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ÚVODNÍK / EDITORIAL
SLOVO NA ÚVOD...

J

eseň znamená pre knihovníkov druhý
zber. Veď toľko vzdelávacích podujatí
realizujeme v knižniciach v tomto jesennom čase popri svojej základnej činnosti!
V treťom čísle bulletinu sa delíme nielen o informácie z podujatí, ale prinášame Autorský zákon a jeho aplikáciu
v knižniciach, zaujímame sa o požičiavanie elektronických kníh a chceme nielen
modernizovať, ale aj rozvíjať nové služby.
Nezabúdame pritom v príspevkoch nazrieť
do zahraničia a inšpirujeme sa poznatkami
a skúsenosťami, ktoré majú naši kolegovia.
Moja skúsenosť z posledných zahraničných návštev knižníc v Česku a v Nemecku je obrovským povzbudením. V Hradci
Králové som navštívila novopostavenú
vedeckú knižnicu aj nádhernú Mestskú
knižnicu, ktorá mi svojim účelne zariadeným priestorom vyrazila dych. Dych som
stratila aj v Moravskej zemskej knižnici
v Brne, keď som videla študovne plné mladých ľudí. Rovnaký obraz perfektne zaria-

dených knižníc plných ľudí sa mi naskytol
v knižniciach v Berlíne a v Lipsku a nebola
to náhoda. Čitatelia si museli v knižnici
vopred rezervovať miesto, aby mali istotu,
že budú mať kde čítať, študovať. Na mojich
septembrových potulkách po slovenských
verejných knižniciach som sa uistila, že
síce nemáme tak plné ani krásne vybavené
knižnice, ale máme v skvelých kolegov,
vynikajúcich odborníkov, ktorým záleží na
tom, aby boli knižnice plné nielen kníh, ale
aj ľudí... A aby sme stále boli v povedomí
verejnosti!

Mgr. Emília Antolíková
predsedníčka SAK
antolikova@slovanet.sk
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
ZÁKON Č. 185/2015 Z. Z. AUTORSKÝ ZÁKON A JEHO APLIKÁCIA
V KNIŽNICIACH / ACT NO. 185/2015 ON COPYRIGHT AND ITS APPLICATION IN
LIBRARIES
Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižnica SAV, Ústredná knižničná rada
knizdokt@savba.sk
Abstract: Copyright Act 185/2015 came into force on 1.1. 2016. The main aim of the paper
is to help libarians in copyright law orientation. The paper is not legally binding act interpretation.
Keywords: Copyright Act, use of the work, application of law, libraries, out-of-print work
for commercial purposes
Kľúčové slová: autorský zákon, použitie diela, aplikačná prax, knižnice, obchodne nedostupné dielo
1.júla 2015 prijala Národná rada SR zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon,
ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016.
Navrhovaná právna úprava je komplexnou
úpravou autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom, práv k databáze
a správy práv, a odráža úpravu medzinárodných zmlúv, dohôd a práva Európskej
únie, a to transponovaním smerníc Európskeho parlamentu a Rady v tejto oblasti.
Cieľom koncepcie nového autorského zákona je moderný a flexibilný právny predpis, ktorý má zabezpečiť autorom a iným
nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv
v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Na druhej strane
však nemá predstavovať prekážku pre
šírenie kultúry, vzdelania a výsledkov výskumu a vývoja či pre rozvoj internetovej
ekonomiky a podporu tvorivosti. Takýto
právny predpis chce zabezpečiť rovnováhu
medzi ochranou práv nositeľov práv a náležitým prístupom používateľov k chráne-
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nému obsahu. V novej právnej úprave sú
aktualizované a precizované doterajšie zákonné autorskoprávne definície a pojmy
tak, aby bola zabezpečená správna aplikácia ustanovení autorského zákona v praxi.
Autorské právo je veľmi zložité, nie je
jednoduché správne porozumieť textu
paragrafovaného znenia bez sledovania
vzťahov a súvislostí medzi jednotlivými
ustanoveniami navzájom. Keďže knižnice pri svojej každodennej praxi používajú predmety ochrany podľa Autorského
zákona (ďalej len „AZ“), pretože je to ich
štatutárna úloha, je veľmi dôležité správne
nastaviť práve aplikačnú prax a vyhnúť sa
tak možnému porušovaniu zákona takpovediac „z nevedomosti“.
Práve z tohto dôvodu sa Ústredná knižničná rada (ďalej len „UKR“), odvolávajúc
sa na závery konferencie Knižnice 2015,
ktorú zorganizovala Slovenská asociácia
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

knižníc 29.-30.9.2015 v Liptovskom Jáne,
obrátila na sekciu médií, audiovízie a autorského práva (ďalej len „SMAAP“) MK
SR so žiadosťou o stanovisko (usmernenie)
v súvislosti s aplikáciou ustanovení AZ
v knižniciach.
Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky je v zmysle §
18 ods. 1 písm. d) zákona č. 575/2001 Z.
z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej
správy pre autorské právo a práva súvisiace
s autorským právom, poskytol generálny
riaditeľ SMAAP predsedníčke ÚKR vyjadrenie k aplikácii predmetných ustanovení zákona, ktoré môže slúžiť ako pomôcka pre orientáciu v aplikačnej praxi.
Nasledujúci text (so súhlasom SMAAP)
interpretuje podstatnú časť poskytnutého
vyjadrenia, pričom dôrazne upozorňujeme, že nejde o právne záväzný výklad
zákona, na ktorý MK SR nie je oprávnené.
Podľa čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky je
totiž jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky je Národná rada Slovenskej republiky.
Pokiaľ ide o konkrétne zmeny v textácii
ustanovení, ktoré sa bezprostredne týkajú činnosti knižníc, nedošlo k zásadným
systémovým zmenám v oblastiach, ktoré
boli podľa predkladateľa zákona dlhodobo
dobre nastavené a fungovali v praxi. Popri
tom boli zavedené viaceré novinky najmä
smerom k digitálnemu prostrediu.
POUŽITIE DIELA VYPOŽIČANÍM
Zásadnou systémovou zmenou, o ktorú sa knižnice pri príprave AZ neúspešne
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snažili, bolo presadenie zákonnej výnimky na vypožičiavanie autorských diel a ich
rozmnoženín v knižniciach. Toto sa však
nestalo, a tak knižnice potrebujú na realizáciu svojich absenčných výpožičiek získať
súhlas autora, pričom mu za použitie dela
vypožičiavaním patrí odmena. Tento proces však nerealizuje každá knižnica a autor
samostatne, ale je právne upravený tak, aby
jednotlivé knižnice (a ich rozpočet) nezaťažoval.
AZ chráni diela v zmysle § 3 bez ohľadu
na druh a formu vyjadrenia (napr. literárne diela, audiovizuálne, v hmotnej podobe
– vyjadrené ako kniha, obraz, elektronickej
podobe – zachytené na CD nosiči, uložené
na tzv. cloude – výpočtovom mračne), ale aj
iné predmety ochrany – umelecké výkony,
zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy,
vysielanie a databázy.
Nositeľom práv k týmto predmetom ochrany patria výhradné osobnostné a majetkové práva (§ 19 a nasl. AZ). Základným
majetkovým právom je právo nositeľa práv
použiť svoje dielo resp. iný predmet ochrany
a udeľovať súhlas na jeho použitie. V zmysle
ustanovení AZ (§ 19 ods. 2) je dielo alebo
iný predmet ochrany možné použiť iba so
súhlasom nositeľa práv, ak tento zákon neustanovuje inak. Ide o prípady tzv. zákonných licencií alebo o použitie po uplynutí
doby ochrany.
Jedným zo spôsobov použitia diela demonštratívne uvedených v § 19 ods. 4 AZ je aj
vypožičanie, ktoré § 24 ods. 2 definuje ako
dočasné prenechanie originálu diela alebo
rozmnoženiny diela (prenechanie hmotnej
veci – knihy), alebo dočasné umožnenie
prístupu k originálu diela alebo rozmno-
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ženine diela (prístup k digitálnej rozmnoženine knihy – e-lending) prostredníctvom
zariadenia prístupného verejnosti (tým sa
rozumie aj knižnica) uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu (napr. bez poplatku). Vypožičaním nie je dočasné prenechanie originálu
diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela, ktoré je uskutočnené
bez získania priameho alebo nepriameho
majetkového prospechu medzi dvomi alebo
viacerými zariadeniami (tzv. medzi-inštitucionálne, resp. medziknižničné výpožičky)
alebo výhradne v priestoroch týchto zariadení (tzv. prezenčné výpožičky). Medziinštitucionálne a prezenčné výpožičky tak
vôbec nie sú použitím v autorskoprávnom
zmysle, a preto na tieto činnosti nie je
vôbec potrebný súhlas autora (a teda ani
uzavretie licenčnej zmluvy, resp. zaplatenie
odmeny). Práve znak dočasnosti odlišuje
e-lending (s dočasným časovým prístupom
napr. na heslo) od klasického sprístupnenia
verejnosti prostredníctvom siete internet bez
časového a osobného obmedzenia.
Dočasné prenechanie v zmysle § 24 ods. 2
AZ sa tak viaže na predmet ochrany zachytený na hmotnom substráte (kniha, ale aj
CD a DVD) a dočasné umožnenie prístupu
sa vzťahuje len na digitálne zachytenie predmetu ochrany bez nosiča (textový/zvukový/
obrazový súbor na pevnom disku, tzv. cloude – výpočtové mračno).
Na použitie diela a iných predmetov ochrany (napr. zvukového záznamu) vypožičaním (klasické vypožičanie aj e-lending)
v zmysle AZ knižnica potrebuje získať súhlas od nositeľa práv (resp. od organizácie
kolektívnej správy práv, ktorá ho zastupu-
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je). Súhlas sa udeľuje licenčnou zmluvou,
ktorú v zmysle zákona o knižniciach (č.
126/2015 Z. z. účinný od 1.7.2015, ďalej
len „zákon o knižniciach“) povinne uzatvára za celý knižničný systém Slovenská
národná knižnica, ktorej licenčné náklady
refunduje Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky. Podľa § 6 ods. 2 písm. w) a x)
zákona o knižniciach Slovenská národná
knižnica povinne uzatvára s príslušnou
organizáciou kolektívnej správy (alebo
viacerými) hromadnú licenčnú zmluvu na
rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom
knižničného systému a prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy uhrádza odmeny nositeľom práv za rozširovanie
predmetov ochrany (diel, zvukových záznamov, umeleckých výkonov, atď.) vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie. Finančnú
stránku rieši opatrenie Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky (http://www.culture.
gov.sk/vdoc/243/opatrenia-v-oblasti-kniznicneho-systemu-150.html).
Licenčná zmluva môže zahŕňať všetky
predmety ochrany, resp. všetky typy dokumentov, ktoré knižnica vypožičiava, a to
tradičným spôsobom, ako aj výpožičky
digitálnych dokumentov. Podľa vyjadrenia SMAAP by zákonná výnimka takýto
rozsah nemala, teda v konečnom dôsledku
môže byť terajší právny základ pre knižnice
výhodnejším riešením za predpokladu, že
bude SNK pri vyjednávaní licenčnej zmluvy v prospech knižníc úspešná.
INÉ POUŽITIE DIELA
Medzi výhradné majetkové práva autora patrí aj právo udeliť súhlas na použitie
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

