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Striedanie ročných období, striedanie volebných období –
osobné zamyslenie
omaly sa krátia dni, slniečko začína zubatieť, jeseň klope na dvere a s ňou
prichádza novembrový volebný týždeň. Úplne náhodne budeme v jednom
týždni voliť funkcionárov Slovenskej asociácie knižníc i samospráv.

P

Nemali by sme váhať a mali by sme využiť svoje volebné právo, a to nielen pri
voľbe predsedu, správnej rady a kontrolnej a revíznej komisie Slovenskej asociácie knižníc, ale aj pri voľbe samospráv.
Verím, že počas svojho doterajšieho pôsobenia Slovenská asociácia knižníc
získala určitú pozíciu, jej hlas je rešpektovaný, preto voľby nepodceňujme a
vyberme si z navrhnutých kandidátov osobnosti, ktoré nás budú reprezentovať.
Nepodceňujme ani voľby do samosprávy, veď decentralizácia práv zo štátu na
samosprávy výrazne pokročila, kraje disponujú rozsiahlymi kompetenciami a
finančnými balíkmi. Musíme my občania rozhodnúť, kto bude s nimi hospodáriť
a mali by sme múdro rozhodnúť.
Mnohokrát aj pozorne načúvame plánom, pozrieme si volebné programy, sľuby,
ale po voľbách zistíme, že je to trochu inak ...
Splnenie volebných plánov, či skladanie účtov by malo predchádzať voľby akýchkoľvek orgánov a malo by byť určujúce pre naše rozhodnutie „za koho zdvihneme ruku“. Ak sľuby ostali len na papieri, zväčša nezisťujeme príčinu, prečo je to
tak. Často inklinujeme k tomu, že danú osobu, inštitúciu „odsúdime ako
neschopnú, ako sľubotechnu“. Ale asi by sme sa mali aj zamyslieť, prečo ostalo len pri sľuboch, lebo:
 azda niekedy je odklon, či korekcia pôvodných úmyslov i objektívna,

keďže na to vplýva mnoho okolností, často oklieštené finančné možnosti,
 azda niekedy je odklon, či korekcia pôvodných úmyslov spôsobená potre-

bou a požiadavkami riešiť iné naliehavé a neočakávané úlohy,
 azda niekedy je odklon, či korekcia pôvodných úmyslov ovplyvnená sprá-

vaním sa najbližších kolegov, ich reakciou, či nereakciou ...,
 azda niekedy je odklon, či korekcia pôvodných úmyslov skutočne dôsled-

kom ľahostajnosti a nezáujmom zvolených.
Na príprave volebného programu, plánu práce sa podieľa kolektív, nerobí ho
jednotlivec, ale zväčša jednotlivec nesie zodpovednosť. Na druhej strane však
plnenie úloh z volebného programu, plánu práce nie je úloha pre jednotlivca, ale
pre kolektív a preto je potrebná, resp. nevyhnutná spolupráca, koordinácia,
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vzájomný rešpekt, úcta, schopnosť počúvať, porozumieť druhým, nevidieť len seba.
Držme si palce, aby nami volení predstavitelia boli osobnosti v pravom slova
zmysle a mali čo najviac vyššie spomenutých vlastností.
Október 2009
PhDr. Daniela Gondová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc
Daniela.Gondova@rec.uniba.sk
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Predstavujeme Oddelenie historických fondov
Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
Mgr. Angela Stahovcová, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
angela.stahovcova@svkk.sk
Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVK K) začala ešte koncom 80. rokov intenzívnejšie spolupracovať s odbornými pracoviskami Slovenskej národnej knižnice, najmä
s tými, ktoré sú dnes zastúpené v rámci Národného bibliografického ústavu, na riešení rezortnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Odborná a časová náročnosť takto koncipovaných výskumov si okrem iného vyžadovala aj posilnenie personálnej kapacity. Spočiatku to bolo iba jedno miesto pre vysokoškolského pracovníka
na Oddelení bibliografie a v roku 1993 sa v tomto oddelení vytvoril úsek historických
fondov s dvoma pracovníčkami. Tento prvý krok, ktorý neskôr viedol k vytvoreniu
samostatného Oddelenia historických fondov (OHF) v roku 1995, iniciovala Mgr.
Zuzana Vávrová, jeho prvá vedúca. – V súčasnosti sa Oddelenie historických fondov
člení na Referát starých tlačí a Referát reštaurovania a konzervovania.
V počiatočnej fáze fungovania oddelenia sa uskutočnila pasportizácia starých tlačí v
rámci knižničného fondu, ktorej výsledky naznačili možnosti ďalšieho postupu práce
v oddelení. V súlade s rozpracovanými projektmi celoslovenského charakteru sa
prednostne začalo s popisom tlačí 16. storočia, zachovaných v našom knižničnom
fonde. Ďalšou celoslovenskou úlohou, do ktorej je oddelenie zapojené, je bibliografické spracovávanie slovacikálnych tlačí. Vydaním tlačených katalógov (ich zoznam
uvádzame na konci príspevku) a v súčasnosti aj v online verzii v rámci katalógu našej
knižnice1 ich sprístupňujeme našim používateľom.
Jednou z náplní činnosti nášho oddelenia je, ako som už vyššie spomenula, spolupodieľanie sa na celoslovenských projektoch. Zároveň oddelenie realizuje aj úlohy
inštitucionálneho charakteru, z ktorých uvediem aspoň tie najdôležitejšie. Doplnením
stavu odborných pracovníkov2 sme v roku 2003 po heuristickom prieskume začali so
spracovávaním a budovaním databázy tlačí 17. storočia neslovacikálneho charakteru
a v roku 2005 so spracovávaním tlačí 18. storočia neslovacikálneho charakteru.
Samotným procesom bibliografického spracovávania starých tlačí a s ním súvisiacimi
činnosťami sa vzhľadom na tému príspevku nebudem zaoberať.
Ďalším projektom v rámci našej inštitúcie je súpis zahraničných periodík do r. 1918,
vydaných mimo územia Slovenska, z fondov ŠVK K. Pre prácu na tomto súpise nás
1
2

http://www.svkk.sk/
Referát starých tlačí OHF má v súčasnosti štyroch odborných pracovníkov.

Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3

5

presvedčil hlavne veľký dopyt čitateľov po periodikách tohto druhu, pretože v našej
inštitúcii (a ak mám dobré vedomosti, tak ani v žiadnej inej na Slovensku) doteraz
nemáme súpis mapujúci zachovanie tejto periodickej tlače na Slovensku. Ide o dlhodobý projekt, pretože tvorba tohto súpisu prebieha priamo v skladových priestoroch.
V rámci oddelenia funguje Študovňa starých tlačí, ktorá bola podľa pôvodného zámeru koncipovaná ako študovňa košických tlačí. V príručnej knižnici sú preto k dispozícii najmä knihy vzťahujúce sa k dejinám Košíc a okolia. V študovni je rovnako vytvorený priestor na prezenčné štúdium kníh vydaných do roku 1918. Okrem kníh sú
používateľom k dispozícii aj vybrané inorečové noviny vydané na Slovensku v rokoch
1901-1918. V rámci vyučovacieho procesu priestory študovne navštevujú žiaci a študenti stredných a základných škôl. Odborným výkladom spojeným s ukážkami z fondu
sa im aspoň z malej časti snažíme priblížiť krásu ukrytú v starých tlačiach.
Ochranu a záchranu nám zvereného kultúrneho dedičstva
sme si plne uvedomovali už pri
samotnom zrode oddelenia. Už
v roku 1994 vznikol projekt na
vybudovanie konzervátorského
a reštaurátorského pracoviska,
jeho zámerom bolo vybudovať
pracovisko s kapacitou poskytovania služieb v rámci celého
nášho regiónu. Pracovisko, v
súčasnosti Referát reštaurovania a konzervovania, začalo
činnosť v roku 1996 s jedným
pracovníkom. V tom istom roku
bola uzatvorená aj zmluva so
Študovňa starých tlačí
Školou úžitkového výtvarníctva
v Košiciach o vykonávaní praxe študentov odboru reštraurátor. Tí svojou troškou prispeli hlavne k vykonávaniu menej náročných konzervátorských postupov a tak vykryli nepriaznivý personálny stav pracoviska. Na škodu nás, ale hlavne starých tlačí, bola
táto spolupráca zrušením príslušného odboru ukončená. Od roku 2003 má referát
obsadené dve funkčné miesta, ktoré však ani zďaleka nepokryjú potreby našej inštitúcie vzhľadom na veľkosť historického fondu, nieto potreby celého regiónu. Aj
napriek tejto personálne nepriaznivej situácii sa v rámci preventívnej ochrany dokumentov uskutočnila rozsiahla analýza fyzického stavu fondu starých tlačí. Tento časovo náročný projekt bolo možné realizovať vďaka odbornej pomoci konzervátorského
a reštaurátorského pracoviska Slovenskej národnej knižnice v Martine a finančnému
príspevku Open Society Foundation, ktorý nám umožnil zakúpenie pH-metra a počítača s príslušenstvom.
Dôležitým medzníkom v histórii konzervátorského a reštaurátorského pracoviska bol
rok 2005, kedy bol na Ministerstvo kultúry SR podaný a neskôr aj schválený projekt
6
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Staré tlače a Konzervátorská a reštaurátorská dielňa – ochrana kultúrneho
dedičstva. Cieľom projektu bola rekonštrukcia priestorov určených na nové
rozsiahlejšie pracovisko a následne aj
ich prístrojové vybavenie. Slávnostné
otvorenie nových priestorov bolo v marci
2008 a ostáva nám už len dúfať, že sa
nám podarí rozšíriť ho aj po personálnej
stránke.
Z edičnej činnosti Oddelenia historických
fondov Štátnej vedeckej knižnice v
Košiciach:

Miestnosť referátu reštaurovania a konzervovania s dezinfekčnou komorou

Tlačiarenské bohemiká do roku 1900 :
katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K. Košice : KŠK, 1999. 264, 45 s.
VÁVROVÁ, Z. Sprievodca po dejinách košickej kníhtlače : účelová publikácia. 2.
uprav. a dopl. vyd. Košice : ŠVK, 1996. 136 s., príl.
VÁVROVÁ, Z., CSÁJIOVÁ, A. Košické tlače do roku 1900 : katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K. Košice : ŠVK, 1997. 511 s.
CSÁJIOVÁ, A. Z produkcie menších tlačiarenských centier na Slovensku do roku
1900 : katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K. Košice : ŠVK, 2002. 292 s.
VÁVROVÁ, Z., CSÁJIOVÁ, A. Jazykové slovaciká do roku 1900 : katalóg starých tlačí
z fondov ŠVK K. Košice : ŠVK, 2001. 241 s.
STAHOVCOVÁ, A. Trnavské tlače do roku 1900 : katalóg starých tlačí z fondov ŠVK
K. Košice : ŠVK, 2003. 303 s.
CSÁJIOVÁ, A. Bratislavské tlače do roku 1900 : katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K.
Košice : ŠVK, 2005. 361 s.
VÁVROVÁ, Z. Bratislavské tlače do roku 1900 : katalóg ilustrácií z fondov ŠVK K.
Košice : ŠVK, 2005. 405 s.
Presenting the Department of Old Prints of the State Scientific Library in Košice
Since the end of eighties the library systematically developes the research and cataloguing of its historical collections. The article presents the Department of Old Prints,
its structure and participation in the national tasks as well as in tasks of institutional
significance.
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Konzervovanie a reštaurovanie starých tlačí
v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Ing. Emília Hanusová, Univerzitná knižnica v Bratislave
emilia.hanusova@ulib.sk
Konzervátorské a reštaurátorské pracovisko v Univerzitnej knižnici v Bratislave bolo
založené 1.1.1960. Prvým vedúcim bol pán František Kučera, ktorý bol vyučeným
kníhviazačom. Na začiatku tu pod jeho vedením pracovali dve pracovníčky. Postupom
času sa pracovisko, dnes Oddelenie reštaurovania a konzervovania Univerzitnej knižnice v Bratislave, rozrástlo až na súčasných 7 pracovníkov. No čo je dôležitejšie, po
presťahovaní sa do nových priestorov po rekonštrukcii Klarisea sa oddelenie dobudovalo a zariadilo novými modernými technickými zariadeniami, ktoré sú nevyhnutne
potrebné pri reštaurovaní a konzervovaní. Takto sa nám podarilo vytvoriť jedno skvelé pracovisko, na ktorom vzdelaní odborníci s umeleckým citom a remeselnou zručnosťou, spolu s využívaním najnovších poznatkov vedy a techniky, konzervujú a reštaurujú vzácne tlače, ktoré patria do kultúrneho dedičstva nášho národa.
Okrem toho pracovníci oddelenia reštaurovania a konzervovania zachraňujú i knižný
fond, ktorý je napadnutý plesňami alebo poškodený vodou pri haváriách, alebo sú to
poškodené knihy mladšieho vydania, ale pre svoj obsah alebo svojím prevedením
(napr. koženými a pergamenovými väzbami) patria k fondu vzácnych dokumentov.
Drvivá väčšina informácií sa v súčasnosti nachádza na papierovom nosiči. Práve
papier patrí medzi tie vynálezy človeka, ktoré snáď v najväčšej miere ovplyvnili rozvoj
civilizácie a kultúry ľudstva. Bol vynájdený a cieľavedome vyvíjaný pre záznam a
uchovávanie kresleného a písaného, neskôr tlačeného znaku a v súčasnosti je jednoznačne najrozšírenejším médiom a nosičom informácií.
Papier je plošný materiál vytvorený uložením rastlinných, živočíšnych alebo syntetických organických a anorganických vlákien, zmesí týchto vlákien samotných alebo s
prímesou pomocných látok, zo suspenzie a takým spôsobom, že sa vlákna splstia a
navzájom viažu. Za počiatok výroby papiera sa považuje rok 105 po Kr. a za jeho objaviteľa Cchaj-Lun, dvorný úradník čínskeho cisárskeho dvora. Od tohto času sa rozvíja
výroba papiera, založená na splsťovaní vodnej suspenzie upravených buničinových
vlákien cez jemnú bambusovú rohož upevnenú v rámiku, z ktorej sa papier snímal a
sušil. Hlavnou surovinou na jeho výrobu sa stali ľanové a bavlnené handry. Tajomstvo
výroby papiera si Čína udržala až do polovice 8. stor., keď Arabi donútili čínskych zajatcov vyrábať papier v Samarkande. Prostredníctvom Arabov sa papier dostáva najprv
do Španielska, kde už v 12. stor. zaznamenávame existenciu manufaktúry na jeho
výrobu v Játive, odkiaľ sa potom znalosť výroby papiera rozšírila do ostatnej Európy.
Papier sa až do polovice 19. stor. vyrábal ručne a z handier. Ustavične rastúcu spotrebu papiera na celom svete nemohla kryť ani strojová výroba, ktorá postupne nahradzovala ručnú výrobu, pretože nedostatok handier nedovoľoval jeho masovú výrobu.
Základnou surovinou, ktorá v plnej miere nahradila handry a umožnila prudký rast
8
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výroby papiera, sa stalo drevo. Začalo sa používať v polovici 19. stor. V tom čase
zaznamenávame aj počiatok výroby chemických buničín – nátronovej, sulfitovej a sulfátovej – ako surovín na výrobu papiera. Rozsiahlym štúdiom sa zistilo, že kyslosť
papiera je hlavným faktorom spôsobujúcim jeho degradáciu. Zníženie kyslosti novodobých papierov predstavuje preto jeden z najnaliehavejších konzervačných problémov súčasnosti vzhľadom na enormné množstvá takýchto papierov v archívoch a
knižniciach na celom svete.
Podobné problémy spôsobujú aj novinové zbierky. Novinový papier z hľadiska svojej
kvality je určený prakticky na jednorazové použitie a nie na dlhodobé uloženie. Preto
aj suroviny a spôsob výroby a tým aj jeho trvanlivosť sú – vzhľadom na enormné
kvantá produkcie novinového papiera – adekvátne tomuto účelu.
Keďže acidita je primárnou príčinou degradácie obrovského množstva kníh a dokumentov na papierovom nosiči, hľadajú sa masové metódy, ktoré by boli schopné v
adekvátnych množstvách neutralizovať vysokú kyslosť papierov a súčasne zabezpečiť aj ich spevnenie a zlepšenie ich mechanických vlastností. Pretože hrozba degradácie kyslých papierov ohrozuje všetky archívy, knižnice, ale i mnohé ďalšie inštitúcie, na celom svete sa vyvíja značné úsilie, s mimoriadnymi finančnými podporami
projektov, metód a procesov, na elimináciu týchto degradačných faktorov.
Predtým než pristúpime k akémukoľvek zákroku na poškodenej knihe, vždy si vyhotovíme jej fotografickú dokumentáciu a písomný popis – protokol, ktorým dokumentujeme pôvodný stav. Túto dokumentáciu podľa potreby dopĺňame počas pracovného
procesu. Pri tomto prieskume skúmame príčiny škôd, ktoré sa prejavili na papieri a
väzbe, vyberáme metódy na zabránenie šírenia tohto poškodenia a metódy na
odstránenie škôd, ktoré už vznikli.
Životnosť a stav písomných pamiatok sú ovlyvnené dvoma faktormi: prvým sú vlastnosti použitých materiálov, technológia ich výroby - predovšetkým papiera - a zloženie písacích a tlačových látok. Druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje životnosť a stav
písomnej pamiatky, je nevhodné zaobchádzanie s ňou a jej uskladnenie. Zvýšená
vlhkosť v depozitoch je prvou predzvesťou plesňového ochorenia. Podobne hlodavci
v pivničných priestoroch dokážu urobiť nenávratné škody nielen na papieri, ale aj na
knižných väzbách. Tieto materiály sú zdrojom ich potravy. Ďalším nebezpečenstvom
je drevokazný hmyz, ktorý poškodzuje rovnako drevo i papier. Podobne veľké poškodenie knihy môže spôsobiť i majiteľ, ktorý sa po stáročia menil, nevhodným a nešetrným zaobchádzaním.
Dokonalú dezinfekciu papierového materiálu zaistíme etylénoxidom v špeciálnej
vákuovej komore. Nevýhodou je jeho vysoká toxicita. Účinnou a hlavne dostupnou
dezinfekčnou látkou sú aj pary butanolu v zmesi s vodou, túto metódu však nemôžeme použiť na všetky knižničné materiály. Niekedy je nutné spolu s dezinfekciou poškodeného materiálu dezinfikovať i priestory a zariadenia, kde bol tento materiál uložený.
A čo urobiť pre takmer „dokonalú“ ochranu? Zabezpečiť čistotu depozitu pravidelným
čistením uloženého materiálu a všetkých plôch, nielen podláh, dodržiavaním predpísaných klimatických podmienok, pravidelnou kontrolou stavu uloženého materiálu.
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Charakteristika reštaurátorsko-konzervátorských postupov
K najzákladnejším konzervátorským zásahom patrí čistenie reštaurovaného objektu.
Na povrchu býva najčastejšie usadený prach, ktorý je zmesou látok prítomných v
ovzduší, alebo napadané drobné či väčšie nečistoty. Vo vnútri knihy medzi listami sa
nachádzajú zbytky vosku, rastlín, vlasov, hmyzu a pod. Metódy čistenia rozdeľujeme
na mechanické, suché čistenie a mokré čistenie.
Mechanické, suché čistenie robíme vždy ako prvý krok. Začíname pracovať s kvalitným vysávačom, ktorý má regulovanú silu podtlaku a viacnásobnú filtráciu odchádzajúceho vzduchu. Takto odstránime hrubé nečistoty, prach i plesňové spóry. Ďalšími čistiacimi prostriedkami sú rôzne mäkké gumy, čistiace prášky a napr. aj chlebová
striedka. Na odstránenie tvrdých prilepených nečistôt môžeme použiť i skalpel.
Mokré čistenie sa vykonáva len pri mimoriadne znečistených listoch papiera, resp. pri
škvrnách a môže byť na báze vodných roztokov s prídavkom benátskeho mydla,
alebo sa môžu použiť iné organické rozpúšťadlá. Účinnosť čistenia vo vode zvýšime
úpravou teploty, prídavkom rôznych detergentov, alebo omývaním štetcom. Takto
odstraňujeme škvrny, prachové nánosy, mastnotu, staré lepidlá, rozpustné kyseliny,
degradačné produkty celulózy a pod. Do vodného roztoku odídu aj vo vode rozpustné látky, ktoré sú potrebné v papieri, napr. glejidlá, a tie musíme papieru vrátiť. Ak má
papier veľmi nízku pevnosť, pracujeme s ním počas týchto mokrých operácií tak, že
ho vložíme medzi dva listy podporného materiálu, napr. netkanej textílie. Organickými
rozpúšťadlami odstraňujeme mastné škvrny, stopy po voskoch a lakoch. Pred
mokrým čistením treba zaistiť záznamové rukopisné prostriedky vhodným fixačným
činidlom, aby nedošlo k ich rozpusteniu v čistiacom médiu.
Reštaurátorské práce
Najťažšie rozhodnutie v práci reštaurátora je, či je nutné knihu rozobrať a zničiť jej
pôvodnú väzbu, aj keď použijeme získané fragmenty na novej väzbe. Preto treba
dôkladne zvážiť klady a zápory tohto kroku a snažiť sa o vhodný zákrok, ktorý by čo
najmenej zasiahol do originality, ale zároveň aby nebola uprednostnená záchrana
knižného bloku na úkor väzby a naopak. Reštaurovať knižný blok bez rozobratia (tzv.
in situ) je niekedy náročnejšie na čas a zručnosť pracovníkov, ale odplatou je zachovaná historickosť knihy. Pred začiatkom je nutné urobiť písomnú a fotografickú dokumentáciu, rovnako treba postupovať aj v priebehu prác. Dôvodov na oddelenie bloku
od väzby a jeho rozobranie na listy je viac, napr. rozsiahle poškodenie šitia, plesnivý
papier a pod. Dobre zreštaurovaná kniha nikdy nesmie vyzerať „ako nová“.
Reštaurovanie papiera knižného bloku
V prípade poškodenia bloku plesňou alebo črvotočom robíme dezinfekciu celej
knihy. Najčastejšie plynom, ktorého účinnou zložkou je etylénoxid zmiešaný v
pomere 10 : 90 s oxidom uhličitým. Mechanické čistenie papiera sa robí vždy, spôsob sa vyberie podľa druhu nečistôt (vysávač, gumy, purus, wishab, skalpel a
pod.). Spôsob mokrého čistenia sa vyberá podľa toho, či čistíme voľné listy – vtedy
môžeme použiť aj vodné roztoky, alebo čistíme listy v bloku – vtedy vyberáme rozpúšťadlá, ktoré nepotrebujú následné prepranie vo vode. Takto čistené listy pod10
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kladáme filtračným papierom a nepriepustnou podložkou, môžeme použiť i sušenie teplým vzduchom.
Pri reštaurovaní mechanicky poškodených listov v bloku sa používajú viaceré spôsoby. Dbáme na výber lepidla a doplňovacieho materiálu. Natrhnutia sa prelepia japonským papierom, chýbajúce časti listov doplníme ručným alebo strojovým papierom
príslušnej hrúbky a farby a po usušení dokončíme strhávacou metódou. Lepidlo
nanášame tak, aby v okolí nevznikli farebné škvrny. Na celostranové prelepy používame tenký japonský papier a skoro vždy natierame list papiera, japonský papier iba
priložíme a jemným hladením mäkkým štetcom ho pritláčame. Stenčené listy môžeme spevniť opakovaným nástrekom hydropropylcelulózy. Pri reštaurovaní mechanicky poškodených voľných listov – okrem doteraz spomenutých metód – dopĺňame chýbajúce časti listu dolievaním dofarbenou papierovinou na vákuovom stole.
Papierovina je najčastejšie vo vodnej suspenzii, preto je nutné pečiatky a písané texty
zafixovať.
Reštaurovanie väzby knižného bloku
Rozhodnutie o spôsobe opravy knižného bloku závisí od jeho šitia. V prípade uvoľnených alebo vypadnutých zložiek tieto prišijeme niťou späť k väzom, pracujeme tak,
aby dobre zapadli k chrbátu a nevyčnievali z bloku. Zbortenie chrbátu knižného bloku
najčastejšie opravíme oddelením od dosiek. K častým poškodeniam patrí i pretrhnutie väzu. Väzy nadstavíme motúzom alebo remienkom z kože či pergamenom, alebo
spojíme dosky s blokom koženým či pláteným prúžkom. Niekedy pri uvoľnenom šití
stačí urobiť nové prelepenie chrbátu; najskôr však odstránime pôvodné prelepy a
lepidlo. V prípade poškodenia kapitáliku volíme spôsob opravy podľa jeho vyhotovenia. Keď je kapitálik vyšitý nezávisle – môžeme ho demontovať, očistiť praním, došiť
a pod. a potom upevniť na chrbát. Zložitejšie sa opravuje kapitálik šitý zároveň so
šitím bloku, alebo kapitálik upevnený priamo na väzbu.
Reštaurovaniu predsádok venujeme vždy veľkú pozornosť. Bývajú nielen často
poškodené plesňou a črvotočom, popraskané, ale aj popísané rôznymi atramentami,
aj viacerými farbami, rukopisnými poznámkami, ktoré sú veľmi dôležité pre „životopis
knihy“. Pri ich snímaní používame parový skalpel a pri reštaurovaní postupujeme ako
pri papieri. Dosky historickej knižnej väzby sú najčastejšie drevené alebo lepenkové.
Drevené dosky bývajú poškodené črvotočom, majú olámané rohy a hrany. Tieto chýbajúce časti vytmelíme zmesou jemných pilín a gleja. Prasknuté dosky zlepíme a pevnosť zabezpečíme ešte vlepenými kúskami dreva, ktoré vkladáme do vydlabaných
otvorov. V prípade, že jedna doska chýba, vytvarujeme novú – ako presnú kópiu
zachovanej, prihliadame na prípadné upevnenie spôn a väzobných špagátov. Ak sa
nezachovala ani jedna doska, vyhotovíme nové dosky (z dreva, lepenky), ktorých tvar
prispôsobíme obdobiu z ktorého pochádza kniha, avšak bez akéhokoľvek zdobenia,
prihliadame len na výrezy na spony.
Reštaurovanie a konzervovanie kože a pergamenu
Tieto pokryvové materiály čistíme vždy najskôr od prachu a nalepených hrubých
nečistôt. Kožu môžeme čistiť i rôznymi vodnými roztokmi, treba dbať na to, aby
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nedošlo k celkovému premáčaniu. Pergamen čistíme s prídavkom alkoholu (80%). Ak
čistíme väzbu spolu s blokom, chránime blok pred prevlhčením tak, že ho zabalíme
do polyetylénovej fólie. Nakoniec väzbu natukujeme vhodným prostriedkom.
Tukovaním zlepšíme fyzikálne a mechanické vlastnosti kože a zabránime prístupu
škodlivých látok do jej pórov.
Spony, nárožnice, tkanice
Spony a nárožnice sú najčastejšie na drevených doskách. Sú rôznej veľkosti a tvaru,
ktorý sa menil s časom. Pri väzbách tvorených z lepenkových dosiek s koženým alebo
pergamenovým poťahom sú spony nahradené stužkami, najčastejšie bavlnenými,
ktoré sú nafarbené na zeleno, zriedkavo na inú farbu. Zachované spony a nárožnice
čistíme jemnými pastami. V prípade, že sa nezachovali všetky alebo žiadne spony a
našli sa len stopy po ich upevnení, vyrobíme nové podľa vzoru zachovanej alebo
dobovej spony (v prípade, že nemáme vzor), bez akéhokoľvek zdobenia.
Na záver
O práci reštaurátora sa dá rozprávať veľmi mnoho. Sú techniky a spôsoby práce,
ktoré v tomto príspevku nie sú spomenuté. Jedným z najdôležitejších kritérií pre reštaurátora je zachovať na knihe čo najviac pôvodných prvkov, často musí konzultovať
svoje rozhodnutia s historikom či historikom umenia, mať zručnosti a skúsenosti,
potrebné vedomosti a poznatky o zložení používaných materiálov a tak pristupovať k
záchrane daného historického objektu.

