza stavu školských knižníc na Slovensku: R. Cenigová: Analýza 
stavu školských knižníc za rok 2007. - ll. Súčasný stav školských knižníc v 
českej republike: L. Čumplová: Jak jsou na tom škol ní knihovny v české republi
ce? J. Nejezchlebová: Má i v 21. století školní knihovna vliv na rozvoj osobnosti 
mladého človeka?- 111. Čitatel'ská a informačná gramotnosť a mediálna výchova: 
Ľ. Hrdináková: Čitatel'ská gramotnosť základných škôl. E. Sakálová: Štandardy 
informačnej gramotnosti žiakov základných škôl. l. Adamcová: Mediálna výchova 
a jej miesto vo výchovno-vzdelávacom systéme. - IV. Premeny klasických škol
ských knižníc na multifunkčné školské knižnice: R. Titková: čarovná čitáreň. J. 
Adamovská: Čo nám prinášajú knihy. D. Žovinová: Čo nám zanechal Gutenberg. 
M. Pagáčová: Postavme knižnicu na nohy. - V. Závery 2. medzinárodnej konfe
rencie.- Prílohy: Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 812006-
R o činnosti školských knižníc. štatút školskej knižnice. Knižničný a výpožičný 
poriadok. Návrh štandardov informačnej gramotnosti. Vyhodnotenie 3. ročníka 
"Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" k Medzinárodnému dňu 
školských knižníc 22. októbra 2007. 

• Výskum organizačnej kultúry (na príklade Univerzitnej knižnice v Bratislave) l Anna 
Lašáková. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. - 113 s. 
IS BN 978-80-89303-10-6, EAN 9788089303106 
Monografia prináša výsledky empirického výskumu fenoménu, známeho tiež pod 
názvami "podniková kultúra", "firemná kultúra". Obsahuje kapitoly: 1. Základné 
teoretické východiská. Ponímanie organizačnej kultúry. 2. Projekt výskumu orga
nizačnej kultúry. Metodológia výskumu. 3. Výsledky výskumu organizačnej kultú
ry. Organizačné hodnoty UKB. Typológia organizačnej kultúry UKB. UKB ako učia
ca sa organizácia. Organizačné presvedčenia UKB. 4. Návrh zmeny organizačnej 
kultúry. -Angl. resumé. 

• Zo šerosvitu do informačného novoveku : šesťdesiat rokov Slovenskej knižnice 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči l Jozef Lapšanský. - Levoča : 

58 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2008. - 86 s. 
ISBN 978-808110-030-7, EAN 9788081100307 
Monografia vydaná pri príležitosti 60. výročia knižnice.- Obsah. l. Nevidiaci v his
torickom a spoločenskom kontexte. ll . "Nevidomý" neznamená nevedomý. 111. 
Polstoročie napredovania i prešl'apovania. IV. V ére informačného novoveku. -
Záver. - Resumé. 
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 

Kolokvium českých, moravských a slovenských 
bibliografov 2008 

Podujatie má už dlhoročnú tradíciu. Konalo sa v rámci Mesiaca českej a slovenskej 
vzájomnosti, v dňoch 5.-7. októbra 2008. Spoluorganizátormi boli Národný bibliogra
fický ústav Slovenskej národnej knižnice v Martine, Spolok slovenských knihovníkov 
- Bibliografická sekcia, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľudo
víta Štúra vo Zvolene, ktorá hostila účastníkov vo svojich priestoroch. 

Témami Kolokvia 2008 boli: 

• Perspektívy bibliografie 

• Rozprávkári 

• Česko-slovenské vzťahy v histórii regiónov- vplyv osobností 

Podujatie sa začalo v nedel'ných popoludňajších hodinách, keď sa účastníci stretli v 
Študentskom domove Technickej univerzity a odtial' sa vybrali spoznávať krásy 
Banskej Štiavnice. Banská Štiavnica poskytuje množstvo prekrásnych pamiatok a 
zákutí. Na úvod to bola prehliadka Slovenského banského múzea s jeho expozíciami 
a expozíciami k dejinám knižnej kultúry. Nasledovala prehliadka mesta, tiež so zaují
mavým výkladom, ktorý trochu rušil chladný vietor, ale scenéria kopcov a meniace sa 
farby lesných porastov poskytovali prekrásny pohl'ad. 