svojho diela. Dielo je možné použiť iba
so súhlasom autora, ak AZ neustanovuje
inak, pričom za použitie diela má autor
právo na odmenu, ak AZ neustanovuje
inak. Iné (osobitné) ustanovenia sú definované v štvrtej hlave AZ ako Výnimky
a obmedzenia majetkových práv, ktorým
sa budeme venovať neskôr.
Aké iné použitie diela so súhlasom autora
a za odmenu (mimo absenčného vypožičiavania) môže v knižničnej práci nastať?
Najčastejšie ide o:
-- uvedenie diela na verejnosti (§19 ods. 4
písm. f)), a to) 1. verejným vystavením
originálu diela alebo rozmnoženiny
diela (napr. na výstavách), 2. verejným
vykonaním diela (živé predvedenie
diela na verejnosti recitáciou, čítaním,
spevom, hrou a pod.) a 3. verejným
prenosom diela, do ktorého patrí aj
sprístupňovanie diela verejnosti podľa
§ 30, ktorým je šírenie diela takým
spôsobom, aby mal k nemu jednotlivec
prístup z miesta a v čase, ktorý si sám
zvolí (internet);
-- vyhotovenie rozmnoženiny diela (§ 19
ods. 4 písm. d).
Na zaradenie diela do databázy podľa § 19
ods. č písm. c) potrebuje knižnica súhlas
len v tom prípade, pokiaľ ide o tzv. tvorivú
databázu podľa § 131 (najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, pásmo alebo
výstava).
V prípade, že knižnica má záujem používať diela a iné predmety ochrany inými
spôsobmi ako vypožičaním, a zároveň ide
o prípady mimo tzv. zákonných výnimiek
(§ 37- § 57 AZ), je potrebné mať na takéto
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

použitie súhlas od nositeľa práv (resp. organizácie kolektívnej správy, ktorá ho zastupuje). Knižnica si môže takéto použitie
zazmluvniť:
1. individuálne (ak má právnu subjektivitu) uzavretím zmluvy s autorom resp.
iným nositeľom práv (alebo organizáciou kolektívnej správy, ktorá ho zastupuje) – najmä v prípade jednorázových
akcií v knižnici (napr. neautorské čítanie a prednes v knižnici - pozn. na čítanie samotným autorom licencia nie je
potrebná, výstava)
2. prostredníctvom Slovenskej národnej
knižnice – najmä v prípade masovejšieho použitia mnohými knižnicami.
Podľa § 6 ods. 2 písm. y) zákona o knižniciach však Slovenská národná knižnica má možnosť uzavrieť s príslušnou
organizáciou kolektívnej správy (alebo
viacerými) hromadnú licenčnú zmluvu
alebo dohodu o primeranej odmene na
použitie predmetov ochrany aj inak ako
vypožičiavaním prostredníctvom knižničného systému a následne prostredníctvom
príslušnej organizácie kolektívnej správy
uhrádza odmeny alebo primerané odmeny nositeľom práv za použitie predmetov
ochrany inak ako vypožičiavaním v rozsahu
hromadnej licenčnej zmluvy alebo dohody
o primeranej odmene, ak boli uzatvorené
podľa písmena y). Tým sa otvára možnosť
vysporiadania aj iných spôsobov použitia
v rámci nových činností knižníc (iných ako
vypožičiavanie) – napr. sprístupňovanie na
internete v rámci digitalizačných projektov.
Zásadným prostriedkom uplatňovania
práv autora a povinností používateľa sú
teda licenčné zmluvy. Ustanovenia § 78 až
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80 AZ predstavujú špeciálnu úpravu osobitných licenčných zmlúv uzatváraných organizáciami kolektívnej správy s používateľmi
(Slovenská národná knižnica, resp. iné knižnice v zmysle výkladu spomenutého vyššie).
Hromadnou licenčnou zmluvou v zmysle
§ 78 AZ môže udeliť organizácia kolektívnej
správy nadobúdateľovi (knižnici) súhlas
na použitie viacerých diel nositeľov
práv, ktorých zastupuje podľa § 164 AZ
a vykonáva tým správu ich majetkových
autorských práv. Úprava o licenčnej zmluve
v zmysle § 65 a nasl. AZ sa použije primerane, takže aj hromadná licenčná zmluva
obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na ktorý
autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho
určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia,
ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na
bezodplatnom poskytnutí licencie. Z uvedeného vyplýva, že licencia môže byť udelená aj bezodplatne, musí však byť ako
bezodplatná udelená výslovne. V prípade
dobrovoľnej kolektívnej správy práv (napr.
v odbore vypožičiavanie) však touto zmluvou môže dať organizácia kolektívnej správy
súhlas len za nositeľov práv, ktorí ju na to
výslovne splnomocnili (tzv. zastupovaní nositelia práv – domáci aj zahraniční).
Pokiaľ ide o uľahčenie licencovania, ustanovenie § 79 AZ zavádza novinku – nový
zmluvný typ štandardne využívaný v krajinách Európskej únie – rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu (extended collective
licence). Ide o špecifický typ hromadnej licenčnej zmluvy s rozšíreným efektom na použitie všetkých predmetov ochrany, vrátane
predmetov ochrany nezastupovaných nositeľov práv, pokiaľ výslovne nevylúčili kolektívnu správu práv (neuplatnili tzv. opt-out).
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Nezastupovaný nositeľ práv môže uplatniť
opt-out písomným oznámením organizácii
kolektívnej správy, a to buď naraz ku
všetkým predmetom ochrany, alebo len k
niektorým predmetom ochrany. Následne
§ 80 AZ taxatívne vymedzuje prípady, na
ktoré môže organizácia kolektívnej správy
uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú zmluvu. Stanovené prípady a spôsoby použitia reflektujú problémy praxe
pri získavaní súhlasu na použitie predmetov ochrany. Takúto zmluvu je teda možné
uzatvoriť napr. na nájom alebo vypožičanie
rozmnoženiny diela, na použitie obchodne
nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo
verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, ale aj
na živé predvedenie literárnych diel (napr.
predčítanie v knižnici), či na sprístupňovanie rozmnoženiny diela verejnosti (použitie
zdigitalizovaných predmetov ochrany, ako
aj napr. sprístupňovanie náhľadov obálok
kníh verejnosti). Touto zmluvou môže dať
organizácia kolektívnej správy súhlas nielen za nositeľov práv, ktorí ju na to výslovne splnomocnili (tzv. zastupovaní nositelia
práv – domáci aj zahraniční), ale aj za nezastupovaných nositeľov práv z celého sveta.
V zmysle § 79 ods. 5 AZ informáciu o spôsobilosti organizácie kolektívnej správy uzavrieť rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu
uvedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (v evidencii organizácií kolektívnej
správy na svojom webovom sídle).
V prípade uzatvárania licenčných zmlúv
s organizáciami kolektívnej správy sa knižnice stretávajú s problematikou majetkových práv pri zamestnaneckých dielach.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

Dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného
vzťahu sa považuje za zamestnanecké dielo
(napr. nahrávka Symfonického orchestra
Slovenského rozhlasu môže byť vo vzťahu
k zamestnaným hudobníkom v režime § 90
AZ). Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva v zmysle § 90
ods. 4 AZ vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Pri
výkone majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom nesmie
autor udeliť tretej osobe súhlas na použitie
tohto diela a autor je povinný sám sa zdržať
výkonu majetkových práv k tomuto dielu.
Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe, ak
nie je dohodnuté inak. Smrťou alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu bez právneho nástupcu právo
výkonu majetkových práv zamestnávateľa
zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.
Keďže organizácia kolektívnej správy spravuje len majetkové autorské práva, zastupuje vždy nositeľov práv k dielam (a iným
predmetom ochrany), teda nielen pôvodných autorov (len ak stále majú majetkové
práva k svojim dielam), ale aj zamestnávateľov (ktorí vykonávajú majetkové práva
k zamestnaneckým dielam), ako aj nositeľov
výhradnej licencie od autorov – napr. vydavateľov.
Ďalšou novinkou v kolektívnej správe práv
je tzv. spoločný výber, resp. dohoda o spoločnej správe (§ 174 a § 175). Organizácia
kolektívnej správy sa môže dohodnúť s inou
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

organizáciou kolektívnej správy na spoločnom výkone kolektívnej správy práv v určitom odbore kolektívnej správy práv (napr.
na vypožičiavanie). V niektorých prípadoch
vrátane tzv. reprografie je však tento spoločný výber povinný. Poverená organizácia
kolektívnej správy potom fakticky vykonáva
kolektívnu správu a vyberá náhrady odmien
za reprografiu aj za ostatné organizácie.
Používateľ, resp. povinná osoba (napr.
knižnica vykonávajúca reprografické služby,
Slovenská národná knižnica v prípade vypožičiavania) si preto svoje povinnosti splní
len voči jednému subjektu na jednom mieste
a nemusí uzatvárať a uhrádzať odmeny viacerým organizáciám kolektívnej správy.
Avšak vzhľadom na fakt, že dohoda o spoločnej správe sa bude vzťahovať len na organizácie kolektívnej správy, ktorým bolo udelené oprávnenie podľa nového AZ (do apríla
2016 musia organizácie kolektívnej správy
požiadať o udelenie oprávnenia a následne
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
v správnom konaní rozhodne, či oprávnenie
udelí), bude vzhľadom na lehoty v správnych konaniach tento systém aplikovateľný
najskôr v 2. polovici roku 2016, pravdepodobnejšie až od 1.1.2017.
VÝNIMKY A OBMEDZENIA
MAJETKOVÝCH PRÁV
V starom AZ bolo použitie diela knižnicou, archívom alebo múzeom upravené v
§ 31.
S cieľom prehľadnosti a efektívnosti sa
zavádza nová štruktúra a triedenie výnimiek a obmedzení. Úplne sa transponuje
smernica Európskeho parlamentu a Rady
2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a
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s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 167, 22. 6. 2001),
ktorá upravuje výnimky a obmedzenia.
Konštrukcia nového AZ umožňuje knižnici a jej používateľom využiť výnimky
a obmedzenia definované viacerými relevantnými paragrafmi v štvrtej hlave zákona, osobitne v oddiele s názvom Použitie
diela na sociálne, vzdelávacie, vedecké,
kultúrne, úradné a iné účely.
Činnosti knižníc sa dotýka aj problematika
reprografie upravená v § 43 AZ. V zmysle tohto ustanovenia do autorského práva
nezasahuje právnická osoba konajúca pre
svoju potrebu alebo fyzická osoba, ktorá
bez súhlasu autora sama alebo prostredníctvom tretej osoby použije dielo vyhotovením rozmnoženiny tak, že ho prenesie
na papier alebo na podobný podklad (iný
podobný podklad ako je papier, napr. fotopapier, plátno, tričko, plast, sklo) prostredníctvom reprografického zariadenia alebo
iného technického zariadenia s podobným
účinkom. Z toho dôvodu je tu absolútne
vylúčená digitálna rozmnoženina (CD,
DVD, USB, cloud, e-mail). Takto vyhotovenú (hmotnú) rozmnoženinu možno
verejne rozširovať bezodplatným prevodom vlastníckeho práva (odovzdaním
sa fakticky prevedie aj vlastnícke právo na
čitateľa, ktorý si rozmnoženinu diela napr.
na papieri môže odniesť z knižnice). Túto
výnimku však nemožno použiť na celé slovesné dielo ani na jeho podstatnú časť, na
hudobné dielo zaznamenané v písomnej
podobe (notový záznam) a na grafické vyjadrenie architektonického diela (nákresy,
projektová dokumentácia). Za využitie tejto
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výnimky však patrí nositeľom práv náhrada
odmeny, ktorú je v zmysle § 36 ods. 3 písm.
b) AZ povinná uhradiť aj osoba, ktorá poskytuje reprografické služby za odplatu
(teda aj knižnice, ak poskytujú takúto službu) a to vo výške 3% z celkových príjmov
za tieto služby. Náhrada odmeny uhrádza
osoba poskytujúca reprografické služby (aj
knižnica) prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy práv. Nakoľko nie
je možné prakticky odsledovať, koľko kusov
akého diela (s trvaním ochrany, voľné dielo) alebo „nediela“ (výtvor nechránený AZ)
osoba, ktorá poskytuje reprografické služby,
vyhotovila, náhrada odmeny predstavuje
paušálne neadresné odškodnenie nositeľov práv. Ustanovenia § 43 AZ (a teda aj
predchádzajúcej vety) sa vzťahujú aj na
prípady, kedy knižnica ako platenú službu
umožňuje využitie tlačiarne.
S touto témou súvisí aj právna úprava §
42 AZ o vyhotovovaní rozmnoženín pre
súkromnú potrebu. Do autorského práva
podľa tohto ustanovenia nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije
dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju
súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Tu už neplatí
obmedzenie „formy“ rozmnoženiny, môže
sa jednať aj o digitálnu rozmnoženinu.
Keďže priestor, kde si môže fyzická osoba
rozmnoženinu vyhotoviť, nie je zákonom
obmedzený, čitateľ si napríklad takto môže
odfotiť mobilným telefónom knihu v knižnici. Za využitie tejto výnimky (za vyhotovenie rozmnoženiny) ale patrí nositeľom práv
náhrada odmeny, ktorú však platia dovozcovia, výrobcovia a predajcovia zariadení
používaných na vyhotovovanie rozmnožeBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