Obr. 1 a 2 Plesňou poškodený papier knižného bloku
Obr. 3 Stopy po chýbajúcej spone
Obr. 4 Stopy po črvotoči v drevenej doske, pretrhnutý väz, chýbajúca časť kože
a chýbajúci kapitálik
12
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Predložený príspevok v žiadnom prípade nechce vyčerpávajúcim spôsobom hovoriť
o konzervovaní a reštaurovaní historických knižničných materiálov, ani podať odborný výklad o týchto procesoch. Chce iba stručne informovať o niektorých najčastejších
problémoch a používaných metódach v práci konzervátora a reštaurátora knižničných
materiálov.

Obr. 5 Chýbajúca časť prednej drevenej dosky, papier bloku poškodený hlodavcom,
chýbajúca jedna spona
Obr. 6 Reštaurovaná kniha: doplnená časť dosky, nová spona – kópia zachovanej
Obr. 7 a 8 Originály a kópie spon

Conservation and restauration of old prints in the University Library
in Bratislava
The specialized workplace for this sphere has been in the library since 1960. The
article presents its activities, especially the specific methods and techniques concerning the preservation of old and contemporary books by the type of the documents
and kind of damage and restauration of individual parts of books.
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Pergameny Slovenskej národnej knižnice v Martine
Ing. Alena Maková, Slovenská národná knižnica v Martine
makova@snk.sk
Medzi najstaršie pamiatky uložené v Slovenskej národnej knižnici v Martine patrí
súbor pergamenových dokumentov, ktoré sú od roku 2006 zaradené do riešenia interdisciplinárneho projektu podporeného Agentúrou pre podporu vedy a výskumu v
rámci Všeobecnej výzvy 2006. Projekt pod názvom Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov v Slovenskej národnej
knižnici1, bol pridelený na roky 2006-2009 a po prvýkrát sa na jeho realizácii podieľajú odborníci viacerých profesií ako historici, historici umenia, archivári, konzervátori, reštaurátori, mikrobiológovia, genetici, informatici a ekonómovia.
Pergamenové rukopisy sú súčasťou zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine,
v Archíve literatúry a umenia (ALU), kde sú uložené v rámci Oddelenia literárnych
rukopisov a Oddelenia hudobných rukopisov. V minulosti neboli osobitne vyčlenené,
nerealizoval sa výskum zameraný na ich zmapovanie a nebol vyhotovený ich súpis.
Osobitne vyčlenených bolo len niekoľko najvzácnejších pergamenových rukopisov,
ktoré boli umiestnené v trezore, bola z nich vyhotovená mikrofilmová kópia a v roku
2005 boli uložené do ochranných obalov z chemicky stáleho materiálu. Vzhľadom na
to, že ide o najstaršie dokumenty v zbierkach, manipulácia s pergamenovými trezorovými rukopismi bola minimálna. Pozornosť ich fyzickému stavu bola venovaná len
v prípade, že pri priebežnej manipulácii bolo zistené vážne poškodenie.
Súbor pergamenových dokumentov je heterogénnou množinou prameňov a pamiatok, ktoré možno časovo ohraničiť takmer siedmimi storočiami (12. – 18. storočie).
Typologicky ide predovšetkým o pamiatky kódexového písomníctva a ich početné
zlomky zachované vo forme väzieb inkunábul a tlačí 16. storočia. Možno medzi nimi
objaviť aj pamiatky presahujúce svojím významom hranice stredoeurópskeho kultúrneho regiónu. Patria k nim nesporne komentáre k Danteho Božskej komédii,
Boethiovmu dielu O úteche z filozofie, dielo Aurelia Augustina O Božom štáte, dialógy Gregora Veľkého, pôvodné i prekladané české jazykové pamiatky (Summa smyslů, Pražské artykuly od Jana Husa, utrakvistický zborník, pasionál so stredovekými
Prokopskými legendami, latinské legendy o Sv. Vítovi, Prokopovi a Václavovi, filozofické slovníky, zlomky astrologických diel, alchymistický traktát, zlomok Sibyllinho proroctva, vzácny cestopisný popis orientálnych krajín, vzácne kronikárske kresbami ilustrované dielo Weltchronik Jána z Utino, právnická, patristická a scholastická spisba).
Medzi vzácne ucelené jednotliviny jedinečné spôsobom spracovania väzieb či iluminovanou výzdobou patria Hodinky (Liber horarum canonicarum), iluminované fólio z
Hanovho antifonára. Časť vybraných pergamenových rukopisov tvoria hebrejské
dokumenty.
Vzhľadom na množstvo literárnych a hudobných archívnych dokumentov (1 321 444)
uložených v zbierkach ALU, bolo nutné dbať na to, aby prieskum zaznamenal, podľa
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možnosti, všetky pergameny a bol pritom časovo zvládnuteľný. Vybrané pergamenové rukopisy boli chronologicky zoradené a typovo zatriedené s ohľadom na ich
rozsah, poškodenie, väzbu a pod. V spolupráci s Oddelením konzervovania dokumentov SNK a pracovníkom zodpovedným za spracovanie pergamenových rukopisov z historického hľadiska, bol urobený definitívny výber pergamenových rukopisov.
Tie boli osobitne uložené v depozite ALU, pričom bol určený režim manipulácie s
rukopismi v závislosti od požiadaviek spolupracovníkov z iných oddelení zapojených
do projektu. Pre bádateľov sú pergamenové dokumenty do ukončenia riešenia projektu neprístupné.
Riešenie projektu sme rozložili do troch realizačných etáp:
Prvá etapa riešenia pod názvom Prieskum pergamenových dokumentov a vývoj skríningovej spracovateľskej databázy je zameraná na prieskum celkového stavu dokumentu. Keďže pergamenové dokumenty v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v
Martine neboli z odborného hľadiska dostatočne spracované, čo znamená, že boli na
prílohách zaznamenané len základné údaje o pôvode, spôsobe ich nadobudnutia,
niekedy o datovaní a predchádzajúcich vlastníkoch a len v niektorých prípadoch bola
k dispozícii fotodokumentácia, bez údajov vypovedajúcich o ich historickej, či materiálovej podstate, bez údajov o záznamových prostriedkoch, výzdobných prvkoch,
voskoch, závesných šnúrach a pod., bolo nevyhnutné pre získanie čo najväčšieho
množstva informácií a ich následného spracovania a grafického a štatistického
vyhodnotenia vypracovať súbor skríningových kritérií, ktorý by podal komplexnú informáciu o materiálovej podstate, fyzickom stave, charakteristike záznamových prostriedkov, pečatí a závesných prvkov. Súbor týchto kritérií bol v prvej fáze tejto etapy
testovaný na malej časti pergamenov a následne spracovaný vo forme jednotlivých
polí formulára v programe Microsoft Access 2003, pod názvom Hodnotenie pergamenových dokumentov.
Základný skríning pergamenových dokumentov v Slovenskej národnej knižnici, uložených v rámci Archívu literatúry a umenia, obsahuje údaje o doposiaľ zistených 200
pergamenových dokumentoch ku ktorým patria kódexy, breviáre, listinné odpisy, antifonáre, misály, graduále, lekcionáre a i. Časť pergamenových dokumentov tvoria
pokryvy kníh a fragmenty. Štatistické spracovanie bude vyhodnotené po ukončení celkového skríningu, predpokladáme, koncom roka 2009 .
Skríningové kritériá sú zoradené do šiestich základných okruhov: A- základné údaje,
B – charakteristika pergamenu ( rozmery, druh zvieraťa, charakteristika poškodenia,
vlhkosť, farba, pH, teplota zmrštenia, spôsob uloženia), C - charakteristika záznamových prostriedkov, citlivosť záznamového prostriedku na vybrané rozpúšťadlá, D –
poškodenie pergamenu vplyvom záznamového prostriedku na recte a verse, E –
pečate ( charakteristika, poškodenie, informácie o obale pečate a spôsobe pripevnenia na pergamene), F – špagáty ( druh vlákniny, farba, poškodenie a pod.). Pripravujú
sa kritériá pre kartu konzervačných zásahov, kde bude zaznamenaný celkový priebeh
konzervačných, prípadne reštaurátorských zásahov, ktorý bude tvoriť súčasť skríningového formulára.
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Pre čo najdôslednejšie zistenie základných vlastností nosného materiálu – pergamenu - boli rozpracované niektoré novodobé metodiky (metodika na zistenie teploty
zmrštenia vlákien pergamenu) a doposiaľ netestovaná metóda na historických pergamenoch na Slovensku – analýza aDNA pomocou PCR (polymerase chain reaction) na
zistenie druhu zvieraťa, z ktorého spracovaním bol vyrobený príslušný nosný materiál
na tvorbu historického záznamu, EDS – Energy Dispersion Spectroscopy (spektrálna
(energetická) analýza x-lúčového fluorescenčného žiarenia) a LRM analýza mikrovzorky pergamenu a ďalšie testy na zisťovanie prítomnosti možných trieslovín a teda
možnosti činenia pergamenu, uskutočnila sa analýza pigmentov pomocou XRF a boli
merané kolorimetrické vlastnosti pergamenov pomocou CIE Lab systému.
Z tohto dôvodu sa nadviazali i pracovné kontakty s Národnou knižnicou ČR v Prahe, s
Ústavom molekulárnej genetiky SAV v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou
– Fakultou chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave, Ústavom polymérnych
materiálov - Katedrou polygrafie a aplikovanej fotochémie. Z dôvodu prieskumu technológie spracovania a výroby usní a novodobej výroby pergamenu sa uskutočnila pracovná cesta do výrobne pergamenu Koželužne Strnad v Českej republike. Získané
informácie a materiály boli podrobne spracované a na ich základe bola konzultovaná
a následne s externými špecialistami aj sformulovaná deľba práce v jednotlivých
výskumných oblastiach a zameraní, ktorá sa premietla aj do roku 2008 a 2009.
Počas prvej etapy riešenia sa projekt prezentoval na medzinárodnej konferencii vo
Varšave Saving the Past for the Future-Modern Technologies of Conservation of
Library Colections (28. – 30.3. 2007, Biblioteka Narodowa).
Druhá etapa Historický a materiálový výskum, spracovanie a vypracovanie metodík
bola zameraná na digitalizáciu dokumentov a ich virtuálnu rekonštrukciu, bibliografické spracovanie záznamov, vypracovanie analytických štúdií - kodikologických,
paleografických, liturgických, muzikologických, umenovedných, diplomatických, heraldických, sfragistických, vyhodnotenie skríningových kritérií materiálového výskumu. K
podstatnej väčšine zdigitalizovaných pamiatok boli spracované viac či menej podrobné anotácie, kde sa postupne sumarizujú poznatky o ich pôvode, tvorcoch, historických miestach používania a pôvodného uloženia zároveň sa tvorí bibliografia. Budú z
nich vychádzať a už i vychádzajú špecializované výskumy spracované v samostaných
štúdiách, konkrétne muzikologický výskum zrealizovala a spracovala vo svojej štúdii
pre tento projekt Eva Veselovská.
Základným východiskom riešenia uvedeného projektu z hľadiska historického, kodikologického, muzikologického a umenovedného bolo okrem stanovenia predmetu
výskumu, uskutočnenia základnej inventarizácie príslušných zaradených a skúmaných pamiatok, resp. dokumentov aj ich kvalitná digitálna a fotografická dokumentácia umožňujúca zapojenie vybraných špecialistov na jednotlivé oblasti problematiky.
Zrealizovala sa ich základná fotodokumentácia i digitalizácia, ktorú možno kvantifikovať cca 1310 digitálnymi náhľadmi vybraných dokumentov a ich detailov.
Zároveň boli s ďalšími riešiteľmi špecialistami konzultované otázky a problematika
štruktúrovaných elektronických bibliografických záznamov i prepis plných textov do
16
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elektronickej podoby tak, aby databázy tohto projektu boli kompatibilné a využiteľné
aj pre medzinárodné databázy rukopisov a stredovekých listín (Memoria,
Monasterium, Manuscriptorium).
Bol vypracovaný návrh programu na súbornú databázu hodnotiacich kritérií pergamenových dokumentov, pripravený pre následné zapĺňanie. Jeho použitie je možné
nielen na dokumentoch uložených v SNK v Martine, ale bude poskytnutý po ukončení tohto projektu i pre pracoviská vlastniace pergamenové dokumenty, resp. pracoviská zaoberajúce sa konzervovaním a reštaurovaním pergamenov. V rámci tohto
rešiteľského obdobia sa pripravovali mnohé metodiky a štúdie, ktoré budú publikované v nasledujúcich obdobiach.
V roku 2008 bolo spracovaných, z pohľadu navrhnutých kritérií zameraných na materiálový prieskum, 196 pergamenových dokumentov, vytlačených 196 protokolov so
760 obrázkami stavu pred a po konzervovaní, ktoré budú súčasťou priloženej dokumentácie sprevádzajúcej každý dokument. Bola vyhotovená fotografická dokumentácia každého pergamenového dokumentu pred vstupom na konzervačné oddelenie a
po konzervačných zásahoch. Konzervačné zásahy boli zamerané predovšetkým na
mechanickú, resp. chemickú očistu povrchu pergamenu, vystieranie a vyrovnávanie
zvlnených pergamenov, mechanickú očistu pečatí, špagátov a uskutočnenie príslušných konzervačno-stabilizačných procesov – ochrana povrchu pergamenu stabilizujúcimi pastami a u voskových pečatí potiahnutie ochranným propolisom.
Obr. 1 Mechanická
očista pergamenu