úvod prvého dňa rokovania podujatia patril zástupcom hostitel'ov - predstavitel'om 
Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Anne furekovej, primátorovi mesta 
Zvolen Ing. Miroslavovi Kuseinovi a riaditeľke Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra Mgr. 
Kataríne Ďurovcovej, ktorá prítomných privítala v knižnici a predstavila knižnicu. 
V úvodnom bloku vystúpil Doc. Jaromír Kubíček, CSc., riaditel' Moravskej zemskej 
knižnice v Brne. Vo svojom príspevku sa zaoberal novými cestami bibliografie, jej 
úskaliami a problémami, ale hlavne perspektívami do budúcnosti, keď sa technológie 
ustavične a rýchlo menia a čaká nás vek digitalizácie. 

Príspevok Doc. Miloša Kovačku, PhD. bol zameraný na problematiku Slovanského 
ústavu, Jednoty mládeže slovenskej a Pavla Dobšinského pri 150. výročí vydania 
prvého zošita Slovenských povestí v Rožňave roku 1858. Ďalšej významnej osob
nosti - Božene Nemcovej, jej životu a dielu v novšej literatúre, legendám a skutoč
nostiam zo života a diela spisovatel'ky sa venovala PhDr. Václava Horčáková z českej 
akadémie vied. Šumavu v bájach a povestiach predstavila Mgr. Libuše Strakavá z 
českých Budejovíc. Inou zaujímavou témou boli Rozprávky v bibliografii nakladatel'
stiev v Kladne- s týmto príspevkom vystúpil Ing. Jifí Míka z Kladna. Stredné čechy 
plné rozprávok, najmä rozprávok Josefa Ladu predstavila PhDr. Jifina Kádnerová. 
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Ďalšou pozoruhodnou osobnosťou - rozprávkárkou Helenou Lisickou sa zaoberala 
PhDr. Marie Nádvorníková, CSc. z Olomouca. Rozprávkové a zázračné motívy v kra
márskych piesňach uviedla vo svojom príspevku Mgr. Iva Bydžovská z Knižnice 
Českého múzea. Príspevok s názvom Niekol'ko poznámok k rozprávkam v sloven
ských kalendároch a almanachoch (s osobitným zretel'om na českých rozprávkárov) 
na kolokviu neodznel pre chorobu autorky - Mgr. Kataríny Pekafovej z Univerzitnej 
knižnice v Bratislave, bude však uverejnený v zborníku. Záver dopoludňajšieho pro
gramu patril milej udalosti - gratulácii nášmu dlhoročnému a milému kolegovi Doc. 
Kubíčkovi, ktorý sa v tomto roku dožil významného životného jubilea. 

V popoludňajších hodinách sa konala prehliadka Zvolenského zámku, múzea a 
mesta. Účastníci mali možnosť pozrieť si Zvolen z výšky zámku a zo všetkých strán 
sa im naskytol prekrásny pohl'ad na scenériu krajiny. Večer sa uskutočnila prezentá
cia jednej zo sponzorských firiem -Lani us, s.r.o. Tábor a po nej už nasledoval spolo
čenský večer s bohatým kultúrnym programom, rozprúdila sa živá diskusia na rozlič
né témy, ktorá vždy končila pri tom najzaujímavejšom a pracovnom - pri bibliografii. 

Tretí deň podujatia a druhý deň rokovania pokračoval zaujímavým blokom rozpráv
károv a rozprávok. Osobnosť Jaromíra Poláška, pracovníka Múzea Beskyd vo 
Frýdku-Místku a zberatel'a rozprávok predstavila PhDr. Alena Hrazdilová z Ostravy. 
Autorskej rozprávke v pôvodnej slovenskej tvorbe pre deti a mládež sa venovala 
Tatiana Klimková z Košíc. Mgr. Soňa Šváčová z Banskej Bystrice priblížila rozprávky 
Zlaty Solivajsovej a tragický príbeh jednej jej knihy vel'mi oslovil všetkých účastníkov. 
O projekte 1000 dobrých kníh na podporu čítania povedala vel'a zaujímavého PhDr. 
Jana Amrichová z Košíc a bude zaujímavé, či sa bude v tejto oblasti spolupracovať aj 
ďalej a či sa nadviaže spolupráca prípadne aj s českými a moravskými kolegami. Ďal
šej významnej osobnosti, Marii Kubátovej bol venovaný príspevok Mgr. Ivany 
Novotnej a Mgr. Evy Svobodovej z Hradca Králové. Zaujímavú a významnú osobnosť 
slovenskej literatúry Ruda Morica predstavila Bc. Katarína Benciová z Pezinka. 