nín (napr. prostredníctvom vlastných mobilov, fotoaparátov, pomocou samoobslužného
bezplatného skeneru umiestneného v knižnici atď.), nie čitateľ ani knižnica. V § 42
a 43 nie je žiadne obmedzenie v tom smere,
že by sa ustanovenia vzťahovali len na diela
uložené v knižnici, teda súčasti knižničného fondu.
Sporadicky knižnice využívajú aj výnimku
uvedenú v § 44 AZ – výnimku na vyučovacie a výskumné účely. V zmysle tohto ustanovenia do autorského práva nezasahuje
osoba (akákoľvek osoba – aj knižnica), ktorá
bez súhlasu autora použije zverejnené dielo
vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel
názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, ak pri takomto použití nedochádza k
priamemu alebo nepriamemu majetkovému
prospechu. Takáto výučba môže teda prebiehať nielen v škole, ale aj v knižnici, múzeu,
galérii (či v prírode). Použitie však nesmie
presiahnuť rámec názornej ukážky pri vyučovaní konkrétnej témy (napr. premietnutie
diel významného maliara, prírodopisného
dokumentu, predčítanie časti literárneho
diela). Avšak keďže výnimka nezahŕňa rozširovanie vyhotovenej rozmnoženiny, nie je
možné žiakom ponechať rozmnoženiny diela (alebo ich časti), ktoré im boli poskytnuté
pri výučbe len na účely ukážky. Knižnica
tak môže napr. pri príležitosti životného
jubilea významného básnika, ktorý je súčasťou učebných osnov školy, zorganizovať
v knižnici čítanie jeho diel alebo premietanie
životopisného filmu pre žiakov školy v rámci ich vyučovania. Na takéto použitie nie je
potrebné uzatvárať žiadnu licenčnú zmluvu
s autorom resp. organizáciou kolektívnej
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

správy, ani uhradiť odmenu.
Akademické alebo školské knižnice (knižnice ako súčasť školy) môžu tiež využiť výnimku uvedenú v § 45 ods. 2 AZ, podľa ktorej do autorského práva nezasahuje škola,
ktorá bez súhlasu autora použije školské
dielo pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy. To umožňuje knižniciam v školách v súlade s týmto
ustanovením nakladať napr. s ročníkovými,
bakalárskymi alebo diplomovými prácami.
Niektoré knižnice, avšak ťažiskovo Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, už využívajú bezodplatnú
výnimku pre potreby osôb so zdravotným
postihnutím, najmä so zrakovým postihnutím novo upravenú v § 46 AZ. Podľa tohto
ustanovenia do autorského práva nezasahuje osoba (akákoľvek osoba – aj knižnica),
ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené
dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným
vykonaním, verejným prenosom, verejným
rozširovaním prevodom vlastníckeho práva
alebo vypožičaním, ak sa takéto použitie
uskutočňuje výhradne pre potreby osôb so
zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a účel
tohto použitia nie je priamo ani nepriamo
obchodný. Výnimka umožňuje napr. o vyhotovenie rozmnoženiny slovesného diela jeho
prepisom do Braillovho písma alebo zväčšeného písma pre potreby nevidiacich a slabozrakých. Oprávnenou osobou je v zmysle
výnimky nielen samotná osoba so zdravotným postihnutím, ale akákoľvek právnická alebo fyzická osoba (asistent osoby so
zdravotným postihnutím, zdravotná sestra,
knižnica, škola, rodinný príslušník, atď.). V
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zmysle výnimky koná napr. aj ten, kto pre
osobu so zdravotným postihnutím vyhotoví digitálnu rozmnoženinu diela a zašle ju
elektronicky imobilnej osobe. Výnimka po
novom povoľuje aj rozširovanie predajom,
čiže umožňuje istú formu majetkového prospechu. Nakoľko však účel nesmie byť priamo ani nepriamo obchodný, nesmie dôjsť k
ziskovej činnosti. To znamená, že predajná
cena musí zodpovedať nákladom na výrobu
(obstaranie) prístupného formátu.
Novinkou je, že v odseku 2 tohto ustanovenia sa upravuje špeciálny prípad, keď osoba doplní do audiovizuálneho diela slovné
vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela výhradne pre potreby zdravotne postihnutých
v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným
postihnutím (napr. audiokomentáre pre
nevidiacich alebo titulky pre nepočujúcich).
Odsek 3 tohto ustanovenia upravuje po novom aj špeciálny prípad, keď osoba vyrobí
zvukový záznam slovesného diela výhradne
pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím – tzv. zvukovú knihu (audioknihu).
Na takéto použitie v zmysle § 46 AZ nie je
potrebné uzatvárať žiadnu licenčnú zmluvu
s autorom resp. organizáciou kolektívnej
správy, ani uhradiť odmenu.
VÝNIMKY A OBMEDZENIA PRE
KNIŽNICU, ARCHÍV, MÚZEUM A
ŠKOLU
Úprava § 48 AZ obsahuje pravidlá použitia diela prostredníctvom koncového zariadenia (tzv. terminálu). Podľa neho do
autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu
autora použije vyhotovením rozmnoženiny
alebo verejným prenosom pre potrebu fy-
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zickej osoby prostredníctvom na to určeného koncového zariadenia umiestneného
v priestoroch knižnice, archívu, múzea
alebo školy dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo v škole, a to na účel vzdelávania, bádania alebo výskumu, ak to nie
je v rozpore s podmienkami nadobudnutia
alebo použitia takého diela knižnicou, archívom, múzeom alebo školou (tzn. ak to
nezakazuje licencia napr. k elektronickej databáze). Uvedené sa vzťahuje aj na ostatné
predmety ochrany. Čitateľovi sa tak umožní
prezeranie digitálnych rozmnožením kníh
na špeciálnych počítačoch (v offline režime,
intranet) v priestoroch knižnice, zakázané je však sprístupňovanie online mimo
priestorov.
Na takéto použitie v zmysle § 48 AZ nie je
potrebné uzatvárať žiadnu licenčnú zmluvu
s autorom resp. organizáciou kolektívnej
správy, ani uhradiť odmenu.
Kombináciou s výnimkou uvedenou v §
42 AZ si čitateľ ale môže vyhotoviť napr.
digitálnu rozmnoženinu diela alebo v spojení s § 43 AZ reprografickú rozmnoženinu (na papier).
Dokumenty z knižničného fondu môže
teda knižnica legálne zdigitalizovať
a umožniť prístup k nim pre používateľov
cez terminál vo svojich priestoroch a vo
vnútornej sieti (aj inštitúcie, ktorej je súčasťou). Bez uzavretia licenčnej zmluvy ich
ale nemôže sprístupniť cez internet, a to
ani registrovaným používateľom knižnice
cez meno a heslo, alebo vypožičiavaním.
Pri aplikácii § 48 je teda určujúce miesto
koncového zariadenia (terminálu), ktorý
musí byť v knižnici. Čitateľ musí byť pri
termináli v knižnici fyzicky prítomný.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

Takýmto spôsobom môže byť v zásade naložené aj s dielom uloženým v inej
knižnici, archíve, múzeu a škole. Môže sa
tak diať aj „medziinštitucionálne“, avšak
na termináloch v priestoroch knižnice cez
intranet. Knižnica v malej obci môže takto
na termináli zobrazovať dokumenty uložené v inej knižnici, avšak do tejto siete nesmie byť prístup zvonka.
Ustanovenie § 49 AZ upravuje bezodplatné
použitie diela na účel archivovania. Na základe toho do autorského práva nezasahuje
knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá
bez súhlasu autora použije dielo uložené v
knižnici, archíve, múzeu alebo škole vyhotovením rozmnoženiny na účel nahradenia, archivovania alebo zabezpečenia
originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre
prípad straty, zničenia alebo poškodenia.
Uvedené sa vzťahuje aj na ostatné predmety
ochrany. Využíva sa napríklad pri vyhotovovaní záložných rozmnoženín veľmi opotrebovaných kníh, alebo v prípade stratenej
alebo zničenej knihy.
Na takéto použitie v zmysle § 49 AZ nie je
potrebné uzatvárať žiadnu licenčnú zmluvu s autorom resp. organizáciou kolektívnej správy, ani uhradiť odmenu.
V agende osirelých diel zohráva kľúčovú
úlohu Slovenská národná knižnica. Osirelými dielami môžu byť v zmysle § 10 AZ
slovesné diela vyjadrené v písomnej forme
(teda napr. aj scenár dramatického diela alebo audiovizuálneho diela), písomný záznam
hudobného diela (notový zápis hudobného
diela) a audiovizuálne diela. V zmysle ďalších ustanovení však môže byť osirelým aj
zvukový záznam a umelecký výkon, ktorý
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