Obr. 2 Vystieranie
pergamenu
v napínacom ráme

V posledných týždňoch roka 2008 boli dané na spracovanie doposiaľ nezaradené pergameny v počte 11 kusov, vrátane návratu strateného hlaholského zlomku.2

Obr. 3 Poškodenie modrého pigmentu. Mikroskopický snímok, zväčšenie 20x
Obr. 4 Poškodenie atramentu. Mikroskopický snímok, zväčšenie 20x
Obr. 5 Mikroskopický obrázok povrchu ovčieho pergamenu, zväčšenie 40x
Obr. 6 Praskanie červeného pigmentu. Detail, zväčšenie 20x
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Materiálový výskum pergamenu sa zameriaval na zistenie druhu zvieraťa metódou
mikroskopickej analýzy povrchu pergamenu. Priebežne boli vyhotovené mikroskopické snímky povrchu v digitálnej podobe v celkovom počte cca 370 snímok. Tieto
obrázky budú súčasťou farebnej dokumentácie spolu s digitálnymi mikroskopickými
snímkami povrchov atramentov, pigmentov, poškodení pergamenu. Za týmto účelom
bolo vyhotovených ďalších 780 digitálnych mikroskopických fotografií.
V roku 2007 sme začali spolupracovať s Ústavom molekulárnej biológie SAV.
Spolupráca sa zamerala na prieskum možností použitia DNA analýzy z historických
pergamenov a vhodnosť použitia tejto metódy na materiál starý niekoľko storočí. V
roku 2008 sa pokračovalo v aplikácii tejto metódy na konkrétnych vzorkách, odobratých z originálov historických pergamenov. Bolo vybraných 14 vzoriek, u ktorých
nebolo možné mikroskopickou analýzou zistiť druh zvieraťa, z ktorého bol pergamen
vyrobený. Výsledky boli publikované na medzinárodnej konferencii Conservation and
restoration of Parchment septembri 2008 v talianskom Turíne, zatiaľ vo forme posteru. Toho času sa pripravuje publikácia do zahraničného časopisu.
Pre zistenie možnosti činenia, resp. dočinenia prírodnými trieslami, bola aplikovaná
mikroanalytická metóda – vanilínový test, po nanesení na odobraté kolagénové vlákna. Test sa realizoval na všetkých 196 pergamenových dokumentoch.
Dotykovou analýzou sa zisťovalo zloženie atramentov a iných použitých záznamových prostriedkov. Zisťovala sa ich rozpustnosť v polárnom a nepolárnom rozpúšťadle, prítomnosť Fe2+, resp. Cu2+ iónov pre zistenie ich zaradenia medzi železogalové
atramenty. Testom boli podrobené všetky atramenty a iné záznamové prostriedky na
všetkých 200 dokumentoch.
Na meranie priehľadnosti pergamenu bol vyrobený prístroj na cielené vedenie svetelného zdroja, ktorý po priložení na najviac transparentné alebo najtenšie predpokladané miesto na pergamene zmeral prechod svetla, ktorý sa detekoval pomocou luxmetra. Meranie sa
neuskutočnilo u pergamenov, tvoriacich knižnú väzbu.
Celkove bola zmeraná priehľadnosť u 177 pergamenov.
Merali sa optické vlastnosti pergamenov a pomocou
CIE*Lab kolorimetrickej sústavy boli kolorimetrom zmeObr. 7 Meranie priehľadrané povrchy pergamenov na najsvetlejších a najtmavnosti pergamenu
ších miestach. Merania poslúžia na zistenie diferencie
zafarbenia pergamenu a určenie farby pergamenu.
V spolupráci s Národnou knižnicou ČR v Prahe boli zisťované termostabilné vlastnosti pergamenu na základe termickej analýzy kolagénových vlákien. Teplota zmrštenia sa merala i na vzorkách určených na výskum vlastností hydrolyzátu kolagénu na
povrch pergamenu pred a po starnutí (starnutie pokračuje v roku 2009), kde je predpoklad jeho použitia pre účely konzervovania záznamových prostriedkov a povrchového čistenia. Bola zmeraná teplota zmrštenia u 80 vzoriek a dohodnutá spolupráca
ešte do roku 2009.
18
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Z ďalších vlastností pergamenu sa zisťovali: flexibilita, priepustnosť svetla, vlhkosť
transparencia a bolo analyzované, na základe zvolených kritérií, poškodenie pergamenu. Samostatne sa pristupovalo ku hodnoteniu záznamových prostriedkov.
Výsledky priebežných analýz sú zaznamenané v jednotlivých protokoloch ako i všetky konzervačné zásahy doposiaľ uskutočnené na Oddelení konzervovania.
Samostatná pozornosť sa venovala ochranným obalom. V predchádzajúcej etape riešenia projektu v roku 2007 sa robil výber ochranných obalov na základe vlastností
papiera a požadovaných podmienok pre výber ochranných obalov na archívne účely.
Boli vybrané ochranné obaly spĺňajúce tieto kritériá. Použité materiály a rozmery boli
volené pre jednotlivé skupiny pergamenov samostatne. Všetky listiny sú adjustované
do archívnych škatúľ, špeciálne spĺňajúcich požiadavky na uloženie pergamenov.
Škatule sú vyrobené z archívnej lepenky, potiahnutej alkalickým papierom, spĺňajúce
normu ISO 11799 Document storage requirements for archive and library materials
(obr. 8 až 11). Ostatné dokumenty boli adjustované do papierových obalov z alkalického papiera a prichytené mylarovými pásikmi na podložku z alkalickej archívnej NK
lepenky. Pergameny, ktoré doposiaľ tvoria knižný obal, boli spolu s knižným blokom
uložené do archívnych škatúľ, ktorých rozmer korešpondoval s rozmerom knihy a bol
na tieto účely vyrobený z NK lepenky (obr.10). Niektoré dokumenty podľa požiadavky
pracovníkov Archívu literatúry a umenia boli adjustované do pasport vyrobených z
alkalickej lepenky príslušnej gramáže. Všetky dokumenty sú chránené pred prípadným ďalším dotykom ochranným priehľadným obalom s voľným vetraním. Za týmto
účelom boli vyrobené špeciálne obálky pre každý dokument samostatne z paropriepustnej polypropylénovej fólie Mylar AS 125 mm.

Obr. 8 Uloženie pergamenových listín po konzervačnom zásahu v depozite SNK v Martine
Obr. 9 Hanov kódex po uložení do alkalickej pasparty
Obr. 10 Ochranný obal na pergamenovú knižnú väzbu
Obr.11 Uloženie pergamenovej listiny do archívnej škatule.

Z dôvodu oboznámenia sa s technológiou výroby a spracovania pergamenu sa riešiteľský tím rozhodol vyrobiť pergameny podľa známych historických receptúr.
Na odchĺpenie a následné spracovanie boli pripravené kozie, ovčie a zajačie kože.
Postup výroby pergamenu bol najskôr odskúšaný na malých zajačích kožiach, ktoré
sa po námoku vo vápennom mlieku a odchlpení vypínali na rám, a následne sa zbrusovali a ďalej opracovávali. Jednotlivé kroky spravovania a zušľachťovania pergamenu sú zaznamenané na DVD nosiči . Po ozvučení budú slúžiť na prezentáciu projekBulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3
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Obr. 12 Výroba pergamenu – odstraňovanie chlpov
Obr. 13 Výroba pergamenu – vyťahovanie a sušenie na ráme
Obr. 14 Výroba pergamenu – príprava na vyťahovanie

tu a výuku pre študentov ako i pre exkurzie a prípadných iných záujemcov. Nahrávky
poslúžia i ako prezentácia pôvodných technológií spracovania pergamenu v závere
riešenia projektu na spestrenie pripravovanej výstavy.
Základným východiskom riešenia hore uvedenej druhej – t.j. interdisciplinárnej a analytickej, resp. spracovateľskej etapy projektu, ktorá sa podľa plánu až na novo objavené fragmenty zrealizovala v časovom horizonte roka 2008 z hľadiska archívneho,
historického, paleografického, kodikologického, diplomatického, sfragistického, muzikologického a umenovedného, bolo spracovanie príslušných metodík jednotlivými
špecialistami, ktoré vychádzali z moderných európskych štandardov a modelov uplatňovaných na analogických európskych vedecko-výskumných a spracovateľských pracoviskách. Ich syntézou bolo možné spracovať definitívnu metodiku opisu stredovekých kodikologických pamiatok, literárnych i diplomatických (listinných) prameňov na
pergamene, ktorá zahŕňa hlavné identifikačné údaje - názov, signatúry pôvodných i
aktuálnych správcov, formalizované záhlavie (storočie, provenienciu, rozsah, rozmery, jazyk), ďalej štandardizovaný formálny opis pre kódexy a ich fragmenty i listinný
materiál, údaje o type písma a pisárskych rukách, výzdobe (iluminácie, perokresby),
notáciách s hudobnohistorickým komentárom, v prípade listín a listov aj o druhu spečatenia, údaje týkajúce sa datovania, proveniencie dokumentov a ich pôvodných
vlastníkov a používateľov i s citáciami a odkazmi na už existujúcu literatúru5, 6, 7, resp.
edície prameňov. Obsahový popis kódexových fragmentov obsahuje prepis vybraných častí textu (incipit, resp. explicit), v prípade listinného materiálu sme prijali zásady diplomatického prepisu kompletného textu vrátane kancelárskych a dorzálnych
poznámok, popisu pečate, v prípade erbových privilégií (armálesov) aj popisu miniatúry s erbom .
Aplikáciou týchto zásad na uvedené dokumenty bol v roku 2008 spracovaný materiál
nazvaný Fragmenta Membranea Codicum Manuscriptorium Et Litterae Membranae In
Bibliotheca Nationalis Slovaciae Asservatae, ktorý spracovali Dušan Buran (umenovedné aspekty), Ľubomír Jankovič (diplomatická analýza a prepis listinného materiálu), Juraj Šedivý (kodikologicko-paleografická analýza spracovania kódexových fragmentov) a Eva Veselovská (muzikologická analýza stredovekých notácií na kódexových fragmentoch).
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Dvaja riešitelia projektu – Ing. A. Maková a PhDr. Ľ. Jankovič, PhD. sa zúčastnili i
workshopu v rámci konferencie Conservation and Restoration of Parchment a získali účastnícky certifikát. Patrónom a organizátorom seminára a následného workshopu
bola dánska Škola konzervovania pri Kráľovskej akadémii výtvarného umenia
(School of Conservation of the Royal Academy of Fine Arts) v Kodani pod vedením
prof. Reného Larsena, kde sa už niekoľko rokov venujú výskumu, konzervovaniu a
reštaurovaniu pergamenu, v spolupráci s Univerzitou v Turíne (Universita degli Studi
di Torino – Dipartimento di Chimica IFM) a talianskym Ministerstvom kultúry
(Ministero per i Beni e le Attivita Culturali). V rokoch 2002 až 2005 mala kodaňská
škola zásluhu na získaní a realizovaní projektu IDAP (Improved Damage Assessment
of Parchment), na ktorý nadviazal výskumný projekt piedmontského regiónu OPERA
(Old Parchment: Evaluating Restoration and Analysis), (Starý pergamen: hodnotenie
reštaurovania a analýzy) a projekty iných krajín, ako i projekt PERGAMO v
Rumunsku a IDAP 150 v Anglicku. Riešenie týchto projektov malo viesť ku vzájomnému prepojeniu vedomostí, možností analýz, používania nových identifikačných
techník a porovnaniu výsledkov. Vzájomné prepojenie vedeckých poznatkov z výsledkov týchto projektov má poslúžiť k nasmerovaniu vytvorenia budúcich multidisciplinárnych štúdií v Európe.
Dopracovala sa metodika skríningových kritérií pergamenových dokumentov a priebežne sa pripravuje metodický materiál vo forme výstupu Metodické pokyny pre hodnotenie pergamenov. Od začiatku roka 2008 sa začalo s konzervačným ošetrením
všetkých pergamenových dokumentov. V rámci akvizície archívnych dokumentov sa
nám podarilo získať do zbierok ALU SNK 2 pergamenové zlomky, ktoré boli zaradené do projektu. V rámci priebežného monitorovania dokumentov ALU bolo zachytených a dodatočne do projektu zaradených ďalších 9 pergamenových zlomkov.
Aplikácia čiastkových výsledkov výskumu bola realizovaná v neformálnom vyučovacom procese na Katedre kultúrneho a dokumentárneho dedičstva Žilinskej univerzity
v rámci vyučovacieho predmetu Ochrana dokumentov III. Špecifické a čiastkové témy
boli rozpracované v dvoch diplomových prácach3, 4
Tretia realizačná etapa riešenia projektu pod názvom Konzervovanie a reštaurovanie,
digitalizácia a prezentácia vybraných pergamenových dokumentov je plánovaná na
obdobie roka 2009. Začiatkom tohto realizačného obdobia bude ukončený skríning
pergamenov, uskutočnená finalizácia súboru výberových skríningových kritérií a príprava na realizačný výstup. Budú uskutočnené ešte niektoré fyzikálno-chemické analýzy, ktoré boli rozpracované v predchádzajúcej etape ako domeranie kolorimetrických vlastností, meranie mechanických a termochemických vlastností pergamenov po
úprave novým prípravkom a pod. V začiatku realizačnej etapy sa pristúpi k interdisciplinárnej kompletizácii zozbieraných údajov a tým i ku kompletizácii vypracovaných
protokolov a štruktúrovaných elektronických záznamov.
Celková dokumentácia bude obsahovať protokol o materiálovom prieskume, katalogizačný záznam o dokumente, obrazové zachytenie stavu pred a po konzervovaní,
farebnú mikroskopickú dokumentáciu povrchu pergamenu a príslušných záznamových
prostriedkov, pečatí a výsledky príslušných spektroskopických analytických meraní.
Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3
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Vyhotoví sa kompletná štatisticko-analytická štúdia výsledkov prieskumu. Záver
projektu vyústi do seminára pre historikov, konzervátorov, reštaurátorov a výstavy
v Slovenskom národnom literárnom múzeu v Martine, ktoré sa uskutočnia
v novembri 2009.
Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0165-06 uzavretej na projekt Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov v Slovenskej národnej knižnici
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The Parchments in the Slovak National Library in Martin
The Project Research, Conservation and Cultural-historical Evaluation of Parchment
Documents in the Slovak National Library in Martin has been assigned for the years
2006-2009 by the Slovak Research and Development Agency. The article presents
three stages of the project solutions, aims and results of the project solving up to now
as well as the next plans of realization and research outputs.
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Hornonitrianska knižnica v Prievidzi poskytuje služby
v zrekonštruovaných priestoroch
Mgr. Silvia Myšiaková, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
silvia.mysiakova@hnkpd.tsk.sk
História problémov s umiestnením v nevyhovujúcich priestoroch sa v Hornonitrianskej
knižnici v Prievidzi nelíšila od problémov takmer všetkých slovenských verejných knižníc.
Mestská, neskôr Okresná ľudová knižnica, od roku 1965 Okresná knižnica, ktorá bola v
roku 1996 premenovaná na Hornonitriansku knižnicu Prievidza, bola počas svojej existencie umiestnená v rôznych priestoroch, ktoré mali spoločné iba jedno – boli tmavé,
malé a nevyhovujúce. Za posledných 55 rokov sa knižnica sťahovala viac ako 40 krát.
Prvým výraznejším krokom k stabilizácii umiestnenia knižnice bola výstavba účelovej
budovy, ktorá sa začala koncom 70. rokov 20. storočia. V auguste 1985 bola do tejto
budovy presťahovaná najväčšia požičovňa pre dospelých čitateľov a pre deti a mládež zo suterénu Domu osvety, kde boli okná knižnice na úrovni chodníka. Za viac ako
dvadsať rokov prevádzky bez výraznejších opráv a rekonštrukcií bola však aj táto
budova už v nevyhovujúcom stave. Sústavne opadávala omietka zo stropov na panelových spojoch a to aj v priestoroch pre verejnosť, svetelné a tepelné podmienky
nezodpovedali požiadavkám na príjemný oddych pri prezenčnom štúdiu, pri výbere
kníh a podujatiach. Situáciu negatívne ovplyvnila aj zástavba priestoru medzi budovou knižnice a Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, ktorá zamedzila priame
osvetlenie a možnosť vetrania v spoločenskej miestnosti a v kancelárii vedúcej oddelenia služieb knižnice.
Všetky tieto skutočnosti bolo potrebné riešiť. Preto už v roku 2007 bola vypracovaná
štúdia technických požiadaviek rekonštrukcie, na základe ktorej bola spracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie. V roku 2008 potom následne prebehla aj samotná komplexná obnova interiéru knižnice. Jednoducho napísané, ale čo všetko bolo
potrebné urobiť pre možnosť takéhoto konštatovania!
V priestoroch ktoré sme renovovali sa nachádzalo cca 1450-1500 bežných metrov
kníh, 273 regálov, dva veľké výpožičné pulty, kartotéky, kreslá a študijné stolíky, taburetky a vybavenie spoločenskej miestnosti, klavír a výstavné panely, reprografická a
výpočtová technika, zariadenie dvoch kancelárií a jedného skladu a množstvo potrebných písomností a drobností, ktoré bolo treba roztriediť, zabaliť a bezpečne uskladniť po dobu rekonštrukcie. Stavenisko sme museli odovzdať komplexne a nie po častiach, ako sme dúfali, pretože pôvodne predpokladaný presun zariadenia v rámci
objektu by bol výrazne spomalil a skomplikoval rekonštrukčné práce.
Knižnicu sme pre čitateľov zatvorili iba od 4. júla 2008 a už 8. júla 2008 sme stavenisko odovzdali dodávateľovi stavebných prác. V priebehu troch pracovných dní bolo
všetko spomínané zariadenie, ako aj knižničné fondy, vysťahované. Väčšiu časť interiérového vybavenia sme presťahovali do Gymnázia Vavrinca Benedikta
Nedožerského v Prievidzi, ktoré je od knižnice vzdialené iba necelých 100 m. Vedenie
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gymnázia nám vyšlo v ústrety a poskytlo nám tri triedy na prízemí budovy, a to
bez požadovanej finančnej náhrady.
Zvyšok zariadenia sme presťahovali do
spoločenskej miestnosti a jednej kancelárie Regionálneho kultúrneho centra
v Prievidzi. Triedy gymnázia sme však
museli uvoľniť do začiatku nového školského roka. V dňoch 2.-3. septembra
2008 sme presťahovali fond oddelenia
pre dospelých a časť fondu oddelenia
pre deti a mládež, takmer všetky regály a časť zariadenia skladu a spoločenskej miestnosti. Pri nevyhnutnej
Priestory počas rekonštrukcie
rýchlosti sťahovania (služby aj tej najlacnejšej špedičnej služby boli pre nás veľmi drahé) sa naozaj nedal dodržať žiadny
vopred zvolený systém, ktorý by uľahčil opätovné roztriedenie fondu, a to aj z toho
dôvodu, že získané „skladové“ priestory neboli dostatočne veľké na uloženie aj regálov aj prepraviek s knihami samostatne. Preto sme museli všetky knihy vyložiť do
uskladnených regálov a to všetko veľmi, veľmi rýchlo, aby nerástli náklady na špedičnú službu.
Toto isté sa opakovalo aj pri sťahovaní naspäť do priestorov knižnice. Najjednoduchší
spôsob ako všetko roztriediť bolo, uložiť fondy do jednej miestnosti, usporiadať regály a potom začať z toho zmätku opäť vytvárať knižnicu. A to bola iba prvá etapa, pretože začiatkom septembra bola odovzdaná iba časť zrekonštruovaných priestorov. Po
definitívnom odovzdaní stavby 10. októbra 2008 sme za pomoci študentov Združenej
školy stavebnej v Prievidzi v priebehu dvoch dní presťahovali aj ostatné zariadenie a
knižničný fond.
Opätovné usporiadanie a uloženie knižničného fondu bolo mimoriadne náročné na čas,
na poznanie fondu a tiež na fyzické schopnosti zamestnancov. Rozobrať fond, usporiadať ho podľa vekových kategórií čitateľov, podľa tematických skupín, MDT a autorov sa
nám podarilo do 19. novembra, kedy sa konalo slávnostné otvorenie pre pozvaných
hostí. Pre čitateľov bola knižnica opätovne otvorená 24. novembra 2008. Už v priebehu
tohto dňa ju navštívilo 269 čitateľov, ktorí si vypožičali takmer 1200 dokumentov.
Celkove do rekonštrukcie Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi náš zriaďovateľ, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, investoval 7 350 294,80 Sk (243 985,09 €).
Súčasťou investície zriaďovateľa do riešenia roky pretrvávajúcich nedostatkov v našej
knižnici bola aj výmena starého, neestetického a poškodeného interiérového vybavenia, a to v r. 2007 a 2008, za viac ako 1 mil Sk. Obnovy a estetizácie sa teda dočkali aj metodika, katalogizácia a ekonomický úsek.
Napriek tomu, že v Prievidzi bol, aj podľa slov predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, čiastočne splatený veľký modernizačný dlh
v oblasti kultúry, chceme v riešení problémov s umiestnením knižnice pokračovať aj
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v budúcich rokoch, pretože v prenajatých priestoroch sú naďalej pracoviská
ako riaditeľstvo, metodika a spracovanie fondov. Oddelenie odbornej literatúry a verejný internet sú tiež umiestnené
v inej budove, v inej časti mesta. Naším
cieľom je sprístupniť všetky služby a
celý knižničný fond čitateľom centralizovane v jednej budove. Zatiaľ máme
spracovanú štúdiu prístavby. Jej vybudovaním by sme získali priestory pre
veľkú samostatnú študovňu na prízemí,
priestory pre oddelenie odbornej literatúry a priestory pre odborné pracoviská
Oddelenie pre dospelých - beletria
na poschodí. Veríme, že splnením
tohto zámeru, a aj nášho sna, budú problémy s umiestnením regionálnej knižnice
v Prievidzi na dlhé roky vyriešené.
Upper-Nitra Library in Prievidza services in the reconstructed building
The article describes the preparation and the course of the reconstruction of the
Central Slovakia regional public library. The reconstruction took place in 2007-2008.
There has been made much better conditions for library activities by the building
reconstruction. Perspectively the extention to the existing library building will be take
into account.