Posledný blok bol venovaný vplyvu rôznych osobností na česko-slovenské vzťahy v his
tórii regiónov. Začal sa príspevkom PhDr. Anny Kucianovej o významnej osobnosti našich 
spoločných dejín - lekárovi a humanistovi Jánovi Jesseniovi. Zaujímavo predstavila čin
nosť moravských františkánov v Žiline Bc. Božena Sobolová zo Žiliny. Zaujal aj príspe
vok Mgr. Michaely Tôrôkovej-Garaiovej z Banskej Bystrice o geniálnom dizajnérovi 
Michaelovi Thonetovi a o jeho modeli č. 14- stoličkách, ich špeciálnej úprave a využití 
aj v súčasnosti. Záverečným príspevkom bloku bol referát Mgr. Ľubice Poklembovej 
z Košíc o významných českých osobnostiach košického regiónu v 30. rokoch minulého 
storočia z oblasti prírodných a lekárskych vied. Pre chorobu autorky, Mgr. Valérie Farah 
z Košíc, neodznel príspevok Cesty Rómov - potulky českých a slovenských romológov 
po východnom Slovensku; príspevok bude taktiež zverejnený v zborníku. 

Záver a zhodnotenie podujatia patrilo tradične kolegom Doc. Kubíčkovi a Doc. 
Kovačkovi. Obaja vyzdvihli vysokú úroveň prezentovaných príspevkov. Obaja konšta
tovali, že úroveň príspevkov je z roka na rok vyššia. Príspevky budú zverejnené v 
elektronickom Bibliografickom zborníku 2008, na webovej stránke Slovenskej národ
nej knižnice pod Bibliografiou a v tlačenej podobe v zborníku SDRUK-u. 
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Na budúci rok sa Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2009 
uskutoční v prvých októbrových dňoch v Českej republike, v Olomouci, kam účastní
kov pozvala riaditel'ka vedeckej knižnice Ing. Študentová. 

PhDr. Anna Kucianová, Slovenská národná knižnica v Martine 

Slováci v Chorvátsku 

Slovenská pedagogická knižnica (SPK) 
je špecializovaná vedecká knižnica s 
celoštátnou pôsobnosťou a so zamera
ním na oblasť výchovy, vzdelávania, 
školstva a príbuzných vedných odborov. 
Plní funkciu metodického centra knižnič
no-informačného systému rezortu škol
stva. Pripravuje tiež kultúrno-vzdeláva
cie podujatia so zameraním na proble
matiku poznania a úcty k národným a 
kresťanským tradíciám, v súlade s hlav

nými úlohami, vyplývajúcimi z prioritných úloh Ministerstva školstva SR za roky 2006-
2010. V marci 2007 zorganizovala podujatie Slováci v Srbsku, Padina. 

Dňa 15. októbra 2008, v spolupráci s Ústrednou knižnicou Slovákov v Chorvátsku v 
Našiciach a s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Jarovce, SPK pripravila 
prezentáciu publikácií a časopisov, ktoré na dobu jedného mesiaca požičala Ústred
ná knižnica Slovákov v Chorvátsku, a tiež publikácií z vlastného fondu, týkajúcich sa 
Slovákov v Chorvátsku a Chorvátov na Slovensku. 

Premietali sa časti z filmu Slováci v Chorvátsku. Film je dielom kameramana a reži
séra Miroslava Bartoša, ktorého sme mali možnosť osobne spoznať a ktorý nám 
objasnil, prečo realizoval tento počin a aký bol jeho zámer. Film vyrobila agentúra 
Všehomír v tomto roku. Je to etnografický dokument z prostredia slovenskej národ
nostnej menšiny v Chorvátsku. Na paneloch si prítomní hostia mohli pozrieť fotogra
fie Eriky Fajnorovej, nafotené pri jej návštevách v Slavónii. 

Naše podujatie poctili svojou účasťou vzácni hostia z Chorvátskej republiky: radkyňa 
Vel'vyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku pani Jadranka Bošnjak, riaditel'
ka Chorvátskej národnej knižnice a čitárne v Našiciach pani Blaža Pavlovié
Radmanovié, vedúca Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku pani Ruža Vinéak, 
etnologička-doktorandka pani Sandra Kralj a pán Radko Sudecký, spoluautor knihy o 
slovenskom divadle v lloku. Za spoluorganizátorov z Jaroviec prišiel pán Juraj 
Hradský, predseda komisie kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava
Jarovce a spoluautor najnovšej knihy o Jarovciach. 

Na našom podujatí sa zúčastnili vedecké kapacity, ktoré sa zaoberajú problematikou 
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Slovákov v Chorvátsku: profesor Ján Botík z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
profesor Miroslav Dudok z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
pani Gabriela Hamranová z Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, riaditel' Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV profesor Slavomír 
Ondrejovič. Privítali sme tiež riaditel'a Miestnej knižnice Petržalka pána Ernesta 
Húsku a ďalších hostí. 