je súčasťou osirelého diela alebo osirelého
zvukového záznamu, alebo je s nimi spojený. Podmienkou, aby mohlo byť dielo považované za osirelé je, že autora (resp. iného
nositeľa práv) nemožno určiť, alebo ak aj bol
určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu. Autora teda nie je
možné kontaktovať za účelom uzatvorenia
licenčnej zmluvy a získať tak súhlas na použitie diela. Ďalšou podmienkou je, že musí
ísť o dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysielané
v niektorom členskom štáte Európskej únie.
Takéto dielo musí byť zároveň uložené v archíve, knižnici, škole, múzeu (v zmysle príslušného odkazu sa to vzťahuje aj na galériu), alebo v zákonnom depozitári (Rozhlas
a televízia Slovenska a Slovenský filmový
ústav). Za osirelé dielo sa však považuje aj také dielo, ktoré nebolo vydané alebo
odvysielané, ale bol k nemu so súhlasom
autora inak umožnený prístup verejnosti
knižnicou, školou, múzeom, galériou, archívom alebo zákonným depozitárom, a to za
predpokladu, že autor by nenamietal proti
jeho použitiu vyhotovením rozmnoženiny
a sprístupňovaniu verejnosti. Ide o vyvrátiteľnú domnienku, pri ktorej sa pripúšťa dôkaz opaku. Pojem „umožnenie prístupu
verejnosti“ tu môže predstavovať nielen
akýkoľvek spôsob použitia v autorskoprávnom zmysle, ale aj iné faktické umožnenie
prístupu k dielu verejnosti (teda nielen napr.
vypožičanie, sprístupňovanie verejnosti alebo vystavenie v autorskoprávnom význame,
ale aj napr. nahliadnutie, čo nie je použitím
v autorskoprávnom význame). Napríklad
môže ísť o nikdy nepublikované rukopisy
odovzdané autorom do archívu knižnice
na vypožičiavanie na vedecké účely, avšak
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licenčná zmluva nezahŕňala sprístupňovanie digitálnych rozmnoženín verejnosti prostredníctvom siete internet (keďže v tom čase
uvedený spôsob použitia neexistoval). Naopak, toto ustanovenie nepokrýva prípady, ak
si autor výslovne vymienil, že odovzdáva rukopisy knižnici výhradne na účel archivácie
bez možnosti vypožičiavania. Dielo sa stane
osirelým až po vykonaní dôsledného vyhľadávania podľa § 10 ods. 2 AZ. Databázu
osirelých diel pre celú Európsku úniu vedie Európsky Úrad pre duševné vlastníctvo
(predtým Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)) na prehľadnej internetovej
stránke s možnosťou vyhľadávania (https://
euipo.europa.eu/ohimportal/sk/web/observatory/orphan-works-database).
Osirelé dielo môže bez súhlasu autora
v súlade s § 51 AZ použiť knižnica, archív,
múzeum, škola alebo zákonný depozitár
len na vzdelávacie a kultúrne účely a na
plnenie úloh vo verejnom záujme vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na
účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo
na účely umožnenia prístupu verejnosti
a sprístupňovaním osirelého diela verejnosti, avšak nemôže ho použiť na získanie
priameho alebo nepriameho majetkového
prospechu (môže požiadať len o úhradu
účelne vynaložených nákladov).
Na takéto použitie v zmysle § 51 AZ nie je
potrebné uzatvárať žiadnu licenčnú zmluvu
s autorom resp. organizáciou kolektívnej
správy, ani uhradiť odmenu.
Použitie obchodne nedostupného diela
knižnicami (§ 80 písm. b))
Slovenská národná knižnica si v zmysle § 6
ods. 2 písm. aa) zákona o knižniciach plní
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povinnosti aj vo vzťahu k osirelým dielam a
obchodne nedostupným dielam. Ide o diela,
ktoré sú stále chránené autorským právom,
ale už viac nie sú dostupné v tradičných obchodných kanáloch. Za obchodne nedostupné dielo sa v zmysle § 12 AZ považuje slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä
vo forme knihy, časopisu a novín, ktorého
rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť
odplatným prevodom vlastníckeho práva (to
sa nevzťahuje na kúpu použitej veci podľa
§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Napríklad, ak sa kniha nachádza v antikvariáte alebo je možné ju kúpiť z druhej ruky,
neznamená to, že dielo možno považovať za
obchodne dostupné. Nejde totiž o tradičné
obchodné kanály. Toto dielo musí byť zároveň uložené v knižnici, archíve alebo múzeu
(v zmysle príslušného odkazu sa to vzťahuje
aj na galériu) a zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel,
ktorý vedie Slovenská národná knižnica.
Ide teda o taxatívny výpočet podmienok,
ktoré musia byť splnené kumulatívne. Toto
ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na fotografické dielo a dielo výtvarného umenia,
ktoré je súčasťou obchodne nedostupného
diela alebo je s týmto dielom spojené (napr.
ilustrácie v knihe).
Návrh na zaradenie diela do zoznamu
môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo
právnická osoba. Následne Slovenská národná knižnica bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznamu
na svojom webovom sídle. Slovenská národná knižnica nakoniec zaradí dielo do zoznamu, ak podľa jej zistenia v lehote 3 mesiacov
od podania návrhu nebolo možné rozmnoženinu diela nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva v tradičných
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

obchodných kanáloch (mimo kúpy použitej
veci) ani pri vynaložení primeraného úsilia
a za obvyklých podmienok (predovšetkým aj
na základe zistení od vydavateľstiev), pričom autor zároveň v tejto lehote písomne
nenamietal zaradenie diela do zoznamu.
Autor je však oprávnený kedykoľvek písomne žiadať od Slovenskej národnej knižnice,
aby obchodne nedostupné dielo zo zoznamu
vyradila, a tá bezodkladne od doručenia
tohto oznámenia dielo zo zoznamu vyradí, tým sa toto dielo prestane považovať za
obchodne nedostupné dielo. Slovenská národná knižnica dielo zo zoznamu vyradí aj
vtedy, ak dostane písomné oznámenie od organizácie kolektívnej správy, že autor tohto
diela vylúčil kolektívnu správu, a preto nie je
možné rozšírenou hromadnou licenciou toto
dielo zazmluvniť.
V prípade obchodne nedostupných diel
udeľuje organizácia kolektívnej správy rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou
súhlas na použitie obchodne nedostupného
diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva (§ 80 AZ). Knižnica tak môže
použiť obchodne nedostupné dielo až keď
získala od organizácie kolektívnej správy
súhlas na použitie uzatvorením rozšírenej
hromadnej licenčnej zmluvy:
1. Slovenskou národnou knižnicou v mene
celého knižničného systému Slovenskej
republiky, alebo ak tak neurobila a
uzavrela zmluvu len vo svojom mene,
tak
2. samotnou knižnicou.
Ustanovenia zákona sa teda neobmedzujú len na použitie obchodne nedostupného diela Slovenskou národnou knižnicou
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

v rámci projektu Slovakiana, ale je ich
možné uplatňovať širšie. Vzhľadom na
ustanovenie § 6 ods. 2 písm. y) zákona
o knižniciach existuje možnosť, aby Slovenská národná knižnica uzavrela takúto
zmluvu aj za iné knižnice knižničného
systému. Tiež samotná knižnica môže
získať rozšírenou hromadnou licenčnou
zmluvou, ak sa jej ju podarí s organizáciou kolektívnej správy uzavrieť, súhlas
na použitie obchodne nedostupného
diela
vyhotovením
rozmnoženiny,
sprístupňovaním
verejnosti
alebo
verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny
prevodom vlastníckeho práva, ale vždy
musí ísť o obchodne nedostupné diela zo
zoznamu, ktorý vedie Slovenská národná
knižnica.
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA VERZUS KATALOGIZAČNÉ PRAVIDLÁ
RDA / SLOVAK NATIONAL LIBRARY VERSUS CATALOGUING RULES RDA
Mgr. Martin Krejčí, Slovenská národná knižnica v Martine
martin.krejci@snk.sk
Abstract: The process of cataloguing is led according international recommendations by new
standard - RDA (Resource Description and Access). The paper gives information on the acceptation process of the cataloguing rules in Slovakia.
Keywords: cataloguing rules RDA, Slovak librarianship, international development
Kľúčové slová: katalogizačné pravidlá RDA, slovenské knihovníctvo, medzinárodný rozvoj

Nové pravidlá RDA (Resource Description and Access) vznikli, aby knižnice boli
konkurencieschopné a mohli obstáť v novej informačnej spoločnosti, pružne reagujúc na zmeny jej podmienok a aktuálnych
požiadaviek a úloh. Úlohou RDA je zabezpečiť kvalitné a efektívne spracovanie analógových a elektronických zdrojov, zefektívniť katalogizačný popis a sprístupnenie
zdrojov a všetkých typov dokumentov.
Vychádzajú z modelov FRBR (Functional
Requirements for Bibliographic Records)
a FRAD (Functional Requirements for
Authority Data). V roku 2005 sa začalo
na nich pracovať. Prvá verzia RDA bola
zverejnená v roku 2008 a v roku 2010 boli
nové pravidlá publikované. Pravidlá vyvolali množstvo diskusií. Preto sa rozhodlo,
že sa otestujú v praktickej katalogizácii. Na
testovaní sa podieľalo množstvo knižníc
nielen v USA, ale i v ďalších krajinách. Testovanie prebiehalo v „živých“ databázach,
za normálnej prevádzky. Počiatkom roka
2011 prebehlo vyhodnotenie testu. Väčšine
testujúcich inštitúcií nové pravidlá v zásade
vyhovovali, ale pred ich definitívnym prijatím považovali za vhodné urobiť ešte nie-

16

ktoré zmeny. Library of Congress, National
Agricultural Library a National Library of
Medicine začali nové pravidlá používať až
po vykonaní hlavných úprav v apríli 2013.
Niektoré ďalšie knižnice sa však po ukončení testu už nevrátili k AACR2, ale pokračovali v používaní RDA.
Slovenská národná knižnica (SNK) sa
problematikou pravidiel RDA zaoberala
spočiatku len v teoretickej rovine. V roku
2011 sa stala členom európskeho združenia EURIG (The European RDA Interest
Group), ktoré bolo oficiálne založené 27.
septembra 2011 a združuje veľké európske
knižnice so záujmom o RDA. Jeho cieľom
je napomáhať v podpore spoločných profesionálnych záujmov užívateľov (i potenciálnych užívateľov) pravidiel RDA v Európe.
Posun z teoretickej roviny do praktickej sa
udial v roku 2014, kedy sa SNK rozhodla
implementovať a používať pravidlá RDA
nielen vo svojej inštitúcii ale aj v celoslovenskom kontexte. Rozhodnutie o prechode na nové katalogizačné pravidlá bolo
podnietené nutnosťou udržať krok s novými medzinárodnými knižničnými trendmi. Ďalším dôvodom bola zastaranosť praBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