Zo života nečlenských knižníc

Knižnica Občianskeho združenia EsFem v Prešove
Do knižničného systému Slovenskej republiky ako jeden z typov knižníc patrí aj špeciálna knižnica, čiže knižnica, ktorá sa zriaďuje buď ako právnická osoba alebo ako organizačný útvar právnickej osoby. Špeciálna knižnica podľa zákona o knižniciach má špecializovaný knižničný fond a poskytuje svoje služby svojmu zriaďovateľovi, resp. so súhlasom zriaďovateľa aj verejnosti.
Podľa uvedených zákonných definícií do tohto typu knižníc môžeme zaradiť odbornú
feministickú knižnicu Občianskeho združenia EsFem v Prešove. EsFem je nezávislá
feministická organizácia, ktorá svoju činnosť vyvíja od roku 1999. Vo svojich aktivitách sa
primárne venuje problematike ľudských práv žien, rodovej rovnosti, rodovo citlivej pedagogike a výskumu v tejto oblasti.
Knižnica tejto organizácie bola zriadená ako súčasť projektu CREdu, čo je skratka Centra
pre rodovú edukáciu. Centrum sa venuje pedagogike a sociálnemu rodovému výskumu,
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ktorý je podporovaný aj zo strany Agentúry pre výskum a vývoj Ministerstva školstva SR.
EsFem ako prvá organizácia realizuje výskum rodovej rovnosti v prostredí stredných
odborných škôl. Ide o prvý reprezentatívny výskum v rámci dvojročného projektu, ktorý je
v súčasnosti asi v polovici svojej realizácie, čo znamená, že je ukončený dotazníkový zber
údajov, po ktorom budú nasledovať rozhovory s pedagógmi a následné spracovanie dát.
Cieľom výskumu je posilnenie informačnej bázy o rodovej rovnosti v prostredí slovenských
stredných odborných škôl. Informácie, ktoré sa využívajú pri plánovaní akýchkoľvek programov a projektov zameraných na zvyšovanie rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní,na
Slovensku takmer úplne absentujú. Väčšina programov čerpá predovšetkým z teoretických
poznatkov a skúseností zo zahraničia. Slovenská situácia nie je takmer vôbec zmapovaná.
Čiastkové prieskumy realizoval EsFem už v minulosti. Podobné aktivity vyvíja aj Záujmové
združenie žien Aspekt. Primárne je výskum zameraný na identifikáciu možných kľúčových
oblastí alebo prístupov, kde by v slovenských podmienkach bola intervencia v prospech zvýšenia rodovej demokracie v školách najefektívnejšia. Výsledky výskumu budú prezentované
širokej odbornej verejnosti, ale aj decíznej sfére.
Novozriadená knižnica, otvorená 8. marca 2009, v deň nám ženám tak známeho sviatku, má pomôcť pri štúdiu a práci všetkým, ktorých zaujíma téma ľudských práv žien a
dievčat, rodová rovnosť vo výchove a vzdelávaní, rodová rovnosť na trhu práce, ale aj
aktívne otcovstvo, men´s studies a pod. Vzhľadom na to, že je to knižnica mladá, ktorá
existuje približne 6 mesiacov,jej knižničný fond tvorí v súčasnosti asi 300 publikácií. Ide
o tituly slovenské a české, a z inojazyčných anglické. Spomedzi nich najväčší záujem je
o encyklopédie. V najbližšom období sa knižnica bude snažiť doplniť svoj fond ďalšími
titulmi, ktoré má prisľúbené od donorov zo Slovenska i zo zahraničia. Ako zaujímavosť
možno spomenúť, že na klasifikáciu dokumentov používa knižnica špeciálny klasifikačný
systém vytvorený pre Aspekt, feministický vzdelávací a publikačný projekt, ktorý prevádzkuje prvú feministickú knižnicu na Slovensku.
EsFem sa asi najviac teší z online databázy Gender Watch od spoločnosti ProQuest,
ktorú zakúpil v rámci projektu na dva roky. Databázu využívajú najmä študentky a študenti Prešovskej univerzity, ale je určená aj odbornej verejnosti, ktorá sa venuje rodovej
problematike. Ponúka články z viac ako 260 odborných časopisov, a to v časovom rozmedzí od roku 1970 až po súčasnosť. Používatelia si môžu sťahovať články obsiahnuté
v databáze, kopírovať alebo skenovať informácie z dokumentov knižničného fondu, ktorý
je určený len na prezenčné štúdium.
Za krátky čas svojej existencie knižnica realizovala a realizuje vo svojich priestoroch aj
iné aktivity, a to konzultačnú a prednáškovú činnosť v oblasti pôsobenia EsFem. V súčasnosti prezentuje výstavu fotografií pod názvom Better Woman, ktorej hlavnou postavou
je bábika Barbie. Vystavené fotografie dokumentujú neprirodzené aspekty „ideálu“ ženskej krásy a sexualizáciu vzhľadu žien. Fotografie boli tiež využívané ako didaktická
pomôcka pri práci so stredoškolskou mládežou.
Knižnica sa nachádza v príjemných priestoroch historického centra mesta Prešov na
Slovenskej ulici. Je pre verejnosť otvorená v čase akademického roku dvakrát v týždni
(pondelok a štvrtok od 10 do 15 hod.).
Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove
zavadska@svkpo.sk
26

Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3

INFORMÁCIE

Mládež a čítanie
Vo všeobecnosti je známe, že záujem o čítanie beletrie klesá. Najmä u mládeže.
Príčin tejto skutočnosti je mnoho. Od každodenných povinností po aktívne trávenie
voľného času. Je aj na knihovníkoch, aby vyvíjali maximálne úsilie na propagáciu čítania, pretože má veľký význam pre osobný rast jednotlivca. V takomto prípade je najvhodnejšia spolupráca knihovníka a pedagóga, ktorý má priamy vplyv na študenta
v rámci vyučovacieho procesu. Práve tieto skutočnosti nás vo Verejnej knižnici Jána
Bocatia v Košiciach viedli k zorganizovaniu seminára pod názvom Mládež a čítanie.
Ten sa konal 9. júna 2009 v Košiciach za finančnej podpory Slovenskej asociácie
knižníc a jeho spoluorganizátorom bolo Metodicko-pedagogické centrum, regionálne
pracovisko v Košiciach. Účastníkmi seminára boli okrem knihovníkov Košického kraja
učitelia slovenského jazyka a literatúry z košických stredných škôl.
Po privítaní účastníkov riaditeľkou Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach PhDr.
Klárou Kernerovou vystúpila so svojím príspevkom Mgr. Zlata Houšková z Národnej
knižnice Českej republiky v Prahe. Jej príspevok s názvom Aktivity na podporu čítania v Českej republike z pohľadu knižníc, spojený s prezentáciou, všetkých zaujal.
Okrem známych podujatí, ako Noc s Andersenom, predstavila celú paletu aktivít či
súťaží k propagácii čítania. Od celonárodných po lokálne. Od práce s detským čitateľom po dospievajúcu mládež. Dokonca aj počas prednášky prichádzala s novými inšpiráciami, ktoré by stáli za to, aby sa pretransformovali do reálnej podoby. Obrazový
materiál a energické vystúpenie vyvolalo u nejedného účastníka pocit, že dokážeme
nemožné. V prípade, že knihovník pri svojej práci zažije tzv. burning out (pocit vyhorenia), mal by sa stretnúť s pani Houškovou a bolo by po starostiach.
Program seminára pokračoval vystúpením PaedDr. Ladislava Goreja. Ten v príspevku
s názvom Vplyv čítania na rozvoj osobnosti adolescentov zdôraznil dôležitosť čítania
beletrie vo veku dospievania. Okrem svojich skúseností z praxe ponúkol v príspevku
účastníkom seminára možnosť zistiť formou testu, nakoľko sú schopní načúvať potrebám dospievajúcej mládeže.
Po krátkej prestávke sa účastníci seminára rozdelili do štyroch skupín. Diskusiou
v týchto skupinách hľadali spoločne učitelia i knihovníci odpovede na otázku, ako
vzbudiť záujem o čítanie (mimočítankové čítanie) a diskutovali na témy: čítanie ako
prostriedok rozvoja emocionality, aktivity na podporu čítania, možnosti spolupráce
pedagóga a knihovníka. Diskusia v jednotlivých skupinách bola plná nielen nápadov,
ale priniesla knihovníkom aj mnohé objasnenia, napríklad aj v oblasti vyučovacieho
procesu a literárnej výchovy.
Účastníci sa zhodli na tom, že na dosiahnutie žiadaného cieľa je nevyhnutná kvalitná
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spolupráca knihovníkov a pedagógov. Za tak krátky čas, ktorý sme strávili v príjemnej
atmosfére, nie je možné preniknúť do všetkých aspektov problematiky ústupu čítania
beletrie medzi adolescentmi. Toho sme si vedomí, preto veríme, že spolupráca s pedagógmi slovenského jazyka a literatúry bude aj vďaka tomuto stretnutiu intenzívnejšia.
Ján Šimko, Verejná knižniva Jána Bocatia v Košiciach
simko@vkjb.sk

Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov 2009
Trnava, 17.-19. júna 2009
V slobodnom kráľovskom meste Trnave snemovalo v júni 24 mladých čitateľov
z celého Slovenska. Ako riadne zvolení Králi detských čitateľov reprezentovali svoje
mesto, knižnicu, svojich priateľov. Trojdňový pestrý program pre nich i pre ich knihovníčky pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Podujatie podporilo Ministerstvo
kultúry SR, Slovenská asociácia knižníc a ďalší sponzori a mediálni partneri.
Slávnostné otvorenie snemu sa uskutočnilo na Úrade Trnavského samosprávneho
kraja, kde jeho účastníkov v poslaneckých laviciach prijal Ing. Augustín Pullman, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja. Dôležitým programom bolo riadne snemovanie Kráľov za účasti médií. Rokovania sa zúčastnil aj spisovateľ Ján Navrátil
a spoločne vytvorili Posolstvo pre všetky deti – čítajúce i nečítajúce, pre spisovateľov,
ilustrátorov a vydavateľov. Posolstvo je zverejnené na webe (www.kniznicatrnava.sk).
Hneď na druhý deň mali Králi možnosť predniesť toto posolstvo skupinke spisovateľov a ilustrátorov, medzi ktorými boli Tomáš Janovic, Roman Brat, Gabriela Futová,
Jozef Kollár, Jana Dallosová, Oksana Lukomska a Danuša Dragulová-Faktorová.
Osobné stretnutie s nimi bolo pre týchto „knihomoľov“ určite nezabudnuteľným zážitkom. Rovnako zaujímavá bola aj dobrodružná noc, ktorú strávili deti v knižnici –
v kráľovstve kníh, strašidelných príbehov, ale i pri peknej poézii.
Trnavským deťom sa Králi predstavili v kine Hviezda. Farebné tričká Celoslovenského
snemu Kráľov detských čitateľov vymenili za kráľovské plášte a koruny a postupne sa
pochválili svojim rovesníkom, akú majú knižnicu a aké dominanty ich mesta sa oplatí
vidieť. Naše mesto sa zasa popýšilo svojimi talentmi z radov klientov Spojenej školy
a Základnej umeleckej školy M. Schneidra-Trnavského. Obrovský úspech zožala
Dominika Mirgová, ktorá tiež prišla svojím vystúpením podporiť snemovanie Kráľov.
Deti zo všetkých kútov Slovenska sa oboznámili s históriou i súčasnosťou Trnavského
samosprávneho kraja.
Popri bohatom spoločnom programe mali priestor aj na vzájomné spoznávanie sa
a nadväzovanie priateľstiev. Úprimne sa zabávali spolu s knihovníčkami napríklad aj
pri opekačke v areáli Evanjelického domu, kde im spríjemňoval večer hudobník Štefan Slezák, alebo pri prechádzke večerným historickým jadrom mesta Trnava.
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V posledný deň mali účastníci snemu možnosť pozrieť si poklady Západoslovenského
múzea v Trnave. V prekrásnych priestoroch oratória sa uskutočnilo aj záverečné fotografovanie a rozlúčka. S kráľovskými listinami na pamiatku sa v piatok 19. júna 2009
po trojdňovom maratóne podujatí rozchádzali mladí čitatelia do svojich kráľovstiev.
Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
bjakubacova@kniznicatrnava.sk

Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene
a zimy 2008 na Slovensku
Súťaž o najkrajšie detské knihy vznikla na jeseň v roku 1990 a od jari 1991 sa k nej
pripojilo aj hodnotenie najlepších kníh pre deti. Knihy prihlásené do súťaže hodnotia
traja členovia výtvarnej a traja členovia literárnej poroty.