Riaditel' Slovenskej pedagogickej knižnice v úvodnom príspevku načrtol krátku histó
riu exodu a súčasný život našich krajanov v Chorvátsku. Po vystúpeniach vzácnych 
hostí z Chorvátska sa o svoje vedecké skúsenosti podelili aj slovenskí odborníci na 
túto problematiku. Skvelou moderátorkou podujatia bola doktorka Erika Fajnorová, 
ktorej sú Slováci na Dolnej zemi srdcovou záležitosťou. Po skončení oficiálnej časti 
podujatia sa rozprúdila živá diskusia. 

Slovenská pedagogická knižnica má v pláne rozvíjať spoluprácu s našimi krajanmi v 
zahraničí. Vážime si úsilie a životaschopnosť Slovákov v cudzine, ktorí si celé gene
rácie zachovali svoje zvyky, folklór, tradície. Chceme vytvárať mosty medzi nimi a 
Slovenskom a spájať Slovákov zo všetkých končín sveta s ich pôvodnou domovinou. 

PhDr. Vladimír Grigar, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

PERSONÁLIE 

O stopách po stopách 

V pál'ave leta, 11. augusta 2008, oslávil PhDr. Tibor Trgiňa 65. narodeniny. Ťažko uve
riť, ale je to tak. Roky bežia, našťastie v jeho prípade akoby predbiehali realitu. 
Vitalita, sviežosť, vďaka Bohu aj zdravie . .. . A elán, toho nadostač ... 

Sú l'udia, čo svedomito prechádzajú cestami , iní šliapu dopredu a lezú, po neznámom 
zrýchl'ujú, bez obzretia. Ceníme si oboch. Bez jedných niet súčasnosti , bez druhých 
budúcnosti. Je však aj tretí typ l'udí, nie je ich vel'a, ale ak na niektorého natrafíte, 
máte šťastie, životné šťastie . Sú to tí, čo v prvom slede vedia počkať, pozrieť, čo sa 
deje vzadu, naboku. Vedia prečo ten vpredu ťahá bez obzretia a ak treba, pridržia ho, 
aby postúpil i ten posledný. Taký je náš oslávenec. Schopnosť kráčať v stopách, 
vytvárať vlastnú stopu pre ostatných je dar darov. Problém je, že osud mu nadelil zod
povednosť, podávať ruku, posúvať, tlačiť a vytlačiť, aj na úkor vlastného vzletu. Stopy 
po týchto l'uďoch sú potom široké chodníky pre všetkých. 

Vždy taký bol. Nápaditý, schopný ukázať nové smery ciest, nie pre smery ale pre cesty, 
lebo po nich je lepšie kráčať, aj keď na začiatku bolo tŕnie, ale on už ju videl osvetlenú, 
tŕnie kácal, robil stopu. V zápase vízie a reality je mnoho taktík, čestnosť, úskok, čier-
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ne, ružové. Dr. Trgiňa v týchto zápasoch neuveritel'ne verí v dobro, čestnosť, l'udský um 
a cit. Naivný? Ak naivita je pravda, tak naivný. Vo svojom živote sa oprel o pravdu. Len 
tak normálne, ako mu to vraveli doma. Pravda je stopa a tú treba robiť aj stopovať. 

Keď prišiel do funkcie generálneho riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave, 
neviem, či niekto mal predstavu, aká nastáva zmena. Mal skúsenosť trocha inú, uká
zalo sa, že vel'mi účinnú , Strednú knihovnícku školu prerobil na školu informačných 
štúdií. Nie názvom, ale obsahom. Preskočme, dnes po desiatich rokoch je to moder
ná stredná škola európskej kvality. A boli náreky, to tak nemôže ísť, ide a dobre. 
Univerzitku v jej genius loci bolo treba oživiť . Sprofesionalizovať v novom čase. 
Vyskočiť sa dalo, vízie boli. Ale to je málo. Treba začať ťahať, napred sám, potom iní, 
nakoniec väčšina. Proces postupný, často málo efektný, ale efektívny. Univerzitná 
knižnica v Bratislave sa stala jeho zanietením. Prebudoval a svojím snom .,nakazil" 
ostatných. Dnes, keď kráčam po knižnici, trepem sa ako páv. Som pyšný, že som bol 
pritom. Teším sa, že môžem kráčať a rozširovať Trgiňovu stopu. Stopu cesty k čitate
ľom a ich cestu k poznaniu. 