vidiel AACR2 vo vzťahu k novým druhom
dokumentov a zdrojom v rôznych formátoch, na rôznych nových pamäťových nosičoch a rozvoju nových možností prístupu
k informáciám. Po dokončení RDA bol vývoj pravidiel AACR2 zastavený a prestalo
sa pracovať na akýchkoľvek zmenách alebo
úpravách, čo nastolilo potrebu zabezpečiť
kompatibilitu Slovenskej národnej knižnice a knižníc SR so zahraničnými knižnicami a medzinárodnými databázami.
Najväčším dôvodom prechodu na pravidlá
RDA bola skutočnosť, že poskytujú zabezpečenie kvalitného a efektívneho pokrytia analógových a elektronických zdrojov
a zefektívnenie katalogizačného popisu
a sprístupňovania zdrojov a všetkých typov dokumentov. V novembri 2014 bol
vypracovaný návrh prioritného projektu
na rok 2015 s názvom «Preklad, redakcia
a implementácia katalogizačných pravidiel RDA v SNK a knižniciach SR“, ktorý
vychádza z vyššie spomenutých podnetov.
Tento projekt bol schválený Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky.
Začiatkom roka 2015 oslovila SNK spoločnosť ALA Publishing, ktorá zastupuje
poskytovateľov pravidiel RDA - American
Library Association, Canadian Library Association a Chartered Institute of Library
and Information Professionals. Rokovala
s nimi o licencii na preklad a vydanie pravidiel RDA. V prvej fáze rokovaní sa zisťovali
informácie o možnostiach prekladu RDA
do slovenského jazyka, verziách RDA (tlačená a on-line), licencii na preklad, finančnej stránke prekladu a o výhradnom poskytovateľovi RDA. Po získaní potrebných
informácií sa v druhej fáze SNK rozhodla
pre tlačenú verziu pravidiel RDA v kaBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

risblokovom formáte A4 s voľnými listami.
Dôvodom tohto rozhodnutia bola dobrá
skúsenosť s týmto formátom v minulosti
(pravidlá AACR2 vyšli v tomto formáte).
Následne bol vyžiadaný návrh licenčnej
zmluvy na preklad RDA do slovenčiny od
zástupcu ALA Publishing, ktorý obdržala
SNK začiatkom mája 2015. Konečná verzia
licenčnej zmluvy bola podpísaná v januári 2016. Dlhotrvajúce rokovania ohľadnej
tejto zmluvy boli spôsobené rozdielnosťou
medzi oboma právnym systémami a absenciou verejného obstarávania v americkom právnom systéme. Na odborných
podujatiach Deň regionálnej bibliografie
2015 v Martine (9. jún 2015), Bratislavský
bibliografický deň (17. jún 2015) a Prešovský bibliografický deň (9. september 2015)
boli všetky zúčastnené knižnice oboznámené o plánovanej implementácii pravidiel RDA a o krokoch, ktoré SNK podnikla
a plánovala podniknúť pri preklade RDA
do slovenčiny. V septembri 2015 sa Mgr.
Martin Krejčí stal zástupcom SNK v združení EURIG. 9. – 11. novembra sa v SNK
uskutočnil seminár „Premeny katalogizačných pravidiel – od AACR2 k RDA“ lektorovaný odbornými pracovníkmi Ústavu
informačních studií a knihovnictví z Karlovej univerzity v Prahe, ktorí oboznámili
účastníkov s pravidlami RDA, českým národným úzusom a na praktických príkladoch priblížili polročné skúsenosti s používaním pravidiel RDA.
Ako bolo už vyššie spomenuté, licenčná
zmluva bola podpísaná na konci januára
2016. V apríli získala SNK najaktuálnejší
originál pravidiel RDA (verzia apríl 2016).
Ten sa obratom začal prekladať a ukončenie prekladu originálu je naplánované na
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koniec septembra 2016. Následne na to
bude vykonaná redakcia prekladu v SNK.
Vydanie tlačenej slovenskej verzie pravidiel RDA je naplánované do konca januára
2017.
Metodiky spracovania všetkých typov dokumentov s interpretáciou pravidiel RDA
sú vydávané nezávisle na preklade RDA.
V roku 2016 boli vydané:
Rohoňová, Ľudmila. Metodika popisu
kníh vo formáte MARC 21 s interpretáciou
pravidiel RDA. Martin : Slovenská národná
knižnica, 2016. ISBN 978-80-8149-059-0.
Dostupné na http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/odbornikov/narodna-bibliografia/2014-11-24-13-26-16.html.
Rohoňová, Ľudmila. Metodika tvorby
personálnych autorít vo formáte MARC
21: Formát pre autority s interpretáciou
pravidiel RDA. Martin : Slovenská národná knižnica, 2016. ISBN 978-80-8149060-6. Dostupné na http://www.snk.sk/sk/
informacie-pre/odbornikov/narodna-bibliografia/2014-11-24-13-26-16.html.
V januári 2017 plánuje SNK spustenie reálnej verzie spracovania podľa RDA pre katalogizáciu kníh, špeciálnych dokumentov,
seriálov, článkov a autorít. Personálne autority spracúva Národná bibliografia SNK
od 1.6.2016 podľa RDA.
Po implementácii spracovania dokumentov podľa RDA bude Národná bibliografia
SNK prijímať do katalógu Slovenská knižnica/KIS3G, prípadne do plánovaného Súborného katalógu SR, iba záznamy vytvorené v štandarde RDA. Spätná konverzia
záznamov z AACR2 do RDA sa nepredpokladá.
Národná bibliografia SNK realizovala
v roku 2016 metodické semináre k pra-
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vidlám RDA v troch blokoch pre každý kraj
SR. Prvý blok s témou popisu kníh vo formáte MARC21 s interpretáciou pravidiel
RDA a uskutočnil sa 21. marca v Martine,
5. apríla v Bratislave a 19. mája v Prešove.
Druhý blok školení s témou tvorby personálnych autorít s interpretáciou pravidiel
RDA začal v Martine 11. mája, pokračoval
v Bratislave 25. mája a bol ukončený v Prešove 10. júna. Tretí blok je plánovaný na 8.
septembra v Prešove, 21. septembra v Bratislave a 27. septembra v Martine.
Účastníci spomínaných odborných metodických seminárov sú priebežne informovaní o postupoch pri implementácii
a preklade pravidiel RDA a ďalších plánoch
SNK, týkajúcich sa tejto problematiky.
23. – 25. mája 2016 sa v lotyšskom hlavnom meste Rige konala každoročná konferencia európskeho združenia EURIG, na
ktorej informoval zástupca SNK o iniciatívach SNK, implementačných postupoch
a preklade RDA do slovenského jazyka.
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SYSTÉMY POŽIČIAVANIA ELEKTRONICKÝCH KNÍH – KOMPARATÍVNA
ANALÝZA (MEDZINÁRODNÝ EBOOK COLLECTION EBSCOHOST, ČESKÝ
EREADING, NEMECKÝ ONLEIHE) / E-BOOK LENDING SYSTEMS – THE
COMPARATIVE ANALYSIS (INTERNATIONAL EBOOK COLLECTION EBSCOHOST,
CZECH EREADING, GERMAN ONLEIHE
Mgr. Helena Mlejová, Mestská knižnica v Bratislave
helena.mlejova@mestskakniznica.sk
Abstract: Electronic books are becoming a part of the services in all types of libraries. As well
as other processes, electronic books do not have a unified system through which it were borrowed. For each of them should apply the basic principles of user friendliness and usability.
Selected three electronic systems are compared on the basis of my own experience with them
as I am their regular user and working with them, arose the idea to compare them.
Keywords: e-books, e-media, libraries, services, system, lending process, EBSCO, eReading,
Onleihe
Kľúčové slová: e-knihy, e-médiá, knižnice, služby, systém, výpožičný proces, EBSCO, eReading, Onleihe
Elektronické knihy sa postupne stávajú súčasťou služieb vo všetkých typoch knižníc.
Postupne sa objavili v akademických, vedeckých i verejných knižniciach. Rovnako, ako
pri iných procesoch, ani elektronické knihy
nemajú jednotný systém, cez ktorý by sa požičiavali. Pri každom z nich by mali platiť základné zásady používateľskej prívetivosti a použiteľnosti. Vybrané tri systémy elektronických
výpožičiek porovnávam na základe vlastnej
skúsenosti s nimi, keďže som ich pravidelným
používateľom a pri práci s nimi vznikla myšlienka na ich porovnanie.
eBook Collection EBSCO
EBSCO je celosvetový poskytovateľ databáz
odbornej literatúry, ktorý ponúka individuálne nasadené služby, obsah a technológie knižniciam, informačným a vzdelávacím inštitúciám. Elektronické knihy v eBook Collection
EBSCO sú integrovanou súčasťou vyhľadávacieho prostredia EBSCOhost, v ktorom sa nachádzajú aj všetky ostatné poskytované biblioBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