Vizuálnu stránku prihlásených
titulov hodnotila výtvarná porota,
ktorá pre tento ročník pracovala
v zložení: Mgr. Barbara Brathová,
Mgr. Viera Anoškinová a Mgr.art.
Ľuboslav Paľo. Literárnu zložku
kníh hodnotila literárna porota,
v ktorej pracovali: Mgr. Mária
Gálová, PhDr. Ľubica Kepštová
a Mgr. Miloš Ondráš, PhD.
Ocenenia tvorcom víťazných detských kníh dňa 30. júna 2009
odovzdali Ing. Peter Tvrdoň, riaditeľ BIBIANY a prof. Ján
Uličiansky, prezident Slovenskej
sekcie IBBY.
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Najkrajšie detské knihy
Jar:
Leto:

Ján Uličiansky: Veveričky, ilustrácie Peter Čisárik (Perfekt)
Jonathan Swift: Gulliverove cesty, ilustrácie Peter Uchnár (Reader´s Digest
Výber Slovensko)
Jeseň: Milan Rúfus: Anjeličku, môj strážničku, ilustrácie Jana Kiselová-Sitelová
(BUVIK)
Zima: Ján Milčák: Rozprávkový vláčik, ilustrácie Renáta Milčáková (Modrý Peter)
Alojz Nociar: Rozprávky od Adamka, ilustrácie Svetozár Mydlo (SPN –
Mladé letá)
Najlepšie detské knihy
Jar:
Leto:

Ondrej Sliacky: Hovoriaci vtáčik (Vydavateľstvo Matice slovenskej)
Gwyneth Reesová: Tajomstvo Thornton Hallu, preklad Oľga Kralovičová
(SPN – Mladé letá)
Jeseň: Gabriela Futová – Roman Brat: Zmätené dvojičky zo slepej uličky (Forza
Music)
Zima: Juraj Šebesta: Keď sa pes smeje (Juga a Edition Ryba)
Mgr. Eva Cíferská, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave
ciferska@bibiana.sk

Literárny maratón v Piešťanoch
Mestská knižnica mesta Piešťany pravidelne pripravuje
podujatia na podporu čítania detí. Jedným z týchto podujatí
bol dvojdňový festival detskej literatúry, na ktorom sa stretli
poprední autori, ilustrátori a vydavatelia detských kníh.
Príjemné septembrové počasie umožnilo uskutočniť zaujímavé podujatia nielen na školách na území mesta a okolia,
ale aj v mestskom parku.
Piešťanský park ožil rôznymi výstavami – svoje ilustrácie tu
predstavili výtvarníci ocenení v súťaži Bienále ilustrácií
Bratislava (BIB) a ilustrátori časopisu Slniečko. Priamo pod
holým nebom prebiehali aj výtvané workshopy – spolu
s Gabrielom, Alenou a Veronikou Wagnerovými deti vytvorili
rozprávkový domček pre svojich obľúbených hrdinov a medzi stromami povypletali pestrofarebnú pavúčiu sieť. Obľúbené pezinské divadlo Piki predviedlo hneď dve svoje
predstavenia – O deviatich mesiačikoch a Paskudárium. Žiaci výtvarného odboru piešťanskej Základnej umeleckej školy vytvorili originálne masky, odznaky a maľby pod
dohľadom ilustrátora Martina Kellenbergera a mladých výtvarníkov z bratislavskej
Vysokej školy výtvarných umení. Okoloidúci sa mohli pristaviť aj pri prezentačných stánkoch časopisu Slniečko, neziskovej organizácie Osmijanko či túlavého antikvariátu.
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Na základných školách medzitým prebiehali literárne stretnutia. Svoju spoločnú knihu
predstavili spisovateľka Marta Hlušíková a ilustrátor Tomáš Klepoch, pre prvákov pripravili zábavné čítanie zo svojich knižiek zástupcovia vydavateľstva Buvik a v mene
Osmijanka pozdravila deti riaditeľka rovnomennej neziskovej organizácie Miroslava
Biznárová. V Piešťanskom informačnom centre si deti mohli vypočuť známu rozprávku Pištáčik priamo v podaní jej autora Dušana Dušeka, ako aj herečky Szidi Tobias.
Pondelkový podvečer sa niesol v znamení literárnej kaviarne, ktorej hosťami boli štyria autori detských kníh – Peter Glocko, Dušan Dušek, Stanislav Bebjak a a svojím
spevom ho spríjemnila charizmatická Szidi Tobias.
Besedy s autormi a ilustrátormi pokračovali aj na druhý deň festivalu. Základné školy
v okolí Piešťan navštívili spisovateľ Peter Glocko, šéfredaktor časopisu Superohník
Stanislav Bebjak a ilustrátor Martin Kellenberger. Na netradičnom mieste –
v Balneologickom múzeu sa uskutočnila beseda s autorom knihy s príznačným
názvom Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev Petrom Karpinským.
Podujatie Literárny maratón sa uskutočnilo v rámci 2. ročníka projektu Stretnúť knihu
každý deň, podporeného Ministerstvom kultúry SR.
Mgr. Martina Marová, Mestská knižnica mesta Piešťany

Kurz konzervovania a reštaurovania fotografií
v Slovenskej národnej knižnici v Martine
V Slovenskej národnej knižnici od 20. júla do 31. júla 2009 prebiehal kurz letnej školy
pod názvom Fundamentals of the Conservation of Photographs (Základy konzervovania a reštaurovania fotografií). Konal sa v poradí už druhý ročník, prvý sa uskutočnil
minulý rok na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Letná škola je organizovaná v rámci spolupráce medzi Gettyho Inštitútom konzervovania (Getty
Conservation Institute – GCI) v Los Angeles, Vysokou školou výtvarných umení
– Katedrou reštaurovania v Bratislave a Slovenskou národnou knižnicou v Martine.
V novembri 2007 tieto inštitúcie podpísali zmluvu, ktorá umožnila začať projekt konzervovania a reštaurovania fotografií a fotografických zbierok v múzeách, archívoch
a galériách v krajinách strednej, južnej a východnej Európy. Projekt zahrňuje tri ročníky
letných škôl, ktorých súčasťou je diaľkové štúdium a v čase medzi jednotlivými školami
účastníci majú vykonávať príslušné úlohy a partnerské činnosti. Z každej krajiny sa prihlásili jeden alebo dvaja študenti, ktorí by po absolvovaní mali pôsobiť ako metodici pre
oblasť konzervovania a reštaurovania fotografií.
Na minuloročnom kurze sa zúčastnili archivári, kurátori a reštaurátori z Poľska,
Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Macedónska, Slovinska, Srbska, Maďarska,
Českej republiky a samozrejme zo Slovenska. V úvode kurzu boli prednášky týkajúce
sa histórie fotografie, ktoré viedol prof. Dušan Stulik z GCI. Podnetné informácie ohľadom kozervovania fotografií odzneli aj v prednáškach Monique Fischer, konzervátorky
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z Northeast Document Conservation Center v Andoveri v štáte Massachussetts. Účastníci sa potom venovali najmä štúdiu identifikácie technologických procesov
a poškodení fotografií, čo je dôležitá činnosť, potrebná pre ich následnú ochranu.
Tohtoročný druhý modul sa konal v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Účastníkov slávnostne privítal generálny riaditeľ SNK doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
v Konferenčnej sále SNK. Participanti sa oboznámili s históriou Slovenskej národnej knižnice. Zároveň mali možnosť navštíviť študovne SNK a sledovať prezentáciu najmodernejších digitalizačných zariadení v inštitúcii.
Samotný kurz otvoril Sean Charette s GCI, ktorý účastníkov privítal a v krátkosti uviedol
hlavné úlohy kurzu. Prvý týždeň bol v znamení zaujímavých prednášok od významných
lektorov zo zahraničia. Anne Cartier-Bresson, riaditeľka Ateliéru reštaurovania
a konzervovania fotografií z Paríža prednášala o histórii konzervovania fotografií vo
Francúzsku. Ďalej oboznámila účastníkov kurzu s terminologickými výrazmi v oblasti
fotografie. Cenné informácie poskytla aj v oblasti ochrany fotografií v súčasných podmienkach. Mogens Koch, profesor z Kráľovskej akadémie výtvarného umenia v Kodani,
sa vo svojej prednáške zameral na poznatky z oblasti negatívov a ich konzervovania.
Zároveň priniesol mnohé zaujímavé ukážky.
V popoludňajších hodinách počas prvého týždňa účastníci kurzu prezentovali svoju
minuloročnú činnosť na jednotlivých pracoviskách v oblasti konzervovania fotografií.
V druhom týždni letnej školy sa venovali praktickým aktivitám. Participanti pod vedením
profesora D. Stulika mali jedinečnú možnosť návratu k tradičným spôsobom výroby fotografií, ako je kópia na slanom papieri, kyanotypia a platinotypia. Vyskúšali si tiež techniku vyvolania filmu, ktorý mali za úlohu nafotiť a priniesť na letnú školu. Cenné boli aj
prednášky profesora Stulika, v ktorých sa zameral na literatúru a publikácie venované
konzervovaniu fotografií.
Účastníci sa zaoberali aj identifikáciou fotografií z fondu Archívu literatúry a umenia (ALU)
Slovenskej národnej knižnice. Každý dostal jeden fond a jeho úlohou bolo identifikovať techniky fotografií, ich stav či poškodenie a do príslušného formulára zapisovať výsledky svojho
výskumu. Mohli si tak preveriť svoje schopnosti a vedomosti, ktoré získali v prvom kurze letnej školy. Pri tejto príležitosti účastníci spolu s prednášajúcimi navštívili depozit fotografií
Oddelenia fotodokumentačných pamiatok ALU. Ich pripomienky spolu s poznatkami
z identifikácie fotografií sú nepochybne veľkým prínosom pre Slovenskú národnú knižnicu.
Ďalšou zaujímavou činnosťou bolo konzervovanie a reštaurovanie fotografií. O svoje skúsenosti sa s účastníkmi podelila Tram Vo, konzervátorka z GCI, ktorá im rozdala torzá
fotografií s rôznymi poškodeniami na reštaurovanie a ošetrenie. V závere kurzu si
v diskusii jednotliví účastníci navzájom vymieňali svoje poznatky a techniky.
Projekt zameraný na konzervovanie fotografií má za sebou dva ročníky, ktoré nepochybne splnili svoj účel. Účastníci teraz môžu nadobudnuté vedomosti uplatniť na svojich pracoviskách a pokračovať v spomínanom diaľkovom štúdiu. Tretí kurz sa uskutoční
v letných dňoch budúceho roku.
Mgr. Mária Valová, Slovenská národná knižnica v Martine
valova@snk.sk
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Knižnica a architektúra 2009
V dňoch 6.-8. septembra 2009 zorganizovala Univerzitná knižnica Univerzity
Palackého v Olomouci v spolupráci s Národnou technickou knižnicou v Prahe piaty
ročník pracovného seminára s názvom Knihovna a architektura. Seminár sa koná
v Olomouci pravidelne každé dva roky a je jedným z mála európskych fór, zaoberajúcich sa architektúrou knižníc. Ten tohoročný sa konal výnimočne v Prahe,
v novostavbe Národnej technickej knižnice, dva dni pred jej slávnostným otvorením
pre verejnosť.
Na úvod seminára odznela prednáška, v ktorej Ladislav Kurka krátko bilancoval prvé
štyri ročníky seminára a zhrnul situáciu v stavebnej činnosti knižníc v českom prostredí. Na jeho vystúpenie nadviazala kritická prednáška Jana Žemličku, ktorý sa
zaoberal poradenstvom týkajúcim sa dosiahnutia komfortného vnútorného prostredia
budov. Na príklade stavby Národnej technickej knižnice poukázal na niektoré technické riešenia a zamýšľal sa nad otázkou „Koľko architektúry a koľko techniky potrebuje knižnica?“ Milan Bulaty, riaditeľ Univerzitnej knižnice Humboldtovej univerzity
v Berlíne predstavil novostavbu univerzitnej knižnice, ktorú pomenovali Jacob-undWilhelm-Grimm-Zentrum. V novej budove tejto knižnice sa ideálne spojila estetika
s funkcionalitou. Gerald Leitner, konateľ Spolku rakúskych verejných knižníc
a prezident združenia EBLIDA popísal vo svojom vystúpení nielen architektúru, ale
taktiež knihovnícku koncepciu nových rakúskych knižníc. Uviedol, že najlepším argumentom pre výstavbu novej budovy knižnice je postavenie novej, úspešnej knižnice
v susedstve. Dôkazom je Hlavná mestská knižnica vo Viedni, ktorá bola otvorená
v roku 2003. Vyvolala obrovskú reakciu médií a stala sa magnetom pre svojich
návštevníkov a ďalším symbolom Viedne. Naštartovala výstavbu ďalších knižníc
v Rakúsku: Mestskej knižnice v Linzi a Mestskej knižnice v Salzburgu.
Popoludnie prvého dňa seminára bolo venované novostavbe Národnej technickej
knižnice. Na úvod jej riaditeľ Martin Svoboda stručne zhrnul históriu knižnice
a predstavil stavbu novej budovy od počiatočnej iniciatívy, získania pozemku, architektonickej súťaže, až po sťahovanie knižnice z Klementína a zariaďovanie v nových
priestoroch. Na prednášku nadviazala prehliadka priestorov a účastníci sa mohli
oboznámiť s touto „knižnicou pre budúce tisícročie“. Budova knižnice veľmi vhodne
zapadá do areálu ČVUT (České vysoké učení technické). Má tvar oblého štvorca
a šesť poschodí. Jej celková kapacita je 1 788 441 zväzkov, z toho viac ako 600 000
zväzkov vo voľnom výbere na štyroch nadzemných podlažiach. Knižničný fond sa
nachádza aj v dvoch podzemných skladoch. Používatelia majú k dispozícii 1322 študijných miest a 562 relaxačných miest, študovne odborných časopisov a noriem,
4 počítačové učebne s kapacitou 180 miest, 18 skupinových študovní a 29 individuálnych študovní. V budove je 34 informačných terminálov pre prístup do online katalógu, 250 počítačov a internetový WiFi signál. Knižnica ponúka pre používateľov ojedinelý komfort, ako napríklad možnosť samoobslužného vypožičiavania a vracania
dokumentov, miesta pre zdravotne znevýhodnených používateľov, dve voľne prístupné vonkajšie átriá na šiestom poschodí, či nočnú študovňu a kaviareň na prízemí.
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Strohú architektúru vnútorných priestorov oživuje farebná podlaha a kreslá v študovniach. Odpočinková časť je zariadená farebnými taburetkami zloženými do tvaru chemických vzorcov. Betónové podhľady sú pomaľované komiksovými figúrkami
a výjavmi od rumunského vizuálneho umelca Dana Perjovschého.
Na druhý deň pokračoval seminár panelovou diskusiou popredných architektov, verejných činiteľov a knihovníkov na tému „Národní knihovna - Klementinum, nebo nová
budova, nebo oboje“. Diskusiu viedla moderátorka Českej televízie Daniela Drtinová.
V diskusii odznelo veľa argumentov tak pre zachovanie knižnice v Klementíne
a dostavanie depozitného skladu, ako aj pre výstavbu novej budovy. Objavila sa aj
nová myšlienka - výstavby Európskej knižnice. Program seminára uzavrela úvaha
architekta Jana Bendu Príbeh architektúry digitálneho veku o pravdepodobných tendenciách súčasnej architektúry.
Z rozboru príspevkov seminára vyplynuli aj návrhy tém budúceho seminára: inteligentná budova knižnice a budova knižnice v procese trvalo udržateľného rozvoja.
PhDr. Ľudmila Homolová, Univerzitná knižnica
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
ludmila.homolova@umb.sk

Možnosti merania efektívnosti a výkonnosti
pre vysokoškolské knižnice
Seminár Asociácie knižníc vysokých škôl ČR, Brno 15.9.2009
„Aké sú tie slovenské knihovníčky zapálené pre prácu“, počúvala som od kolegýň
z českých akademických knižníc, keď som v deň pracovného voľna 15. septembra
spolu s kolegyňami z Univerzitnej knižnice v Bratislave a z Univerzitnej knižnice
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zavítala na seminár Asociácie knižníc vysokých škôl ČR do Brna. Priznám sa, že okrem zaujímavej témy „Možnosti merania
efektívnosti a výkonnosti pre vysokoškolské knižnice“ ma lákala predstava, že uvidím
ospevovanú i kritizovanú novú účelovú Knižnicu univerzitného kampusu Masarykovej
univerzity v Brne . Hlavným dôvodom bol však fakt, že o problematiku hodnotenia kvality knižníc a o možnosti aplikovateľnosti všeobecných štandardov na akademické
knižnice sa členky sekcie akademických knižníc začali zaujímať po absolvovaní inšpiratívneho seminára s názvom „Meranie výkonov a benchmarking v knižniciach“,
ktorý usporiadal Goetheho inštitút v septembri 2008 v spolupráci s profesnými organizáciami - Spolkom slovenských knihovníkov, Slovenskou asociáciou knižníc
a hostiteľskou inštitúciou – Centrom vedecko-technických informácií SR. Bola som
zvedavá, aký názor na túto problematiku rezonuje u našich českých kolegov a ako
ďaleko je problematika rozpracovaná.
Účastníkov seminára privítala riaditeľka Knižnice univerzitného kampusu
Masarykovej univerzity (KUK MU) Mgr. Zdeňka Dohnálková, ktorá na úvod predstavi34
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la prednášajúcich dopoludňajšieho bloku. Prvý blok prednášok otvoril jubilujúci dlhoročný predseda Zväzu knihovníkov a informačných pracovníkov (SKIP) a zároveň aj
riaditeľ Knihovníckeho inštitútu Národnej knižnice ČR (KI NK ČR) PhDr. Vít Richter.
Vo svojej prezentácii sa zameral na vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli k spusteniu projektu hodnotenia kvality poskytovaných verejných knižnično-informačných služieb
(VKIS) v Českej republike. Ako uviedol, najväčším konkurentom knižníc je internet,
ktorý postavil manažmenty knižníc pred požiadavku zdôvodňovať použitie verejných
finančných prostriedkov na zabezpečenie VKIS, s cieľom preukázať efektivitu
a účelnosť ich využitia. V súčasnosti tento trend zosilnel aj v dôsledku ekonomickej
krízy, ktorá zapríčinila stúpajúci tlak na znižovanie personálu knižníc, škrty
v rozpočtoch, ktoré ovplyvňujú nákup zdrojov, možnosti zapájania sa do projektov
vyžadujúcich finančnú spoluúčasť a samozrejme aj kvantitu a v konečnom dôsledku
i kvalitu pripravovaných podujatí.
V druhej časti príspevku sa PhDr. V. Richter zameral na objasnenie nemeckého modelu na meranie výkonov knižníc BIX (Bibliotheksindex), do ktorého je v súčasnosti zapojených takmer 250 verejných, vedeckých a akademických knižníc z Nemecka
a Rakúska. Tento systém umožňuje na základe sledovaných štatistických ukazovateľov vzájomné porovnanie kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, určuje tzv.
meridiány jednotlivých kritérií, ktoré vyjadrujú optimálne hodnoty dosahovaných výkonov. Výsledkom takéhoto porovnávania je každoročne zostavované poradie knižníc
v jednotlivých kategóriách, ktoré môžu riadiaci pracovníci knižníc využiť pri predkladaní projektov na podporu rozvoja svojich knižníc. Výsledky sú publikované v časopise
B.I.T.online (http://www.b-i-t-online.de/). Systém je otvorený aj pre iné knižnice
z rôznych krajín, účasť v ňom je spoplatnená sumou 170 €. Na záver upozornil, že
účasť knižnice v akomkoľvek systéme hodnotenia jej kvality vyžaduje odvahu a chuť
dosahovať lepšie výsledky, poskytovať kvalitné, pravdivé a kompletné štatistické údaje,
definovať cieľové oblasti činnosti na ktoré sa hodnotiaci systém bude zameriavať,
vybrať optimálny mix indikátorov, ktoré tieto oblasti čo najkomplexnejšie vyjadria.
Konkrétnym výsledkom projektu Benchmarking knižníc v Českej republike sa venoval
nový pracovník referátu pre analýzu a koordináciu VKIS KI NK ČR Mgr. Roman
Giebisch. Projekt bol spustený v r. 2005 ako otvorený systém, do ktorého sa môže
zapojiť akákoľvek verejná knižnica (v súčasnosti je do projektu zapojených 107 verejných knižníc), informácie o projekte sa nachádzajú na stránke KI:
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/15_Vykon.htm. Vyhodnotením
štatistických údajov za roky 2004 a 2005 bolo vybraných 29 indikátorov (v r. 2008 boli
rozšírené na 31 indikátorov), ktoré sa rozdelili do troch skupín: podmienky pre činnosť knižníc (12 indikátorov), používatelia a knižničné služby (10 indikátorov)
a financovanie, výdavky a efektivita knižníc (9 indikátorov). Podstatná časť indikátorov sa dala vybrať zo sledovaných štatistických údajov, okrem toho sa však zapojené
knižnice zaviazali poskytnúť doplňujúce informácie o internetových službách knižnice,
o informáciách týkajúcich sa regiónu (napr. typy a počet škôl v danom regióne),
o zabezpečovaní tzv. regionálnych funkcií, prevádzkovej dobe knižnice, umiestnení
knižnice a zdrojoch financovania činnosti knižnice, vrátane uvedenia špecifík knižnice. Zber dát sa začal v r. 2006 a hneď pri prvom posudzovaní dát sa ukázala byť proBulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3
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blémom práve validita štatistických údajov a ich dostupnosť. V r. 2007 sa uskutočnilo
rozdelenie účastníckych knižníc podľa veľkosti populácie, ktorej knižnica služby
poskytuje. Bola otvorená e-konferencia, sprístupnená webová stránka, uskutočnili sa
semináre zamerané na metodiku zberu a vyhodnocovania údajov a bol zverejnený
samostatný formulár s vybranými štatistickými ukazovateľmi a časťou týkajúcou sa eslužieb knižnice (http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/Form
Bench2008.frma). Výsledky hodnotenia knižníc sú dostupné len zapojeným knižniciam, tretím stranám len so súhlasom zapojenej knižnice. Najväčším problémom sa
ukazuje získavanie ekonomických údajov, keďže prehľad o financovaní prevádzky
knižnice má príslušný ekonomický útvar zriaďovateľa knižnice, ktorý nie je vždy
schopný a ochotný požadované informácie poskytnúť. Problematike benchmarkingu
vo verejných knižniciach je venované číslo 2/2009 časopisu Štátnej vedeckej knižnice v Hradci Králové U nás (http://unas.svkhk.cz/aktualni-cislo.asp).
Mgr. Z. Dohnálková vo svojej prvej prezentácii podala prehľad všeobecných normatívnych materiálov, spoločností, modelov a projektov, ktoré sa problematike hodnotenia a merania kvality organizácií venujú. Základným normatívnym odporúčaním je
medzinárodná norma ISO 9001 z r. 2000 Quality management systems, ktorá definuje základné ukazovatele a kritériá merania kvality. V Čechách majú inštitúcie možnosť
obrátiť sa na Českú společnost pro jakost (http://www.csq.cz), ktorá záujemcom sprístupňuje nástroje na meranie kvality organizácií (model excelentnosti EFQM a model
CAF – Commom Assesment Framework). Model excelentnosti EFQM je praktický
nástroj, ktorý inštitúcie môžu využiť ako nástroj sebahodnotenia, nástroj na porovnanie vlastnej výkonnosti s podobnými organizáciami, návod na zistenie vlastných slabých a silných stránok, ako aj nástroj na vytvorenie dobre fungujúcej štruktúry riadenia organizácie. Pomocou tejto metódy sú organizácie schopné odhaliť rezervy, ktoré
majú na ceste k dosiahnutiu maximálnej výkonnosti a spôsoby na trvalé udržanie optimálneho stavu organizácie a jej služieb. Na príkladoch zahraničných knižníc zhodnotila odlišnosti iných modelov na meranie kvality poskytovaných služieb a činností
(model BSC – Blanced Scorecard, ktorý získal odporúčanie IFLA na implementáciu
do systémov riadenia kvality knižníc vzhľadom na jeho orientáciu na zákazníka/používateľa; metóda DEA uplatňovaná v bulharských knižniciach, o výsledkoch
ktorej referovala na podujatí INFORUM 2006 Neneva Stančeva z EU vo Varne).
Sekcia štatistiky a evaluácie knižníc IFLA vypracovala odporúčajúce štandardy pre
akademické knižnice, ktoré obsahujú 40 indikátorov. V prostredí škandinávskych,
holandských a britských akademických knižníc sa uplatňuje metóda HELMS – The
Higher Education Library Management Statistics, ktorá okrem bežných štatistických
výstupov zhromažďovaných SCONUL-om (Society of Colledge National and
University Libraries) využíva špeciálny súbor štatistických ukazovateľov poskytovaných akademickými knižnicami. Tieto slúžia ako kritériá pre hodnotenie výkonnosti
a kvality pre vrcholové orgány knižníc a univerzít. Na záver sa venovala aktivitám
americkej ARL (Association of Research Libraries), ktorá je gestorom projektu LIBQUAL (http://www.libqual.org/). Slovenskí knihovníci boli s podrobnosťami tohto
i iných projektov americkej asociácie vedeckých knižníc (ARL) oboznámení počas
prednáškového turné čestného predsedu ARL p. Duana Webstera, ktoré sa uskutoč36
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nilo na pozvanie Spolku slovenských knihovníkov v septembri 2008. V prezentácii
poukázala na odlišnosť systému LIBQUAL, ktorá spočíva v tom, že sa väčší dôraz
kladie na hodnotenie kvality poskytovaných služieb a výstupov z pohľadu používateľa, pričom sa systém snaží zmerať hodnoty a pomer medzi službami, ktoré používateľ získal a tými, ktoré očakával a ktoré sú z jeho pohľadu žiaduce. Dotazník s 33
otázkami (hodnotiaca škála je 1-9, pričom 1 je najhoršie a 9 najlepšie hodnotenie,
otázky 31-33 sú zamerané na frekvenciu využívania zdrojov prostredníctvom knižničného webu a jeho nástrojov) tvorí prílohu E metodického materiálu (Procedures
manual) a je dostupný na stránke: http://www.libqual.org/documents/admin/2009_
Procedures_Final.pdf.
Výsledkom nasadenia metód hodnotenia výkonov knižnice by knižnica orientovaná
na potreby používateľa mala spĺňať tieto atribúty:
 všetky služby a aktivity sa vykonávajú podľa potrieb používateľa, používateľ
určuje, či a ako je služba kvalitná,
 knižničné služby a informačné zdroje zvyšujú informačný potenciál
a kvalifikáciu používateľa,
 rozhodnutia o zavádzaní nových služieb sa prijímajú na základe prieskumov
používateľských potrieb.