Zablahoželajme výnimočne profesionálovi, skvelému človeku, ešte mnoho síl v 
rokoch budúcich. Zaželajme si, aby sme spolu posúvali nové sny a ciele, ktorými sme 
.,posadnutí". 

PhDr. Dušan Lechner, Univerzitná knižnica v Bratislave 

Predstavujeme Mgr. Líviu Kolekovú, riaditel'ku Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave 

• Pani riadite/ka, do funkcie riaditel'ky Knižnice Juraja Fándlyho 
v Trnave ste boli menovaná dňom 1. augusta 2008. 
Prezrad1e nám pár informácií z Vášho curriculum vitae: 

Tak stručne. Narodila som sa v Trnave, vyrastala som v Seredi 
a v Šali. Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, odbor vedecké informácie - knihov
níctvo (dnes knižničná a informačná veda). Moja pracovná 
kariéra je od začiatku spätá s knižnicami. Počas vysokoškolské
ho štúdia a neskôr po jeho dokončení som pracovala postupne 
v mestskej knižnici v Šali, v technickej knižnici chemického podniku Duslo v Šali, 
v dokumentačnom stredisku Slovenského filmového ústavu. Od roku 1993 do doku 
2003 som pôsobila ako riaditel'ka Galantskej knižnice (predtým Okresnej knižnice 
v Galante). Prostredie knižníc a knihovníctva mi začínalo byť dôverne známe a 
postupne som prácu v knižnici začala pociťovať dokonca ako stereotyp. Preto som 
využila ponúknutú možnosť zmeny zamestnania a štyri roky som pôsobila v mestskej 
samospráve v Galante ako zástupkyňa prednostu. Túto dočasnú zmenu môjho povo
lania dnes hodnotím ako krok užitočný z hl'adiska môjho profesijného vývinu. Okrem 

Bulletin SAK, ročník 16, 2008, č íslo 4 63 



iného som získala i užitočný nadhl'ad a odstup od života knižníc, problematiku kni
hovníctva som začala vnímať relativizovane a v širších súvislostiach. Verím, že skú
senosti a vedomosti, ktoré som nadobudla počas uplynulých štyroch rokov, budú prí
nosom v mojej terajšej riadiacej práci. Snáď ešte niečo na doplnenie - žijem 
v Galante, som vydatá a mám dvoch už dospelých, ešte slobodných synov, jeden z 
nich študuje na vysokej škole. Manžel pracuje tiež v oblasti kultúry a rovnako ako pre 
neho, aj pre mňa je práca zároveň aj koníčkom. No a ostatné zál'uby mám také bežné: 
turistika, záhrada, rodina, priatelia, pes ... 

• Návrat do knižničného prostredia - to je návrat nielen medzi knihy, čitatel'ov, kni
hovníkov, ale je to aj návrat do kolektívu riaditel'ov knižníc na celom Slovensku. 
Tešíte sa na celoslovenské stretnutia? 

Na opätovné stretnutia s bývalými kolegami sa samozrejme vel'mi teším. Nejaké pra
covné stretnutia, regionálne aj celoslovenské, som už od svojho nástupu absolvova
la. Musím povedať, že to bol návrat príjemný, do dôverne známeho prostredia 
a medzi l'udí, s ktorými ma viažu nielen profesionálne, ale aj priatel'ské vzťahy. 

• Aké sú Vaše prioritné úlohy v tejto funkcii? 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je inštitúcia s kvalitným odborným zázemím, s 
vysokým statusom v rámci mesta, regiónu i Slovenska. Svoju úlohu vidím najmä v 
ďalšom rozvíjaní už dosiahnutých úspechov tejto knižnice, najmä v kontexte nového 
chápania jej funkcií ako vzdelávacieho, informačného a komunitného centra. 
Konkrétne by som snáď spomenula rozvíjanie zahraničnej spolupráce s knižnicami v 
susedných štátoch, zavedenie ďalších nových informačných technológií a prostried
kov v práci, digitalizáciu fondov, využitie možností čerpania financií z prostriedkov 
Európskej únie a modernizáciu priestorov knižnice .. 

• Myslíte si, že kominári, ktorých sme stretali hneď po Vašom nástupe, pri prvej pre
hliadke priestorov, Vám i nám, pracovníkom knižnice, prinesú šťastie? 

Rozhodne, áno, veď sme ich stretli tuším až trikrát a šťastie sme poistili aj chytením 
si gombíkov. No ale teraz vážne - myslím, že šťastie nám všetkým prinesú najmä 
láska a zodpovedný vzťah k našej práci a profesii, vzájomný rešpekt a úcta a pozitív
ny prístup k životu. 

Zhovárala sa Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
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