grafické a plnotextové databázy. Používateľsky
príjemné je vyhľadávacie prostredie v slovenčine, ktoré EBSCO ponúka od roku 2015.
Vyhľadávanie e-knihy začína vo vyhľadávacom prostredí EBSCOhost, kde si používateľ
v prvom kroku označí vybranú databázu a pokračuje v procese vyhľadávania. V rozšírenom
vyhľadávaní je možnosť vyfiltrovať si v type
dokumentu knihu a obmedziť výsledky iba
na plný text. V zobrazení výsledkov vyhľadávania sa dá kliknúť na najrelevantnejšie stránky z vybranej knihy a podľa kľúčového slova
z vyhľadávania v nej systém zistí frekvenciu
výskytu daného slova. Po kliknutí sa nám
zobrazí aj vybraná stránka s výskytom slova,
takže aj bez listovania celej knihy sa dá posúdiť
jej relevancia.
Po vyhľadaní systém pri každom plnotextovom titule zobrazuje možnosť otvoriť plný text
v pdf online (e-kniha sa otvorí v okne, dá sa
čítať priamo) alebo stiahnuť offline - na tento
proces je potrebné mať svoje osobné EBSCO
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konto, pomocou neho sa prihlásiť a následne si
stiahnuť e-knihu offline do Adobe Digital Editions – vyžaduje sa 1.7.1 alebo novšia verzia.
Tento program je možné bezplatne si nainštalovať do počítača a existuje aj jeho verzia pre
mobilné zariadenia (smartfóny, tablety).
Presná informácia o zostávajúcej dobe výpožičky sa zobrazuje v EBSCO konte používateľa pri každej e-knihe v zozname
výpožičiek. Po stiahnutí do počítača, resp.
mobilného zariadenia sa v programe Adobe Digital Editions zobrazí dĺžka výpožičky
po vyvolaní menu jednotlivej e-knihy. Pri
výpožičke má čitateľ možnosť nastaviť si výpožičné obdobie v dňoch, minimálna možnosť je jeden deň, maximálne je to na 30 dní.
V súvislosti s povolením od vydavateľa je
možné si časť e-knihy tlačiť (štandardne 60
strán, ale pri každej knihe to môže byť iný
počet – napr. aj 100) a podobne je to so súbežnosťou výpožičiek, v niektorých prípadoch
je dostupná jedna kópia a v niektorých je
neobmedzený prístup, teda v jednom čase ju
môže mať požičanú veľké množstvo čitateľov.
Obmedzujúce z hľadiska mobility vypožičanej
e-knihy je zistenie, že keď si ju stiahnem do
počítača, v inom zariadení sa mi už neotvorí
(a opačne), keďže podľa identifikácie konta
Adobe ID detekuje, že dokument bol už raz
stiahnutý a je používaný iným zariadením.
V EBSCO konte v priečinku Moje výpožičky
je presne zobrazený zostávajúci čas výpožičky
(čas sa odpočítava), rovnako je to aj v Adobe
Digital Editions (tam je zobrazený čas dokedy).
EBSCO e-books je platforma odbornej literatúry na vysokej úrovni, takže v menu ponúka
viaceré užitočné funkcie. Prihlásený používateľ môže s každým záznamom ďalej pracovať
– pridať ho do priečinka, tlačiť, odoslať
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e-mailom, uložiť (záznam a abstrakt v rôznych
formátoch), citovať (v rôznych formátoch),
exportovať citácie, vytvoriť poznámku. Systém
ponúka aj ďalšie nástroje – možnosť overiť si
dostupnosť fulltextu v SFX alebo importovať
záznam do citace.com. Tieto pokročilé
možnosti ponúkajú študentom i akademikom
komplexnú správu záznamov o zdrojoch k ich
práci.
eReading
eReading je český projekt poskytujúci e-knihy od roku 2010. Patrí do skupiny Albatros
Media, ktorá zastrešuje vyše 10 nakladateľstiev
s produkciou pôvodnej českej a prekladovej
literatúry; postupne sa do ponuky dostávajú aj
české preklady slovenských autorov.
Systém eReadingu nemá obmedzený počet exemplárov (jeden titul môže mať naraz
požičaných viac používateľov), počet výpožičiek v jednom momente jedným čitateľom
knižnice je nastavený aktuálne na dve. Proces výpožičky sa skladá z viacerých krokov
a viacnásobného prihlasovania sa. Ponuka
eReadingu je integrovaná do online katalógu
knižnice. Záznamy je možné hľadať podľa názvu – toto platí v prípade, že knižnica nemá
vo fonde tlačenú verziu knihy a poskytuje titul
iba ako e-knihu. Ak má knižnica vo fonde aj
tlačenú verziu daného titulu, ten je vyhľadateľný aj podľa ďalších kritérií (autor, vydavateľ).
Prvým krokom na ceste k výpožičke e-knihy je
vyhľadanie titulu v online katalógu knižnice.
Tip na efektívny a rýchly prístup – optimálne
je nájsť si e-knihu najprv na webe eReadingu,
je to rýchlejšie a tituly sú zoskupené podľa
žánrov. Pri každom titule je zvýraznené, či je
vypožičateľný. V zásade platí, že všetky tituly,
ktoré sú dostupné na vypožičanie na webe
eReadingu, sú dostupné aj ako e-výpožičky
cez knižnicu.
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Pre realizáciu výpožičky je najprv potrebné
prihlásenie sa do svojho čitateľského konta
v knižnici, cez ktorú má používateľ spárované
konto s eReadingom (pri registrácii je potrebné použiť rovnakú emailovú adresu). Po prihlásení sa do konta čitateľa v online katalógu je
aktívna funkcia Požičať e-knihu, po následnom
súhlase s podmienkami e-výpožičky a kliknutí
na Vyžiadať si e-knihu systém oznamuje úspešnú výpožičku a zobrazuje oznam o nutnosti
stiahnuť si knihu na eReading.cz s priamym
linkom na web a dĺžkou trvania výpožičky.
Používateľ zároveň dostane od knižnice potvrdzujúci mail s totožnými informáciami.
E-knihy sú dostupné vo formátoch PDF,
ePub, mobi a je možné čítať na zariadeniach
od spoločnosti eReading.cz, Kindle a aj ostatných čítačkách alebo v aplikácii eReading.
cz, ktorá je určená pre mobilné zariadenia.
Ďalším krokom je potreba prihlásiť sa na web
eReading.cz výpožičku si stiahnuť priamo do
zariadenia, v ktorom ho bude používateľ čítať. Doba výpožičky je 21 dní, meniť sa nedá.
V systéme nie je možné predčasné vrátenie, po
uplynutí času výpožičky sa prístup k e-knihe
jednoducho zablokuje.
eReading spolupracuje s knižnicami od roku
2014. Prvou, ktorá spustila požičiavanie e-kníh, bola Juhočeská vedecká knižnica v Českých Budějoviciach. V súčasnosti eReading
využíva niekoľko desiatok českých knižníc, na
Slovensku ho ako službu čitateľom v súčasnosti poskytujú Krajská knižnica v Žiline a Malokarpatská knižnica v Pezinku, v septembri
2016 plánuje spustenie Miestna knižnica Petržalka.
Onleihe
Je nemecký systém určený na výpožičky
elektronických dokumentov, má rozličné licenčné modely, ktoré ponúka všetkým typom
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

knižníc. Je rozšírený v knižniciach nemecky
hovoriacich krajín, expanduje aj do Francúzska, Talianska a je využívaný v sieti Goethe
inštitútov po celom svete. Špecifikom Onleihe je jeho komplexnosť v ponuke typov dokumentov. Cez systém je možné požičať si e-knihy, e-noviny, e-časopisy, e-audio, e-video.
Onleihe má aplikáciu pre mobilné zariadenia
so systémami Android a iOS, ktoré umožňujú
registrovaným používateľov prístup k e-médiám.
Pre Goethe inštitút funguje licenčný model
s obmedzeným počtom exemplárov, ktorý
funguje na rovnakom princípe ako pri fyzických nosičoch – ak je v ponuke napr. jeden
exemplár titulu, je možné, aby ho mal v jednom momente požičaný jeden človek. V ponuke je však možnosť rezervácie, v prípade
záujmu si používateľ klikne na túto možnosť,
vyplní svoju emailovú adresu a ihneď po
vrátení požadovaného dokumentu mu príde upozornenie o možnosti výpožičky, ktorá je rezervovaná na maximálne 48 hodín.
Ak nie je potvrdené jej požičanie, vráti sa do
systému a je znovu prístupná pre všetkých.
Rovnako to funguje aj pri novinách a časopisoch, ktorých vydanie a sprístupnenie sa
plánuje na najbližšie dni. Rezerváciou si používateľ môže zabezpečiť ich prvú výpožičku.
Po stiahnutí výpožičky do Adobe Digital Editions sa pri náhľade obálky zobrazí aj doba
výpožičky. Pri e-knihách je možnosť nastaviť
si podľa želania dobu výpožičky v dňoch (2,
4, 7 alebo 14). Novou funkciou a možnosťou
je predčasné vrátenie výpožičky cez príkaz
vprograme Adobe Digital Editions. Maximálny počet všetkých výpožičiek e-médií je 10
naraz. V prípade audio a video médií (eAudio a eVideo) je dĺžka výpožičky maximálne
na 7 dní, nie vždy je presne nastaviteľná, často
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je pevne nastavená systémom. Na rozdiel od
textových médií sa eAudio a eVideo nesťahujú, ale sú prístupné online vo formáte eAudio/
eVideo Stream.
Po prihlásení sa cez mobilné zariadenie je
možné vidieť všetky svoje výpožičky a zároveň
si sledovať všetky údaje v konte. Onleihe má
ochranu proti viacnásobnému stiahnutiu. Ak
má používateľ stiahnuté médium v počítači,
v inom zariadení sa už neotvorí (a opačne),
keďže podľa identifikácie konta Adobe ID systém detekuje, že dokument už bol raz stiahnutý a uvádza informáciu, že dokument je používaný iným používateľom (tzn. je používaný
iným zariadením).
Vyhľadávacie prostredie Onleihe obsahuje
13 svetových jazykov, čo je úplne postačujúce. Prostredie systému je intuitívne a menu
prehľadné. Pri vyhľadávaní dokumentov
má používateľ možnosť vložiť si knihy do
košíka (a požičať spolu s ďalšími vybranými titulmi neskôr), prezrieť si svoje konto
s aktuálnymi výpožičkami a rezerváciami.
Zaujímavou a veľmi praktickou funkciou
je integrácia hypertextových liniek. Túto
možnosť nezabezpečuje systém, ale vydavateľ
pri konkrétnych tituloch. V prípade knihy,
ktorá obsahuje hyperlinky, sa človek jedným
klikom dostane na web (napr. v prípade turistických sprievodcov, ktoré obsahujú prepojenia na weby múzeí, reštaurácií a i.). Použité sú
aj interné linky v rámci knihy, ktoré umožňujú priame prepojenie z obsahu na konkrétnu
kapitolu.
Porovnanie systémov je nasledujúce – Onleihe nie je prepojené s online katalógom, ale je
prehľadné, má primerané množstvo funkcií,
ktoré je človek schopný prakticky využiť. eReading je integrovaný do online katalógu, avšak
pri jeho využívaní je potrebné viacnásobné
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prihlásenie – do konta online katalógu knižnice a do konta v eReadingu. EBSCO a prepojenia na jeho záznamy je možné nepriamo integrovať do online katalógu knižnice (v online
katalógu IS DAWINCI je možné hľadanie cez
záložku externé zdroje), znovu platí, že v prípade záujmu o e-výpožičku je potrebný presun
do EBSCOhost a prihlásenie sa do konta.
Z predchádzajúceho porovnania mi vychádza, že mať samostatný systém pre prístup
k e-výpožičkám nie je až také nevýhodné,
ako by sa na prvý pohľad zdalo. Na jednom
mieste sú zhromaždené všetky médiá, ktoré
sú prístupné elektronicky a keď vie používateľ
naformulovať svoju požiadavku, dostane sa
priamo a rýchlo k požadovanému obsahu.
Proces prístupu (požičanie a vrátenie) k e-médiám je v princípe rovnaký. Každý z porovnávaných systémov má svoje špecifické zaujímavé funkcie, pri všetkých je samozrejmosťou
zobrazovanie obálok. Všetky systémy majú
zaujímavú ponuku elektronických médií, ich
súbežné využívanie vie pokryť pracovné i voľnočasové informačné potreby.
Zdroje:
[1] Adobe Digital Editions [online]. ©2016
Adobe Systems Software Ireland Ltd. [cit.
2016-09-26]. Dostupné na: http://www.
adobe.com/sk/solutions/ebook/digital-editions.html
[2] EBSCO [online]. ©2016 EBSCO Industries, Inc. [cit. 2016-09-26]. Dostupné na:
https://www.ebscohost.com/ebooks
[3] eReading [online]. ©2010 eReading, s.r.o.
[cit. 2016-09-25]. Dostupné na: http://
www.ereading.cz/cs/
[4] Onleihe [online]. ©2010 eReading, s.r.o.
[cit. 2016-09-25]. Dostupné na: http://
www.onleihe.net/
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH ČLENOV SAK
DOKUMENTAČNÉ STREDISKO NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA.
POKRAČOVANIE / DOCUMENTATION CENTRE OF NATIONAL BANK OF
SLOVAKIA. PART 2.
Knižnično-informačné služby
Informovanosť zamestnancov NBS o knižnično-informačných službách je zabezpečovaná rôznymi formami a informačnými
kanálmi tak, aby zamestnanci mali možnosť vybrať si tie, ktoré im vzhľadom na ich
charakter práce najviac vyhovujú. Medzi
základné formy prístupu ku knižničnému
a informačnému fondu a k službám dokumentačného strediska patria:
IPAC – modul OPACu informačného systému ARL Cosmotron: cez tento modul si
môžu všetci zamestnanci NBS samostatne
vyhľadávať informácie, ktoré sa nachádzajú v knižničnom a informačnom fonde.
K dispozícii majú jednoduché i rozšírené
vyhľadávanie, históriu vlastného vyhľadávania, automatické zobrazovanie noviniek
v knižničnom fonde, možnosť sledovať
najhľadanejšie termíny, ukladať si záznamy
dokumentov do vlastného súboru s vlastnými poznámkami, spolupracovať na obsahovom budovaní fondu cez formulár
návrhov na kúpu dokumentov, naformulovať si vlastné SDI, zapojiť sa do odberu
obsahov dokumentov alebo prihlásiť sa do
cirkulácie periodík. Rozsah možností vyhľadávania je široký a v rámci zdokonaľovania knižnično-informačných služieb pre
zamestnancov NBS priebežne navrhujeme
nové používateľské zlepšenia.
Adaptačný proces nových zamestnancov NBS – dokumentačné stredisko sa
podieľa na adaptačnom procese nových
zamestnancov, ktorý organizuje odbor riaBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