Systém LIBQUAL je otvorený medzinárodný systém prístupný akejkoľvek knižnici,
vstupný poplatok je 3200 USD, v čom je zahrnuté napr. aj spracovanie jazykovej
mutácie celého systému vrátane dotazníkových meraní. V súčasnosti systém využíva
viac ako 1000 knižničných inštitúcií z celého sveta, v 12 jazykových mutáciách,
a k dispozícii sú výsledky spracovaných dotazníkov od 1 milióna používateľov. Ako
prvá použila metodiku LIBQUAL v dotazníkovom prieskume používateľov Mestská
knižnica v Ústí nad Orlicí.
V druhej časti seminára odzneli prednášky pracovníčok Národnej lekárskej knižnice
v Prahe Heleny Bouzkovej a Evy Lesenkovej, ktoré prezentovali výsledky merania
kvality v zdravotníckych knižniciach, a ďalej informácia o priebehu konferencie QQML
2009 (Quantitative and Qualitative Methods in Libraries, Chania, Kréta, Grécko, 26.29. mája 2009), ktorej sa za Asociáciu knižníc vysokých škôl v ČR zúčastnila Z.
Dohnálková. Abstrakty príspevkov sú dostupné na stránke: http://www.isast.org/
images/BOOK_OF_ABSTRACTS_QQML_teliko.pdf.
V diskusii, ktorá sa rozvinula po odznení všetkých príspevkov, dominovali otázky týkajúce sa priamych dopadov merania kvality knižníc na ich činnosť. Obaja prednášatelia z Národnej knižnice ČR sa zhodli v tom, že porovnávaním knižníc rovnakého typu
sa dosiahlo napr. rozšírenie prevádzkovej doby knižníc, zlepšenie argumentácie pri
požiadavkách na financovanie činnosti knižníc, dosahujú sa lepšie výsledky pri zmierňovaní reštrikčných opatrení zo strany zriaďovateľov z dôvodu finančnej krízy (napr.
pri rušení pobočiek verejných knižníc, obmedzovaní rozsahu poskytovaných služieb
a pod.). Ďalšie pozitívum vidia v zlepšení štatistického sledovania, zdokonalila sa
metodika a zjednotila terminológia, dospelo sa k akceptácii rozšírenia štatistických
výkazov o oblasť e-služieb. Zástupcovia akademických knižníc vo svojich vystúpe-
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niach poukazovali na rozdiely, ktoré by mohli skomplikovať zavádzanie merania výkonov do akademických knižníc (napr. nerovnaký objem sledovaných štatistických údajov; štatistický výkaz akademických knižníc je veľmi stručný; je problém so sledovaním a vykazovaním prezenčných výpožičiek; kto bude zabezpečovať štatistiku
v akademických knižniciach decentralizovaného typu, kde existujú v rámci univerzity,
resp. vysokej školy veľké rozdiely vo výkonoch i samotných podmienkach pre činnosť
knižníc; rozdielne definované štatistické výstupy sledované v knižničných systémoch
akademických knižníc; v prípade rozšírenia štatistického sledovania bude potrebné
zabezpečiť dostupný softvérový nástroj na meranie niektorých ukazovateľov e-služieb, ak to nie je súčasťou KIS danej akademickej knižnice; ako sa dá odstrániť problém so získavaním a zverejňovaním informácií o financovaní knižníc a i.). Časť otázok smerovala k potrebe zabezpečiť objektívnosť vyhodnocovania meraných výkonov
nezávislou inštitúciou, ktorá by okrem hodnotenia procesov, výstupov a vstupov merala i účinky na používateľa, tak ako to robí napr. systém LIBQUAL.
Pri vyhodnotení seminára sa účastníci zhodli v tom, že išlo o prvý náčrt problematiky
merania výkonov a hodnotenia v prostredí akademických knižníc, ale že je naozaj
potrebné pokúsiť sa zaviesť tieto procesy aj do života akademických knižníc
s ohľadom na tlak konkurenčného prostredia nielen domácich, ale aj zahraničných
vysokých škôl. Pozitívum vidia v zlepšení poznania potrieb používateľov knižníc
a následných zmenách v oblasti financovania doplňovania knižničných fondov tradičnými dokumentmi a v celkovom zlepšení podmienok akademických knižníc. Poukázali
na absenciu informácií o pomere nákladov na knižnicu a informačné zdroje
a celkových nákladov na prevádzku vysokej školy. Účastníci seminára boli vyzvaní
k vyplneniu ankety „Možnosti merania efektívnosti a výkonnosti pre vysokoškolské
knižnice“. Výsledky sa využijú pri formulovaní návrhu a stanoviska Asociácie knižníc
vysokých škôl (AKVŠ) k projektu benchmarkingu akademických knižníc na konferencii Bibliotheca academica, ktorá sa bude konať 3.-4. novembra 2009 v Zlíne.
Kompletné prezentácie prednášok budú dostupné na stránke AKVŠ
(http://www.akvs.cz/aktivity/index.html).
PhDr. Mária Kadnárová, Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
kadnarova@fpharm.uniba.sk
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Poznáme naše knihovnícke periodiká?

2. Košický samosprávny kraj. – 3. Prešovský samosprávny kraj
Knihovnícke časopisy na východnom Slovensku
Vydavatelia knihovníckych periodík vo verejných knižniciach to vôbec nemajú ľahké.
Zabezpečiť príspevky, a to iba za vatikánsku menu, vôbec nie je jednoduché.
Redaktorovi častokrát nezostáva nič iné, len apelovať na česť a poctu ktorej sa prispievateľovi dostane, keď do periodika prispeje svojím článkom. Popri tom redaktor
musí disponovať obrovskou dávkou trpezlivosti a vytrvalosti, ktorú v plnej miere
uplatní pri získavaní a následne urgencii dodania príspevkov. To sa deje až dovtedy,
kým to dotyčný vzdá a príspevok nakoniec dodá, aby mal aspoň na chvíľu pokoj
(dovtedy, kým sa nezačne pripravovať ďalšie, nové číslo). – To je tá menej príjemná
stránka, s ktorou sa musí popasovať pracovník knižnice, na pleciach ktorého leží ťarcha vydávania periodika. Na druhej strane pozitíva prevažujú nad negatívami. Tým
najväčším kladom sú priaznivé ohlasy na príspevky. Vydávanie periodika predstavuje jednu z foriem metodického pôsobenia regionálnej knižnice smerom ku knižniciam daného regiónu, alebo, inak povedané, také periodikum môžeme pasovať za
ďalšieho metodika (a tých je v knižniciach čím ďalej tým menej). Nezanedbateľným
prínosom je aj budovanie si pozitívneho imidžu inštitúcie práve cez tento druh vydavateľskej činnosti.
Keď ma oslovila zodpovedná redaktorka Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc, aby
som prispela článkom na tému knihovníckych periodík na východnom Slovensku,
spočiatku som si myslela, že nebudem mať ani o čom písať. Pamäť a aj pohľad na
webovú stránku Infolibu, sekcie „Prečítajte si“ našepkávali, že to budú také dva-tri tituly. Následný prieskum, ktorý som medzi regionálnymi a vedeckými knižnicami urobila, ma vyviedol z omylu. Napočítala som tých periodík celkom sedem, aj keď niektoré z nich iba nedávno uzreli svetlo knihovníckeho sveta. Zároveň som si musela pre
seba poopraviť názor, ktorý všeobecne prevláda, že periodiká skôr zanikajú ako vznikajú. Niektorí respondenti dokonca uviedli, že názov periodika už majú niekoľko rokov
prichystaný, ale voľajako sa im nedarí dopracovať sa k hmatateľnému výsledku. Z
podtextu informácie dýchlo na mňa odhalenie, že to nevzdávajú a že raz rozšíria rady
knihovníckej rodiny vydavateľov.
Čo je zaujímavosťou pri niektorých tituloch, je snaha vydavateľov osloviť nielen knihovníkov, ale aj návštevníkov knižnice. Práve so zameraním na používateľov knižničných služieb začali vydávať svoje Správy a správičky z knižnice v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni v roku 2008. Rozsahom neveľké periodikum (4-6 strán) informuje čitateľov o aktuálnom dianí v knižnici, umožňuje im nazrieť takpovediac rovno do
„knižničnej kuchyne“. Množstvo výtlačkov sa prispôsobuje záujmu, veď promptne
Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3

39

vytlačiť ďalšie exempláre neviazaného periodika nie je v dnešnej dobe žiadny problém. Správy a správičky z knižnice vychádzajú mesačne.
Podobné zameranie má aj občasník Knihomilko, ktorý vydáva Zemplínska knižnica v
Trebišove od roku 2009, aj keď svoju cieľovú skupinu zatiaľ nemá celkom vyšpecifikovanú. Je určený predovšetkým návštevníkom a priateľom knižnice. Z hľadiska
periodicity ide o občasník prinášajúci informácie o pripravovaných a realizovaných
podujatiach, o nových knihách ktoré pribudli do fondu knižnice. Čitateľovi približuje
jednotlivé pracoviská knižnice, s množstvom fotografií. Jeho rozsah je 10-14 strán.
Druhú hlavnú kategóriu knihovníckych periodík predstavujú časopisy určené knihovníkom regiónu, v rámci ktorého má knižnica štatútom stanovené svoje metodické
pôsobenie. Prispievateľmi do periodík regionálnych knižníc sú, až na malé výnimky,
pracovníci vlastnej knižnice a ich vydávanie zabezpečujú metodici. Tento druh periodík vznikol v 70. rokoch minulého stroočia, kedy takmer každá okresná knižnica vydávala periodikum. Po roku 1989 väčšina z nich zanikla, respektíve len niektoré po niekoľkých rokoch začali opätovne vychádzať, často aj so zmeneným názvom.
Jediný, čo celé toto obdobie prežil bezo zmeny a vychádza nepretržite od roku 1972,
je Knihovnícky obzor – periodikum pre knihovníkov v okresoch Humenné, Snina a
Medzilaborce, ktoré raz ročne vydáva Vihorlatská knižnica v Humennom. Jeho pravidelnou súčasťou, tak, ako to môžeme vidieť aj u ostatných periodík tohto zamerania,
sú informácie o dosiahnutých výsledkoch knižníc príslušných okresov v minulom roku.
V roku 2008 obnovila vydávanie časopisu Knihovnícky poradca Zemplínska knižnica
v Trebišove. Periodicitu vydávania - dvakrát do roka – chce knižnica uchovať aj v
nasledujúcom období. Časopis si zatiaľ hľadá svoju „tvár“. V prvých číslach príslušného roku prináša na svojich stránkach rozbory činnosti knižníc v okrese, propaguje
podujatia organizované profesionálnymi knižnicami, informuje o metodických materiáloch atď. Periodikum je propagované aj na webovej stránke knižnice v rámci edičnej činnosti. Škoda len, že návštevníkovi je k dispozícii iba obálka, bez možnosti preklikať sa k obsahu.
Bardejovský knihovník – tento časopis už dvanásty rok (od r. 1997) vydáva Okresná
knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Podnázov stanovuje jeho čitateľské určenie:
knižničný spravodajca pre obecné knižnice okresu Bardejov. Knižnica ho vydáva dvakrát do roka, v rozsahu 30-40 strán v jednom čísle. Časopis je pestrým kaleidoskopom informácií zo života a činnosti najmä tamojšej regionálnej knižnice, ale aj knižníc
okresu. Jeho súčasťou sa stala rubrika Informácie z regiónu, propagujúca osobnosti
regiónu i jeho minulosť, či knihovnícke všeličo. Časopis chcú v krátkej budúcnosti
sprístupniť aj na vlastnej webovej stránke.
Širšie určenie ako len knihovníkom vlastného regiónu (okresu) predpokladajú posledné
dve nižšie uvedené periodiká. Štátna vedecká knižnica v Košiciach vydáva od roku 2003
periodikum s názvom Košický knižničný kaleidoskop. Po nejakej tej odmlke pripravujú v
tomto období do tlače ďalšie číslo tohto občasníka. Periodikum si kladie za cieľ prichádzať s kaleidoskopom informácií nielen o aktivitách vlastnej knižnice, ale aj o činnosti univerzitných knižníc. Zahŕňa aj informácie o verejných knižniciach na východnom
40
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Slovensku. Svoje miesto si v ňom nachádzajú aktivity v spolkovom živote knihovníkov
Košického kraja. Jeho elektronická verzia je umiestnená na webovej stránke knižnice.
Na záver sa chcem pristaviť pri periodiku Knihovník, ktorý vydáva Verejná knižnica
Jána Bocatia v Košiciach. Tohto roku si pripomína okrúhle tridsiate výročie svojho
vzniku. Snahou všetkých tých, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali a i dnes podieľajú, je
odovzdávať dobré skúsenosti iným a tým pomáhať zvyšovať pomyselnú latku úrovne
verejných knižníc. Svojich prispievateľov si získava, popri pracovníkoch vlastnej knižnice, najmä z radov knihovníkov verejných knižníc na východnom Slovensku.
Až do roku 1997 časopis vychádzal pravidelne štyrikrát do roka. Postupne sa kryštalizovali do dnešnej podoby jeho základné rubriky: Namiesto úvodu, Zo života knižníc, Regionálna bibliografia a biografistika, Knižnice v zahraničí, Výpočtová technika
v knižnici, Knihovnícke všeličo. Viaceré témy, o ktorých sa dnes opätovne hovorí ako
o základných úlohách verejných knižníc, sa v Knihovníkovi objavovali už v rokoch
osemdesiatych a deväťdesiatych, ako napr. práca so sociálne znevýhodnenými skupinami (hendikepovaní, Rómovia ...). Dnešná rubrika Knižnice v zahraničí má svojho
predchodcu v rubrike Z knižníc našich priateľov, ktorá pribudla v roku 1985. Jej základ
tvorili preklady z knihovníckych časopisov vychádzajúcich v ruštine a maďarčine. Pri
tejto príležitosti sa žiada spomenúť kmeňovú prekladateľku týchto príspevkov, metodičku Vikinku Bröstlovú z Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá sa na nás, žiaľ, už
len pozerá z knihovníckeho neba.
V roku 1997 dostal Knihovník úplne nový šat – obálku, kde popri novej grafike dominuje optimistická zelená farba. Tento optimizmus sa v tom istom roku u jeho redaktorov premenil na pesimizmus, na čom mal podiel neslávny vznik regionálnych kultúrnych centier (RKC). Ich vznik sa podpísal na veľmi nepriaznivej finančnej situácii knižníc – na pozastavení ich ďalšieho rozvoja. Finančné prostriedky na edičnú činnosť,
vrátane tých na Knihovníka, sa skresali na minimum, čo sa prejavilo v znížení periodicity a v nepravidelnom vydávaní časopisu.
So vstupom do tretieho tisícročia – do roku 2000 – svitlo pre časopis na lepšie časy.
Od roku 2001 vydávame pravidelne dve čísla ročne (občas sa podarí vydať aj tri
čísla). Svojím obsahom sa časopis naďalej snaží inšpirovať knihovníkov a chce im byť
nápomocný v ich práci. Do redakčného minikolektívu pribudla „mladá krv“ prinášajúca invenčné nápady. Elektronické vystavovanie na vlastnej webovej stránke a sprístupňovanie plných textov ako súčasti bibliografických záznamov na webovej stránke
Slovenská knižnica je už v súčasnosti samozrejmosťou.
PhDr. Jana Amrichová, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
amrichova@vkjb.sk
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Výročná konferencia EBLIDA a jej odporúčania
EBLIDA ako nezávislá asociácia knihovníckych, informatických, dokumentačných a
archivárskych asociácií bola založená roku 1992 a v súčasnosti združuje 33 krajín.
Členstvo Slovenska je v nej zastúpené prostredníctvom Slovenskej asociácie knižníc.
Výročná konferencia, organizovaná spoločne so združením NAPLE Fórum, ktorá sa
konala v máji 2009 vo Viedni pod názvom A Library Policy for Europe,sa zaoberala
najmä potrebou vytvorenia jednotnej politiky štátov Európskej únie, garantujúcej
práva knižníc na rozvoj služieb.
Gerald Leitner si vo svojom úvodnom príspevku položil otázku, či je vhodná chvíľa žiadať vytvorenie jednotnej európskej informačnej politiky. Taká chvíľa nikdy nebola a
nebude, odpovedal si, ale je kolektívnou povinnosťou členov EBLIDA aj NAPLE lobovať v Európskej komisii a dostať knižnice do európskej agendy. Doterajšie dosiahnuté
výsledky boli „reaktívne“, odpovedali na existujúce aktivity v oblastiach spätých s prácou knižníc. Aktivity knihovníkov v prospech jednotnej knižničnej a informačnej politiky
G. Leitner formuloval do troch okruhov, ktoré boli zároveň tromi sekciami konferencie:
otázka začlenenia problematiky knižníc do európskej politiky, vytváranie a využívanie
programov a projektov EÚ ktoré zasahujú aj do činnosti knižníc a riešenie problematiky autorských práv a výnimiek autorského práva v prospech činnosti knižníc.
Prezidentka IFLA Claudia Lux sa nedomnieva, že sa knižnice dostávajú do programu
Agendy Európskej únie. Proklamované ideály o znalostnej spoločnosti a rozvoji virtuálnych služieb narážajú na realitu: rozdelenie spoločnosti na informačne bohatú a
chudobnú. Knižnice majú potenciál vytvoriť most medzi oboma pólmi. Ich činnosť je
špecifická, preto nestačí zahrnúť ich do všeobecných programov vzdelávania alebo
kultúry. Zároveň je ale dôležité informovať verejnosť aj vedúce osobnosti európskej
politiky o rozsahu vykonávaných aktivít a možnostiach knižníc, a to jednoduchým a
zrozumiteľným spôsobom, pretože množstvo práce je očiam verejnosti skryté a tá
vníma knihovnícku prácu iba ako „presúvanie kníh a ťukanie do počítača“.
Aby si knižnice v očiach verejnosti zachovali dôstojnú pozíciu, musia akceptovať existujúci životný štýl a potreby súčasnej generácie používateľov knižníc. Niekoľko prednášajúcich sa zhodlo na tom, že
 digitálny obsah v súčasnosti dominuje,
 do činnosti knižníc začínajú zasahovať sociálne technológie,
 priestor knižníc a jeho využitie sa prispôsobuje používateľom, používatelia ho
definujú,
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 najmä verejné knižnice sa stávajú poskytovateľom celoživotného vzdelávania
a programov gramotnosti,
 knižnica musí nadväzovať partnerstvá.