denia ľudských zdrojov (OĽZ), a to dvoma
hlavnými spôsobmi: zasielanie elektronickej informácie o knižnično-informačných
službách priamo novým zamestnancom,
a formou prednášky a exkurzie v priestoroch dokumentačného strediska.
Rešeršné služby – aj napriek tomu, že
zamestnanci majú možnosť samostatne si
vyhľadávať informácie a spracovať si rešerš
cez IPAC, spracovávame zamestnancom
NBS rešerše k odborným problematikám.
Okrem individuálnych rešerší na požiadanie sa so záujmom stretlo spracovávanie tematických rešerší. Tematické rešerše
spracovávame pre jednotlivé odborné úseky (napr. právny, finančný dohľad, operácie
na finančných trhoch, bankové obchody,
verejné obstarávanie) a zverejňujeme ich
v intranete NBS.
Publikačná činnosť pracovníkov NBS –
Dokumentačné stredisko spracováva a vedie publikačnú činnosť pracovníkov NBS a
pre vedeckých a analytických pracovníkov
NBS aj ohlasy na publikačnú činnosť.
Informačné a rešeršné služby pre stážistov NBS a praktikantov – na základe
spolupráce s OĽZ a ďalšími odbornými
útvarmi informačne zabezpečujeme odborné témy a kvalifikačné práce stážistov
a praktikantov NBS.
Individuálne konzultácie na požiadanie
pre zamestnancov NBS – poskytovanie
informácií a konzultácií k problematike
vyhľadávania informácií, k používaniu
IPACu a k odborným databázam, k ekono-
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mickej a finančnej literatúre, a to formou
osobného rozhovoru, cez email, telefón.
Výpožičné služby – poskytovanie výpožičiek dokumentov zamestnancom NBS.
Webová stránka NBS – v rámci bloku
Publikácie/Dokumentačné stredisko zverejňujeme informácie o knižnično-informačných službách pre odbornú verejnosť.
Ďalšie možnosti informovania využívajú zamestnanci NBS osobnou návštevou
dokumentačného strediska a študovne, v
ktorej majú k dispozícii dva počítače pre
prístup k online katalógu, k databázam a
informačným online zdrojom. V študovni
majú prístup k aktuálnym vydaniam novín
a k výstavke najnovších publikáciám. Študovňu ako informačnú základňu navštevujú a využívajú aj stážisti, praktikanti a
odborná verejnosť na základe dohodnutej
konzultácie.
Medzinárodná spolupráca
Dokumentačné stredisko nadviazalo medzinárodnú spoluprácu s knižnicami centrálnych bánk hneď v prvom roku svojho
vzniku v roku 1994. V tom období išlo
najmä o recipročnú medzinárodnú výmenu publikácií a budovanie fondu publikácií
národných bánk sveta a medzinárodných
finančných inštitúcií ako napr. Medzinárodného menového fondu, Banky pre
medzinárodné zúčtovanie v Bazileji, Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj.
Medzinárodná výmena publikácií bola
aj vhodným informačným kanálom na
rozširovanie publikácií novovzniknutej
Národnej banky Slovenska. Medzinárodná výmena publikácií postupne zanikla,
pretože centrálne banky zverejňujú všetky
svoje publikácie na webových stránkach a
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sú elektronicky dostupné.
Profesionálnu platformu na získavanie informácií a poznatkov z oblasti knižničnej
praxe a teórie sme získavali z odborných
seminárov a konferencií najmä na Slovensku a v Čechách. Pociťovali sme ale odbornú „osamelosť“ pri problematikách špecifických pre knižničnú prax v centrálnom
bankovníctve. Medzinárodné odborné
fóra zamerané na vzdelávanie knižničných
pracovníkov národných bánk sveta a na
vzájomnú výmenu skúseností organizujú
nasledovné inštitúcie:
Central Banking Publications – vydavateľstvo založené v roku 1990 a zamerané
na vydávanie publikácií z oblasti centrálneho bankovníctva. Od roku 2007 je jeho
vlastníkom Incisive Media. Central Banking Publications okrem publikácií vydáva štvrťročník Central Banking a je producentom databázy CentralBanking.com
http://www.centralbanking.com/ Databáza
na dennej báze zverejňuje informácie a komentáre v nasledovných sekciách: Menová
politika, Finančná stabilita, Ekonomika/
Makroekonomika, Riadenie (centrálnych
bánk a finančnýchb inštitúcií), Peňažné
rezervy, Mena a peniaze. Používatelia si
môžu informácie prezerať cez: Správy, Reportáže, Názory, Intervium, Video (väčšinou z tlačových konferencií). Dokumentačné stredisko zabezpečuje databázu pre
zamestnancov NBS.
Central Banking Publications organizuje
pre rôzne odborné profesie v centrálnych
bankách konferencie, semináre a školenia,
okrúhle stoly. Od roku 1999 organizuje
každý rok v septembri v Cambridge seminár pre knižničných a informačných pracovníkov z centrálnych bánk a finančných
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

inštitúcii. Na seminári, okrem odborných
prednášok, je vždy priestor na vzájomné
informovanie a výmenu skúseností, buď
formou prednášky alebo aktívnou účasťou
v niektorej skupine workschopu. V tomto roku je seminár zameraný na podporu
zavádzania technologických inovácií pod
názvom: Library and Knowledge Management: Supporting Innovation and Mission.
World Bank & IMF Libraries – knižnice
Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu na základe vzájomnej dohody
vytvorili už v roku 1947 spoločnú sieť knižníc pod názvom Joint Library. V súčasnosti ich činnosť a zameranie prezentuje
spoločná webová stránka Library Network
http://external.worldbankimflib.org/external.html.
The Joint World Bank–IMf Library príležitostne organizuje semináre a workshopy
pre knihovníkov centrálnych bánk a finančných inštitúcií. V roku 2002 sme sa
zúčastnili seminára pod názvom Central
Bank and Financial Agencies Librarians
Workshop. Bol zameraný najmä na vytvorenie a prezentáciu externej i internej
webovej stránky Joint Library a inšpiroval
nás k vytvoreniu spoločného intranetovému portálu Dokumentačného strediska
a Edičného oddelenia v NBS. Bol pre nás
jedinečnou skúsenosťou na výmenu odborných skúseností s kolegami knihovníkmi nielen z USA a Európy, ale aj napr. Srí
Lanky, Iránu, Singapuru, Ghany.
Library of the Bank for International
Settlement – Banka pre medzinárodné
zúčtovanie v Bazileji je považovaná za banku centrálnych bánk http://www.nbs.sk/
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sk/o-narodnej-banke/medzinarodne-vztahy/banka-medzinarodne-zuctovanie. Je
jednou z medzinárodných finančných inštitúcií, ktorá začala organizovať worshopy
pre knihovníkov z centrálnych bánk a finančných inštitúcii. V roku 2009 sa konal
prvý workshop pod názvom Central Bank
Libraries at the Centre of Information
Management. Konkrétnym výsledkom
workshopu bolo vytvorenie informačného a komunikačného fóra pre knižnice
centrálnych bánk sveta v rámci interného
portálu pod názvom eBIS. Knihovníci na
workshope dospeli k poznaniu, že knižnica centrálnej banky je izolovaná vo svojej
krajine, pretože je jediná svojho zamerania a v mnohých odborných činnostiach
špecifická. Vďaka vytvorenému priestoru
na portáli BIS majú knižnice centrálnych
bánk možnosť vzájomnej výmeny informácií a spolupráce.
ESCB
Information
Management
Network (IMN) – spolupráca Dokumentačného strediska NBS s knižnicou Európskej centrálnej banky (ECB) a knižnicami
Európskeho systému centrálnych bánk
(ESCB) oficiálne začala v roku 2009 po
prijatí Slovenskej republiky do eurozóny
a Národnej banky Slovenska do Eurosystému. Prvýkrát sa Dokumentačné stredisko
zúčastnilo pracovného mítingu knižníc
ESCB vo februári 2009 k problematike
vytvorenia Právnickej databázy ESCB.
Projekt predpokladal vytvorenie právnickej databázy, ktorá by obsahovala právne
predpisy ECB a zároveň aj právne predpisy národných centrálnych bánk vrátane
interných predpisov tak, aby právnici centrálnych bánk našli právne predpisy ESCB
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na jednom mieste. Spoluprácou pracovnej
skupiny ESCB pre legislatívu a skupiny
knižníc ESCB vznikla legislatívna databáza ESCB Legal Information System (ELIS).
Prístup do databázy je cez internú komunikačnú sieť len pre zamestnancov ESCB.
ESCB
Information
Management
Network vytvára platformu pre spoluprácu registratúr, archívov ESCB a platformu
pre knižnice ESCB cez internú komunikačnú sieť. V rámci ESCB IMN organizuje Odbor archívu, knižnice a registratúry
Európskej centrálnej banky od roku 2010
spoločné pracovné mítingy pre registratúry, archívy a knižnice. Cieľom ESCB IMN
je vytvorenie pevných väzieb a vzájomnú
spoluprácu medzi informačnými profesionálmi centrálnych bánk ESCB a v rámci
vytvorenej siete zdieľať odborné informácie, diskutovať o praktických a teoretických otázkach, ktoré riešia registratúry,
archívy a knižnice ESCB. V septembri
2016 sa bude konať už siedmy pracovný
míting pod názvom Knowledge management in the new information age, ktorý
sa bude zaoberať problematikou nových
funkcií knižníc a nových požadovaných
zručností informačných špecialistov v centrálnych bankách. V roku 2015 hlavnou
témou mítingu bola problematika implementácie úspešných zmien a projektov
v knižniciach a informačných strediskách
centrálnych bánk (Implemeting successful
change in information management services). V hlavnej časti programu mítingu
sme informovali o úspešnej implementácií
nového informačného systému v Dokumentačnom stredisku NBS. V roku 2013
sme prezentovali rozsiahlu činnosť pra-
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covníkov Dokumentačného strediska a archívu NBS v oblasti technickej pomoci pre
knižnice a archívy centrálnych bánk pristupujúcich krajín do EÚ, ako aj krajín mimo
EÚ (Information, Library and Archive Services Promotion and Technical Assistance
in Library and Archive Matters for Central
Banks of EU Acceding Countries and Non
EU Countries in Europe).
Technická pomoc knižniciam a archívom centrálnych bánk krajín pristupujúcich do EÚ ako aj krajinám mimo EÚ
– Dokumentačné stredisko NBS sa zapojilo do bilaterálnych úloh technickej pomoci centrálnej banke Bieloruska a Ukrajiny
v oblasti knižnično-informačných činností
a archívnej starostlivosti. Pre knihovníkov
a archivárov z centrálnych bánk Bieloruska a Ukrajiny sme zorganizovali trojdňové
workshopy s prednáškami a exkurziou do
Dokumentačného strediska a Archívu NBS.
V roku 2014 sa pracovníci Dokumentačného strediska zapojili aj do Technického programu expertov z ECB a desiatich
národných centrálnych bánk na prípravu
členstva Macedónska do ESCB a Eurosystému. Technická pomoc Macedónsku
prebiehala deväť mesiacov a jej výsledkom
bol návrh organizačnej štruktúry knižnice
a archívu na základe hodnotiacich misií
v knižnici a archíve Národnej banky Macedónska, ako aj vyhodnotenie možných
slabých miest v ich činnosti a určenie
základných operačných cieľov.
PhDr. Zita Mušutová
vedúca Dokumentačného strediska
Odbor výskumu
Národná banka Slovenska
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
NIELEN MODERNIZÁCIA, ALE AJ NOVÉ SLUŽBY / NOT ONLY
MODERNIZATION BUT ALSO NEW SERVICES
S modernizáciou knižníc sa ešte stále
stretávame zriedkavo. Mám na mysli
nielen vonkajšiu premenu knižnice, ale aj
obsahovú zmenu i čosi navyše – nové, príťažlivé, akúsi pridanú hodnotu pre čitateľov. Práve toto sa podarilo bratislavskému
Goetheho inštitútu (Panenská 33, 814 82
Bratislava, www.goethe.de/slowakei). Jeho
knižnica prešla zásadnými zmenami a stala
sa príjemným prekvapením pre čitateľov.
Čím teda dnešné zmodernizované pracovisko Goetheho inštitútu zaujalo? Predovšetkým rozšírením otváracích hodín
(v pondelok až piatok od 8. do 20. hod.,
v sobotu od 8. do 13. hod.), možnosťou
vrátenia kníh či predĺženia na recepcii (výpožičná lehota je 3 týždne), resp. prihlásiť
sa za čitateľa (ročný poplatok je 8 eur, študenti 5 eur a dôchodcovia bezplatne), letnou terasou v átriu,netradičným vstupom
do knižnice, ktorý tvorí štýlová kaviareň
Gorifee s kávou z Rwandy, knižničným
fondom (po vyradení obsahuje 7 tisíc kn.
j. v nemčine a slovenčine, 23 titulov periodík), ktorý dopĺňa digitálna knižnica s 14
tisíc dokumentmi (e- knihy, e-periodiká,
e-videá, e-audioknihy, e- hudba, e-filmy),
detskou knižnicou, ktorá obsahuje literatúru pre deti a dospievajúcu mládež, vrátane
komiksov, e-dokumentov, hračiek, tvorivých PC hier a pod. , ako aj organizovaním
podujatí pre školy a škôlky,
priestorom na podujatia, ktorý vznikol
uložením knižničného fondu okolo stien
v miestnosti.
Vyššie uvedené služby rozšírili tohto roku
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