Knižnice čelia trom výzvam: integrovať svoje služby do každodenného života občanov, rozvíjať nové služby a ponúkať služby pre všetky vrstvy populácie. Do poskytovania služieb okrem rozšírenia ponuky e-content treba zahrnúť možnosť sťahovania
obsahu do počítačov, do čítačiek ako Kindl, Ipod alebo do mobilných telefónov.
Priestor knižníc sa stáva aj priestorom celoživotného vzdelávania, kultúrnych skúseností, inšpirácie, angažovanosti.
Takéto smerovanie vývoja by malo byť podporované národnými, aj spoločnou európskou politikou. Realisticky treba priznať, že idea spoločnej európskej politiky, ako
poznamenal vo svojom príspevku Jens Thorhauge, je na jednej strane utópiou, keď
predstavuje obraz knižnice ako integrovaného zdroja prístupu k poznatkom, kultúre,
ako podporovateľa každodenného života občanov; a zároveň je aj dystopiou, keďže
knižnice si nikdy nebudú môcť dovoliť platiť ceny za využívanie materiálov spadajúcich pod autorské práva a postaviť sa proti monopolom vlastniacim digitálne zdroje, a
priepasť a sociálne napätie sa bude zväčšovať. J. Thorhauge navrhuje niekoľko ciest,
ako sa priblížiť k utópii: sú to kreatívne stratégie, projekty s novými službami, budovanie partnerstiev, včlenenie knižnice do ponuky verejných služieb, akceptácia formy
súčasnej civilizácie: od lístkových katalógov sme sa dostali k databázam, internetu a
digitálnym médiám. Google a sociálne technológie spôsobili zmenu kultúry, používateľských potrieb aj používateľského správania.
Barbro Wigell-Ryynänen z Fínska sa nedomnieva, že Európa potrebuje jednotnú knižničnú politiku, podmienkou však je garantovanie vývoja knižničných služieb v jednotlivých krajinách. Kritickými pre knižnice sa stávajú otázky nájdenia vyhovujúceho
obchodného modelu prístupu k materiálom chráneným autorským zákonom, rozširovanie vzdelania a zručnosti zamestnancov knižníc, vytváranie a propagovanie nových
druhov služieb, ako aj zmysluplných rozvojových programov.
Pohľadu na legislatívne usmernenie činnosti knižníc krajín EÚ sa venovala Barbara
Schleihagen. Vo svojom príspevku zosumarizovala stav v krajinách EÚ, kde dve tretiny členských štátov majú knižničný zákon a desať krajín ho nemá (Bulharsko,
Francúzsko, Nemecko, Írsko, Luxemburgsko, Malta, Holandsko, Rakúsko,
Portugalsko a Cyprus). Pritom 15 zo 17 členských štátov s knižničným zákonom
novelizovalo tento zákon v posledných rokoch, v jednom prípade bol novelizovaný r.
1996 a jedna krajina má poslednú novelizáciu knižničného zákona z r. 1964. –
Príspevok bližšie predstavil knižničnú legislatívu niektorých krajín EÚ (Írska,
Holandska, Nemecka, Veľkej Británie, Dánska) a uviedol, že pokiaľ krajina nemá knižničný zákon, činnosť knižníc je zahrnutá v zákonoch lokálnej vlády (Írsko) a v zákone
o kultúre (Holandsko). Autorka skonštatovala, že neexistuje jediná správna cesta tvorby knižničného zákona a jeho formy, ale je nutné, aby bol knižničný zákon integrovaný do právneho systému konkrétnej krajiny a aby zabezpečoval stabilitu úrovne činnosti knižníc na umožnenie voľného prístupu k informáciám, slobodu názorov, aby
garantoval povinnosť verejných služieb knižníc, aby vyžadoval finančnú podporu
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štátu, bezplatnosť základných knižničných služieb, nezávislé budovanie fondov a kooperáciu knižníc v rámci národných knižničných sietí. Zákony by mali zdôrazniť
význam knižníc ako garantov slobody prejavu a názorov.
Náplňou ďalšej sekcie konferencie bolo predstavenie programov Európskej únie,
umožňujúcich zapojenie knižníc. Prednášajúci tejto tematiky sa zhodli na názore, že
neexistuje program pre krajiny EÚ, ktorý by sa venoval iba rozvoju činnosti knižníc.
Tie sú včlenené do projektov vzdelávania alebo kultúrneho dedičstva.
Edith Genseer vystúpila s prehľadom programov v rámci programu Európskej komisie na podporu kultúry – Kultúra 2007-2013. Informovala o predchádzajúcich etapách
programu, priblížila ciele, typy aktivít a projektov, možnosti financovania. Zaujímavou
informáciou bola štatistika z r. 2008 o množstve podaných projektov a z nich úspešných projektov, ktorým boli udelené prostriedky na plnenie. Najaktívnejšou krajinou
programu Kultúra bolo Taliansko, ktoré počtom podaných projektov vysoko prevyšovalo ostatné krajiny, hoci financie boli pridelené iba zlomku týchto projektov.
Rozvoj knižníc je súčasťou Stratégie Európskej komisie i2010, ktorá nadväzuje na plán
eEurope. Iniciatíva i2010 je založená na troch cieľoch a jedným z nich je vybudovanie
európskej informačnej spoločnosti pre všetkých občanov. Komisia sa rozhodla vytvoriť
projekt i2010: Digitálne knižnice. Túto iniciatívu predstavil vo svojom príspevku Yvo
Volman. Projekt bol vytvorený v r. 2005 a cieľom Európskej digitálnej knižnice (EDL)
bolo sprístupniť kultúrne a vedecké materiály na spoločnom mieste. Následne vzniklo
viacjazyčné online rozhranie známe ako Europeana. Kľúčové oblasti projektu, ako ich
určila Európska komisia, boli digitalizácia analógových zbierok, ich online dostupnosť a
uchovanie a ochrana digitalizovaného materiálu pre budúce generácie. Príspevok upozornil na riziká digitalizácie materiálov – niekedy sa verejné dokumenty po digitalizácii
stávajú nedostupnými pre verejnosť, nastáva privatizácia verejnej správy a falošná
súťaživosť s obchodným sektorom v oblasti digitalizácie a sprístupňovania materiálov.
Projekt Europeana bližšie predstavila Jill Cousins, programová riaditeľka Európskej
knižnice. Ako jednotná európska digitálna knižnica má byť Europeana významnou
verejnou doménou a kvôli problematike autorských práv a verejnej dostupnosti je
nutné vyriešiť niektoré prekážky. Jednotlivé štáty majú za úlohu vyjasniť autorskoprávne nejasnosti a nedostatky v oblasti ochrany digitálnych údajov. Europeana tiež
rieši problematiku licencií na využívanie materiálov spadajúcich pod autorský zákon a
spoluprácu s nositeľmi práv.
Súčasným cieľom Europeany, ako uviedol Bas Savenije, je posun od rozširovania
projektov k udržateľnosti financovania a ustráženiu verejnej dostupnosti digitalizovaných verejne prístupných dokumentov. Veľkou úlohou je aj sprehľadnenie nejasných
autorských zákonov, ktoré sa dotýkajú sprístupňovania a využívania mnohých dokumentov Europeany. Príkladom môže byť existencia tzv. osirelých diel, na ktoré sa
vzťahuje autorské právo, ich vlastník sa však nedá nájsť a preto nie je možné získať
súhlas na ich sprístupnenie.
Príspevky konferencie vyjadrili nutnosť ďalej inovovať rozsah služieb knižníc a prispôsobovať nielen služby, ale aj fyzický priestor knižníc súčasnej generácii používa44

Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3

teľov. Požiadavka jednotnej európskej politiky garantujúcej práva knižníc v európskom
priestore je úzko spätá s narastajúcimi obmedzeniami v možnosti sprístupňovania
dokumentov v tlačenej a najmä v elektronickej podobe. V súčasnosti nie je reálny
vznik európskej direktívy regulujúcej vzťahy knižníc a poskytovateľov elektronických
dokumentov. Knihovníci však majú povinnosť riešiť svoje problémy aj na úrovni
Európskeho parlamentu, a to predkladaním návrhov, prezentujúcich problémy a novú
úlohu knižníc v spoločnosti, vo forme zelených kníh (green paper) a aktivitami na
vytvorenie bielych kníh (white paper), ktoré by sa zaoberali knižnicami.
Výsledkom konferencie je aj spoločná výzva EBLIDA a NAPLE Fórum adresovaná
Európskej komisii, aby pri podpore rozvoja Európskej znalostnej spoločnosti postupovala podľa týchto odporúčaní:
1. Biela kniha Verejné knižnice v znalostnej spoločnosti, ktorú by mala Európska
komisia prijať.
2. Znalostné centrum: Európska komisia je vyzvaná, aby založila Znalostné centrum, ktoré bude poskytovať koordinované aktuálne informácie o službách verejných knižníc v členských štátoch EÚ a ktoré bude mať základňu pri EBLIDA.
3. Projekty financované EÚ: je potrebné venovať pozornosť projektom EÚ zameraným na podporu rozvoja knižníc.
4. Autorské právo - výzva na zrušenie bariér, ktoré sú v rozpore s myšlienkou rozvoja znalostnej spoločnosti. Dokument vyzýva na vytvorenie spravodlivej politiky
v oblasti autorského práva, ktorá by prihliadala na záujmy držiteľov práv a pripúšťala primerané výnimky pre prácu knižníc.
Použitá literatúra:
Vienna declaration. http://www.eblida.org/uploads/eblida/19/1243334448.pdf
Niektoré príspevky z knferencie nájdete na stránke:
http://www.conference.bvoe.at/presentations.html
Mgr. Daniela Tóthová, Univerzitná knižnica v Bratislave
daniela.tothova@ulib.sk

Rakúska knižnica v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Rakúska knižnica na Slovensku bola otvorená v roku 1990 s cieľom poskytovať
základnú literatúru a informácie o Rakúsku a jeho histórii, vede a kultúre. Jej pôvodným správcom bola Ústredná knižnica SAV. Roku 2005 prešla do správy Univerzitnej
knižnice v Bratislave a stala sa súčasťou Oddelenia zahraničných centier (spolu s Info
USA, Centrom ruských štúdií, Britským centrom a Mamateyovou zbierkou).
V súčasnosti Rakúska knižnica disponuje približne 6 tis. titulmi kníh a periodík, pričom
ponúka široké využitie pre svojich používateľov a príležitostných návštevníkov.
Obsahuje literatúru z mnohých vedných odborov – z psychológie, ktorá zaujíma vo
fonde podstatné miesto (Sigmund Freud, Alfred Adler ...), filozofie, spoločenských
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vied, politických vied, jazykovedy, umenia, histórie, a v neposlednom rade biografie
osobností Rakúska. Veľkú časť fondu tvorí umelecká literatúra. nachádzajú sa tu diela
klasických autorov, počnúc Grillparzerom a Adalbertom Stifterom, cez Arthura
Schnitzlera a Thomasa Bernhardta až po súčaných autorov (Peter Handtke, držiteľka
Nobelovej ceny Elfriede Jelinek a i.). Používatelia tu majú k dispozícii aj rakúske
periodiká – zvyčajne týždenníky, mesačníky a i., zamerané prevažne na literárnu
vedu, umeleckú literatúru a umenie. Fond knižnice sa každoročne dopĺňa o nové tituly na základe predbežného interného prieskumu záujmu čitateľov.
Rakúsku knižnicu využívajú prevažne germanisti – profesori, lektori, študenti germanistiky, ale aj široká verejnosť so znalosťou nemeckého jazyka. V jej priestoroch sa
môžu rýchlo zorientovať v problematike rakúskych reálií, ale aj v otázkach súčasnej
politickej situácie a pod.
Za účelom lepšieho spoznania osobností Rakúska knižnica pripravuje každý mesiac
výstavky, ktoré sa viažu vždy na dajaké konkrétne jubileum. Výstavky sú taktiež venované jednotlivým regiónom Rakúska, alebo sú zamerané na oblasť umenia (napr. viedenská secesia a pod.). Niekoľkokrát do roka sa v priestoroch knižnice konajú väčšie
podujatia, ako sú autorské čítania. V roku 2008 sa uskutočnili tri takéto podujatia, za
účasti najmä študentov katedry germanistiky, ale aj širšej verejnosti. Autorské čítania
mladých rakúskych spisovateľov a básnikov majú vždy veľký úspech pre svoju autenticitu a skvelú atmosféru ...
Rakúske centrum úzko spolupracuje a Veľvyslanectvom Rakúskej republiky v SR, s
Rakúskym kultúrnym fórom a Rakúskym inštitútom. Každý rok sa vo Viedni koná pracovné stretnutie pracovníkov rakúskych centier z celej Európy i mimo Európy.
Stretnutia bývajú rozdelené na dve časti: letná časť sa koná v júni a jesenná v septembri. Vyhodnocujú sa výsledky práce jednotlivých centier, uskutočňujú sa porady,
zamerané na informovanie o prioritách na ďalšie obdobie... Knihovníci a pracovníci
rakúskych centier sa obvykle stretávajú na ministerstve zahraničných vecí, v samom
srdci Viedne na Herrengasse. Spolu s porovnávaním práce jednotlivých centier je
dôležité aj nadväzovanie vzájomných kontaktov medzi ich pracovníkmi, výmena skúseností. Pracovníci Rakúskej knižnice v Univerzitnej knižnici v Bratislave si z týchto
stretnutí prinášajú aj mnohé podnety pre ďalšiu prácu.
Ján Babala, Univerzitná kižnica v Bratislave
jan.babala@ulib.sk
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O knihovníctve bez nostalgie: pri životnom jubileu
PhDr. Vlasty Kalinovej
Drobnú, ale dynamickú ženu som videla prvýkrát na jednom zo seminárov pre knihovníkov v Turčianskych Tepliciach. Zrazu zaplnila celú miestnosť a rešpekt okolostojacich
potvrdil, že „to je tá veľká šéfka inšpektorská“. Bola to PhDr. Vlasta Kalinová. Pri rôznych
príležitostiach som si neskôr vypočula jej mnohé vystúpenia, referáty, diskusie, čítala v
redakcii rukopisy, články i štúdie ... Roky plynuli, časy sa menili a osudy tiež. Hoci osobne sme sa stretávali len zriedkavo, po rokoch máme takmer „susedský“ kontakt a tak
sme mali príležitosť často si vymieňať novinky z knihovníckeho sveta, či pospomínať. To
sa stalo základom a inšpiráciou pre náš rozhovor.


Najskôr začneme niekoľkými základnými životopisnými údajmi. Je známe, že si sa
narodila 1. augusta 1934 v Prahe. Prezradíš niečo viac o svojom detstve?

Moji rodičia mali slovenskú národnosť a tak v roku 1939 sme museli Čechy opustiť.
Základnú školu som vychodila v Slovenskej Ľupči, kde som bývala vtedy u starej mamy.
Po vojne sme sa dostali do Bratislavy, kde som vychodila dievčenské gymnázium a
neskôr pedagogickú školu. Vždy som túžila po vzdelaní, hoci moja mama to neschvaľovala („dievča má mať v ruke varechu“). Napriek zákazu som začala študovať filozofiu na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


Ako si sa teda dostala ku knihovníctvu, resp. prečo si zvolila práve tento odbor?

Moja cesta ku knihovníctvu bola vlastne priamočiara. Práve som ukončila prvý semester filozofie, keď ma oslovil manžel mojej spolužiačky Emil Knieža, ktorý bol riaditeľom
Mestskej knižnice v Bratislave a ponúkol mi miesto v knižnici. Tak som sa v roku 1959
ocitla v prostredí pre mňa osobitne príťažlivom – v prostredí knižnice. Riaditeľ ma zároveň presvedčil, aby som v štúdiu prestúpila na odbor knihovníctvo – slovenčina, čo sa
mi aj podarilo. Túto kombináciu som ukončila v roku 1963, doktorát som získala roku
1968. V Mestskej knižnici som nadobudla prvé skúsenosti z konkrétnej knihovníckej
práce a neskôr aj v metodike. K týmto mojim učňovským rokom významne prispela aj
funkcia predsedníčky komisie pre prácu s knihou medzi mládežou Ústredného výboru
ČSM (Československého zväzu mládeže). Zoznámila som sa vtedy s mnohými zaujímavými ľuďmi z oblasti kultúry, čo som neskôr zúročila vo svojej ďalšej práci.


Vidieť, že pán riaditeľ Knieža vedel dobre presviedčať. Prvé roky v jeho knižnici boli
výborným štartom do budúcnosti. Onedlho, v roku 1962 si prešla do funkcie ústrednej knižničnej inšpektorky Odboru školstva a kultúry Slovenskej národnej rady SNR (neskôr to bolo povereníctvo SNR) a keď si odchádzala z tohto postu, už to
bolo samostatné ministerstvo kultúry. Čo znamenalo toto obdobie pre Teba?

Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3

47

Dnes – s odstupom času – môžem povedať, že desaťročie v tejto funkcii znamenalo pre
mňa priam druhú vysokú školu. Vtedy tam pracovalo veľa skutočných osobností slovenskej kultúry, vzájomne sme si všetci pomáhali, tvorivo sme sa podnecovali, bol to jednoducho skvelý pracovný kolektív, kde som sa veľa naučila. Spomínam, ako mi pri
nástupe do tejto funkcie raz Peter Maruniak povedal, aby som si dala pozor na to, že
„takáto vrcholová funkcia sa dá využiť, ale aj zneužiť“. Vždy som sa držala tohto základného princípu. Okrem uvedených slov som si vždy pripomínala zásadu Jožka Repčáka,
že „knihovníctvo nie je iba zamestnanie, ale predovšetkým poslanie“.


Neskúsiš sa pozrieť späť na tieto rušné roky?

Ak sa dnes pozerám späť, mala by som predovšetkým povedať, čo sa podarilo urobiť.
Najjednoduchšia odpoveď by bola: na Slovensku sme boli veľmi aktívni. Nie je predsa
tajomstvom, že zákon č. 430/1919 Zb. o verejných knižniciach obecných sa začal u nás
realizovať až po 2. svetovej vojne. Vzniklo aj knihovnícke školstvo (napr. v roku 1946
sme mali na Slovensku len dvoch profesionálnych knihovníkov, ktorí absolvovali knihovnícky kurz u Jiřího Mahena v Brne!), postupne sa vybudovali knižnice na celom území
na všetkých regionálnych úrovniach, vyšpecifikovali a stabilizovali sa vedecké knižnice
atď. atď. Mojou úlohou bolo zaradiť sa do tohto procesu a podporiť jeho rozvoj. Z aktivít
spomeniem len niektoré: výstavba novostavby Matice slovenskej, celoštátna architektonická súťaž na výstavbu Okresnej knižnice v Prievidzi, ďalšia na knižničný nábytok,
výstavba experimentálnej Okresnej knižnice v Čadci, kde sa podarilo vytvoriť a predstaviť model modernej verejnej knižnice na Slovensku, a nielen u nás. Vymenovanie vyzerá vcelku pekne, ale za každou z uvedených aktivít sa skrýva nekonečný boj o peniaze,
čas, ľudí – o všetko. Nič nepadlo hotové z neba – o to viac, že najmä spočiatku sa peniaze rozdeľovali z centrálnych československých zdrojov. Mrzí ma preto, ak sa dnes stretávam s názorom „veď vám bolo vtedy hej, mali ste všetko!“. Nie je to pravda, za všetko
bolo treba bojovať, presviedčať, zdôvodňovať a získavať podporu. Napokon najlepším
príkladom toho bola cesta slovenského knižničného zákona, ktorá sa datuje od roku
1969! Jednoducho, nebola to ľahká cesta.
Ešte by som doplnila, že roky som hľadala možnosti spolupráce so zahraničnými knižnicami a usilovala som sa rôznou formou o realizáciu získaných poznatkov na domácej
pôde. Okrem toho som dlhšie obdobie pôsobila ako tajomníčka Slovenskej knižničnej
rady, aktívne som pracovala vo Zväze slovenských knihovníkov a informatikov, neskôr
Spolku slovenských knihovníkov (aj vo funkcii podpredsedníčky) a v spolkových štruktúrach som podporovala aj myšlienku vzniku Slovenskej asociácie knižníc.


Ani pre Teba to osobne nebolo jednoduché, keď si musela z funkcie roku 1972
odísť. Ako pokračovala potom Tvoja knihovnícka cesta?

Po previerkach ma zo dňa na deň preradili príkazom ministra kultúry do Ústrednej ekonomickej knižnice. Po niekoľkých rokoch som sa ocitla v Matici slovenskej na pracovisku Národného koordinačného centra pre výstavbu a zariaďovanie knižníc. Medzi moje
posledné pracovné aktivity patrila funkcia výkonnej riaditeľky prvého medzinárodného
holandsko-slovenského projektu na zavedenie bibliobusov do knižničných služieb vo
Svidníku, ktoré doteraz plnia svoju úlohu, čo ma úprimne teší. Suma sumárum, mala
som šťastie byť „pri tom“, keď sa niečo dialo, možno aj vlastným pričinením, a to je dobrý
pocit. Tak som sa pomaly dopracovala do dôchodku.
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Čo myslíš, riešila by si dnes niektoré veci inak?

Priznám sa, že na to je ťažko odpovedať. Vždy som verila ľuďom (možno niekedy aj
naivne), hoci som vedela o intrigách, klebetách, závisti, slovom o pohádzaných polenách
... Dnes je iná spoločenská situácia, ale, žiaľ, práve mnohé neduhy pretrvávajú, ako
napr. vymieňanie kvalifikovaných pracovníkov za nekvalifikovaných – stačí správne politické tričko, alebo postavenie manžela a pod.


Ako vnímaš knihovnícku problematiku v súčasnosti?

Už som spomenula, že mnohé neduhy stále existujú. Mrzí ma však, že ani v dnešnej
spoločnosti nie je funkcia knihovníka docenená. Možno je to dané prefeminizovaním
profesie, nadmerným preferovaním informatiky aj v knihovníckom školstve a v neposlednom rade i nepriebojnosťou knihovníkov. Mimochodom: rada by som si prečítala
porovnávaciu štúdiu klasického knihovníka a informatika. Už starí Gréci tvrdili, že bez
analýzy histórie nemožno ísť vpred – a nám chýba objektívna analýza nášho odboru.
Možno by nebolo od veci obnoviť súbehy na teoretické práce aj na pôde profesijných
združení, keď to akosi nechýba profesionálnym inštitúciám. Osobitnú kapitolu tvoria
vzťahy s českými kolegami, ktoré boli vždy korektné. Je to pekná téma, ktorá čaká na
svoje dôkladné vyhodnotenie. Našli by sa však aj iné témy.


V roku 1994 si odišla do dôchodku. Ani potom si však nestratila kontakt s knihovníctvom. Čomu sa najviac venuješ?

Darí sa mi udržiavať aktívne styky s našimi aj českými knihovníkmi. Navštevujem akcie
Spolku slovenských knihovníkov – jubileum spolku, či stretnutia seniorov a pod.
Príležitostne prispejem aj do bulletinu Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja a sledujem – hoci už nie systematicky –
odbornú tlač. Najbližší kontakt udržiavam s bratislavskou Knižnicou Ružinov, ktorá je
mojou „obvodnou“ knižnicou, podľa možnosti navštevujem aj jej podujatia. Okrem toho
sa už roky podieľam na budovaní knižnice Talianskeho inštitútu kultúry v Bratislave
(pôvodne talianska knižnica v Bratislave pôsobila v rokoch 1922-1948 a jej činnosť
obnovili v rámci Talianskeho inštitútu kultúry v roku 1994). S mojimi talianskymi priateľkami Mariou Collari a Mirou Cossi organizujeme zbierku kníh od talianskych darcov.
Takto sme pre Bratislavu získali okolo 5 tisíc zv. kníh, vrátane vzácnych publikácií a
encyklopédií zo súkromných profesorských knižníc, a to všetko zdarma.


Vieš si predstaviť život bez knihy?

Nie, to mi vlastne ani nehrozí. Pred piatimi rokmi som totiž začala študovať na Univerzite
tretieho veku. Vrátila som sa k mojim začiatkom a začala som študovať opäť filozofiu v
kombinácii s jógou, čo sa výborne dopĺňalo. Po úspešnom absolvovaní som pokračovala štúdiom sveta opery, teraz som pribrala latinčinu a antický Rím i dejiny umenia. Bez
kníh sa nezaobídem, do školy sa teším a s radosťou študujem. Stalo sa to náplňou
môjho života.
S PhDr. Vlastou Kalinovou sa rozprávala PhDr. Ľudmila Čelková,
Ústredná knižnica SAV v Bratislave
ludmila.celkova@savba.sk

Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3

49

Predstavujeme riaditeľa
Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach
Ing. Ondreja Látku, PhD.
Vážený pán riaditeľ,


Viete, že v súčasnosti ste najmladším riaditeľom akademickej knižnice na Slovensku?
Keďže tento rozhovor robíme pre časopis, čitateľmi ktorého sú pracovníci knižníc,
môžete sa im predstaviť?

Uvedomujem si, že som nielen najmladším riaditeľom, ale že dopĺňam
rady riaditeľov mužského pohlavia, ktorých v knižniciach na Slovensku
nie je až tak veľa. Tento fakt, či už jeden alebo druhý, beriem ako veľké
plus nielen pre rozvoj Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v
Košiciach, ale aj pre rozvoj v rámci akademických knižníc na
Slovensku. Touto myšlienkou som chcel povedať, že v mojej osobe
prinášam akýsi iný pohľad na knižnicu a že veľmi dobre rozumiem
záujmu, resp. nezáujmu našich používateľov. Čo sa týka môjho súkromia, nie je zatiaľ veľa čo odhaľovať. Za zmienku stojí moje doterajšie
pôsobenie. Štúdium tretieho stupňa som ukončil v roku 2008 na
Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) v odbore Informatika. Už
počas štúdia som sa zapájal do rôznych aktivít nielen športovo-kultúrneho charakteru, ale
zaujímal som sa o dianie na univerzite.Bol som predsedom študentskej časti akademického
senátu a tiež zástupcom študentov vo vedení TUKE, vďaka čomu som nadobudol cenné
skúsenosti s riadením. Počas štúdia som sa podieľal na vypracovaní niekoľkých projektov
pre univerzitu v spolupráci so súkromným sektorom. Možno sa niekto opýta, aké skúsenosti sa dajú nadobudnúť pri riadení študentov. Odpoveď je jednoduchá: na univerzitách pracujú študenti výlučne v dobrovoľných organizáciách a spolkoch bez nároku na finančnú
odmenu, preto je nevyhnutné nájsť spôsob ako ich pozitívne motivovať a zaangažovať pre
všetky potrebné aktivity. Nie je to jednoduchá úloha, ale za tie roky som sa to naučil a tieto
skúsenosti teraz môžem využívať v praxi.


Univerzitná knižnica Technickej univerzity v roku 2009 – to je aj nová budova, jedna z
mála stavieb na Slovensku, realizovaná v poslednom období. Ako ovplyvní táto skutočnosť činnosť Vašej knižnice?

Činnosť našej knižnice to ovplyvní radikálne, a to hneď z niekoľkých aspektov. Jedným z nich
je prispôsobenie knižnično-informačných služieb a odborných činností novým priestorovým
možnostiam. Doteraz sme totiž sídlili v suteréne a na prízemí hlavnej budovy Technickej univerzity. Tieto priestory však nevyhovovali súčasným štandardom. Ďalší aspekt, ktorý ovplyvňuje činnosť knižnice, je jej technicko-informačné vybavenie. V novej budove sa nám za podpory vedenia TUKE podarilo zabezpečiť úplne nové vybavenie IKT s novým knižnično-informačným systémom. V súčasnosti prebiehajú konverzie všetkých používaných programov
práve do tohto systému.


Čo všetko čaká Vašich používateľov v nových priestoroch?

Nová budova je päťpodlažná a ponúka množstvo študijných priestorov, kde môžu študenti
študovať, pracovať na svojich školských projektoch spoločne, resp. individuálne. Naši použí-

50

Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3

vatelia budú mať k dispozícii vyše sto počítačov, ktoré budú môcť bezplatne používať na štúdium. Samozrejmosťou je WIFI pripojenie, ktoré bude zabezpečené najnovšou technológiou. Študent si bude môcť sadnúť na ľubovoľné miesto v knižnici, zapnúť si počítač a pripojiť sa na internet. Okrem podpory vzdelávania študentov TUKE sa pripravujú aj niektoré
vylepšenia v oblasti podpory pedagogickej časti. Predovšetkým ide o evidenciu publikačnej
činnosti zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach. Okrem týchto inovácií bude taktiež
implementovaná technológia RFID, slúžiaca na evidenciu knižničného fondu, ktorá bude
implementovaná po celej budove, ale aj pri prezenčnej a absenčnej výpožičke.


Za pomerne krátke, ale intenzívne pôsobenie vo funkcii riaditeľa ste sa už určite zorientovali v knihovníckom prostredí. Ako vidíte budúcnosť tejto profesie ako informatik?

Otázku, prečo som ako informatik zakotvil v knižnici, dostávam pomerne často. Súčasná
knižnica už nie je len o knihách, ale aj o podpore informatiky v knižničných procesoch.
Samozrejme, že samotná tlačená kniha nikdy nevymizne. V dnešnej elektronickej dobe však
študenti preferujú viac elektronické informačné zdroje. Aspoň tak to vidím v technických smeroch štúdia, preto ako informatik podporujem ich zavádzanie a využívanie v knižniciach.
Počas štúdia som ale siahol aj po knihách, ktoré sa nedali získať v elektronickej podobe.
Preto si myslím, že je to profesia, ktorá má budúcnosť.
Ako ste povedali, počas môjho krátkeho, ale intenzívneho pôsobenia som mal možnosť preniknúť do knihovníckeho prostredia, kde som zistil, že kniha má také čaro, ktoré nedokáže
nahradiť žiaden počítač. Už len samotný pocit držať v rukách knihy je neopísateľný. Ja som
niečo podobné zažil v našom depozite. To bolo prvé, čo vo mne zanechalo stopu a dovolím
si tvrdiť, že na celý život. Okrem toho na mňa zapôsobila súdržnosť knihovníkov. Páči sa mi,
ak sa knihovníci z celého Slovenska vedia spojiť a ťahať za jeden koniec. Dúfam, že aj ja
budem prínosom pre túto komunitu.
Zhovárala sa PhDr. Zuzana Babicová, Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
zuzana.babicova@upjs.sk

–....bez ďalších obmedzení
Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť, čo sa nám páči, ale nájsť zaľúbenie v tom, čo robíme.
THOMAS ALVA EDISON

Podľa výroku klasika môžeme zaradiť našu jubilantku k mimoriadne
úspešným ľuďom. Veď pri pohľade na jej život a prácu sa zdá, že jej
čas buď plynie omnoho pomalšie ako ostatným, alebo je s ním aspoň
lepšia kamarátka ako väčšina z nás. Inak si nemožno vysvetliť, ako a
kedy stíhala, a čo je potešiteľné – stále stíha, vykonávať ten obrovský
kusisko práce v knihovníckom svete. A navyše na nej samotnej akoby
neúprosne plynúci čas nezanechával žiadne stopy.
A tak nielen svojím výzorom, ale najmä mnohostrannými aktivitami
možno viacerých prekvapí skutočnosť, že v tomto roku oslavuje PhDr.
DANIELA DŽUGANOVÁ svoje 50. narodeniny.
Hoci miestom jej narodenia je mestečko na Považí – Púchov, jej životná púť nabrala netypicky západo – východný smer. Po skončení gymnázia ju kroky zaviedli na Chemicko-techBulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 3
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nologickú fakultu v Bratislave. Od mala však mala vzťah k písaniu a k slovám a jej snom bolo
stať sa novinárkou. Tento sen sa jej aj splnil – prvé zamestnanie našla v Novinárskom študijnom ústave v Bratislave, kde pracovala v rokoch 1980 – 1982. Vysokoškolské štúdium na
Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave absolvovala externou formou. Ďalšia jej pracovná i životná etapa sa už spája s
východoslovenskou metropolou – Košicami. Tu nastúpila v roku 1983 do služieb Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach najprv ako bibliografka, neskôr ako vedúca oddelenia akvizície a napokon na post najvyšší – post riaditeľky. Počas pôsobenia v tejto knihovníckej inštitúcií absolvovala niekoľko zahraničných ciest, ktoré dotvárali jej profesionálne videnie a rozširovali jej získané vedomosti:



1994 – študijný pobyt vo Francúzsku,
1995 – študijný pobyt v Nemecku.

V tomto období (1994 – 1997) sa stala aj členkou implementačnej skupiny projektu KOLIN
(Košice Library Information Network), členkou Exekutívnej rady združenia KOLIN (1997
– 1998) a v rokoch 2004 – 2007 jej riaditeľkou.
V roku 1998, ako skúsená vodáčka, vplávala do akademických vôd Univerzitnej knižnice
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na pozíciu vedúcej Lekárskej knižnice.
Koncom roka 2004 sa stala riaditeľkou univerzitnej knižnice, v ktorej pôsobí dodnes. V
rokoch jej pôsobenia na univerzitnej pôde sa začala rozvíjať aj jej kariéra spojená s celoslovenskými knihovníckymi aktivitami:









od r. 2000 – členka Informatickej sekcie Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov
2002 – 2006 – predseda Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov
od r. 2002 – členka výboru a predstavenstva Spolku slovenských knihovníkov
2002 – 2004 – členka Národnej komisie pre služby
od r. 2002 – členka komisie grantového programu MK SR
od r. 2006 – členka predstavenstva a vedúca sekcie akademických knižníc pri Slovenskej
asociácii knižníc
od r. 2001 – organizačný garant medzinárodného sympózia INFOS
2004 – organizačný garant medzinárodného semináru CASLIN 2004

Charakteristickými vlastnosťami Danky, ako ju väčšina z nás familiárne oslovuje, je otvorenosť, flexibilita, zanietenosť, kolegialita, spoľahlivosť, riadiace a komunikačné schopnosti,
precíznosť a neuveriteľné množstvo energie. Široký záber jej odborných publikačných aktivít reprezentuje zoznam 43 publikovaných prác, z toho 7 príspevkov na domácich vedeckých
konferenciách, 1 učebný text, 1 odborná práca v zahraničnom časopise, 19 odborných prác
v domácich časopisoch atď. V poslednom období sa jej srdcovou záležitosťou stalo informačné vzdelávanie a informačná gramotnosť používateľov akademických knižníc.
V mene všetkých kolegýň a kolegov, priateľov a známych želáme Ti, milá Danka, do ďalších
rokov pevné zdravie, životný optimizmus, neutíchajúcu aktivitu, ako aj splnenie všetkých
túžob a osobných prianí.
Ing. Iveta Krjaková
PhDr. Zuzana Babicová
UK UPJŠ v Košiciach
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