o priekopnícku novinku. Ide o prvú a jedinú Knižnicu dobrých vecí – AjnFach na
Slovensku. Ústrednou myšlienkou tohto
projektu je zdieľanie. Veď „vec“ nemusíme
predsa vlastniť, keď sa dá požičať. V rámci
projektu AjnFach od apríla t. r. ponúkajú 50 predmetov, nástrojov, či hračiek na
vzdelávanie, šport, zábavu pre deti a dospelých. Tie sú uložené v troch mobilných
špeciálnych skriniach. Medzi predmetmi
nájdeme napr. stan, turistické mapy, tašky
na bicykel, čelovku, cyklonáradie, turistickú sedačku pre deti, bránku i sieť na
loptové hry, vŕtačku, brúsku, pílu, detektor
kovov, rebrík, ale aj domácu pekáreň, projektor, planetárium, odšťavovač, teleskop,
šijací stroj, magický kufrík na kúzla a pod.
Treba poznamenať, že na požičiavanie
predmetov platia tie isté poplatky ako pri
zápise do knižnice. Len výpožičná lehota je
kratšia – 7 dní. Samozrejme, tá-ktorá vec sa
dá aj rezervovať telefonicky 02/ 59204 320,
alebo mailom:tamara.zajacova@bratislava.
goethe.org).
O rôzne predmety a pomôcky (z nemeckej
produkcie) v Knižnici dobrých vecí nie
je rovnaký záujem. Tie najvyužívanejšie
podľa doterajších výsledkov – ako
povedala koordinátorka a „duša“ celého
projektu Mgr. Tamara Zajacová, PhD. –
boli: planetárium, projektor, zmrzlinovač
a šijací stroj. Ani raz sa nepožičali len
prilby na bicykel.
Súčasťou projektu Ajnfach sú aj tematické tvorivé dielne. Ich cieľom je zoznámiť
s niektorými predmetmi, poučiť prítom-
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ných ako fungujú, ako ich treba správne použiť, a to vždy za účasti odborníka
z danej oblasti. Tým sa podnecuje záujem
návštevníkov podujatia aj o požičanie
prezentovaného predmetu. Prvým podujatím bola téma Jar v záhrade, ďalej Nauč
sa žonglovať, Bicyklové popoludnie, Ako si
urobiť chutnú zmrzlinu. Teraz v septembri
to bude téma Biológia pre deti a v poradí
šiesty workshop sa bude venovať Outdoorovým hrám v rámci podujatia Dobrý trh.
Zaujímalo ma, aký mal Ajnfach ohlas za
uplynulých päť mesiacov. T. Zajacová mi
prezradila nasledovné: „Vykročili sme do
neznáma, nemali sme konkrétny vzor, mali
sme nápad, myšlienku. Museli sme vynaložiť nemálo úsilia, aby sme projekt uviedli do
života, ale podarilo sa. Po tých niekoľkých
mesiacoch možno povedať, že dobrá polovica záujemcov o AjnFach boli ľudia, ktorí
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nechodili do Goetheho inštitútu. Následne
sa zaregistrovali, ale nezostali len pri požičiavaní vecí, no stali sa našimi skutočnými
čitateľmi. Pre inštitút to bol rozhodne prínos
a hoci projekt v decembri končí, bude pokračovať v košickom kultúrnom centre Tabačka. U nás v Bratislave bude fungovať ďalej,
ale v novej podobe.“
K spomenutej bohatej činnosti knižnice
Goetheho inštitútu treba ešte „prirátať“
podporu prekladov z nemčiny do slovenčiny, rozmanité formy propagácie nemeckej
literatúry, spoluprácu s vydavateľmi a poskytovanie služieb pre knihovníkov (odborné dialógy, výmeny skúseností, podpora študijných ciest a výmenných pobytov).
Inšpirujúce námety z Goetheho inštitútu
možno zaujmú aj niektorú knižnicu.
Ľudmila Čelková
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NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
MÔJ SVET JE SLOVO / MY WORLD IS THE WORD
Britký, vtipný, kritický, láskavý i kontro• Začala by som vašimi slovami: „písané
verzný a po každej stránke zaujímavý proslovo, noviny, knihy, knižnice, mali
zaik, prekladateľ, tlmočník, milovník kníh,
v mojom živote odjakživa veľkú váhu“.
neúnavný propagátor literatúry, vytrvalý
Iste to bol vplyv domáceho prostredia.
cestovateľ, organizátor podujatí s alterKto vás najviac ovplyvnil?
natívnou a elektronickou hudbou – to je
Samozrejme, súvisí to s rodinou, z ktorej
Michal Hvorecký (1976), výrazná postava
pochádzam. Môj otec a starý otec písali
svojej generácie.
knihy, najmä odborné, jeden o ekonomike
Vyštudoval estetiku v Nitre, absolvoval
a druhý o informatike, obaja boli profesori,
semester tvorivého písania na univerzite
pôsobili v akademickom prostredí. Odjakv USA (Iowa City) a napriek tomu vystrieživa ma lákalo literárne rozprávanie. Začal
dal viacero zamestnaní, získaval skúsesom v pätnástich a odvtedy som neprestal.
nosti, zbieral nové poznatky, ktoré potom
Ovplyvnili ma aj ľudia ako Egon Bondy.
využíval vo svojej tvorbe. Dnes už má za
Mojimi editorkami boli tiež Ingrid Hrubasebou osem kníh (niektoré vyšli aj v zahraničová a Jana Cviková, ktoré ma učili rozničí – Bulharsko, Česko, Poľsko, Nemecko,
víjať literárne remeslo. Všetkým im vďačím
Taliansko), celý rad esejí, prekladov a stiza veľa. Pomáhali mi objavovať kánon svehol už „pozbierať“ i ceny v súťaži Poviedtovej literatúry.
ka aj Cenu Tatra Banky za umenie (Dunaj
• Aké stopy zanechala škola v tomto
v Amerike).
smere?
Michal Hvorecký v jednom z rozhovorov
Zažil som ako dieťa v škole ešte skutočnú
povedal: „Písanie pre mňa znamená svet,
propagandu aj cenzúru. Najmä prvé štyri
v ktorom sa cítim slobodnejším“. Po čase
roky na základnej školy boli drsné. Veľa
prácu na voľnej nohe „vymenil“ za funkciu
som o tom období písal a ešte budem. Dnes
vedúceho knižnice Informačného centra
som rád, že som zažil oba režimy, tá skúv Goetheho inštitúte v Bratislave. V roku
senosť ma mnohému naučila a myslím si,
2015 sa „podpísal“ aj na „novom šate“
že aj preto som si za svoje povolanie zvolil
tohto pracoviska, ktoré po zásadnej rekonpísanie. Nemá zmysel spätne rojčiť, čo by
štrukcii výrazne zmenilo svoju tvár aj činbolo keby, ale zamerať sa na to, čo môže
nosť. Na tomto poste má veľa spoločného
urobiť teraz každý z nás pre to, aby sa na
s inými knižnicami a knihovníkmi. SamoSlovensku žilo lepšie. Oveľa lepšie zážitky
zrejme, táto oblasť nebola preň nijakou nemám z univerzity. Tibor Žilka, Ľubomír
známou, lebo knižnice doteraz obetavo naPlesník a ďalší pedagógovia z Ústavu litevštevoval, neúnavne besedoval s čitateľmi.
rárnej a umeleckej komunikácie v Nitre,
Zaujímal ma preto jeho názor na funkciu
kde som študoval, ma ovplyvnili na celý
knižníc dnes a vzťah k profesii knihovníka,
život.
keď k nim teraz patrí.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016
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• Ste mimoriadne aktívny propagátor
čítania, najmä medzi mladými. Navyše
patríte k priekopníkom, ktorý svoju
tvorbu osobne prezentoval po všetkých
kútoch Slovenska. Neraz ste sa posťažovali, že viaceré inštitúcie aj knižnice
vás pozývajú na rôzne podujatia s
návrhom, aby ste vystúpili grátis – bez
nároku na honorár. Situácia sa zlepšila,
alebo je stav nezmenený a u vás prevládla radosť z čítania i možnosť využiť
príležitosť na predstavenie svojej knihy
na verejnosti?
Je to rôzne. Niektoré literárne festivaly
už chápu, že aj autori potrebujú honorár.
Ale veľmi často naďalej vystupujem zadarmo. Čiastočne aj preto už dva roky nie
som v slobodnom povolaní, ale pracujem
na plný úväzok. Nedokázal som sa literatúrou uživiť, to by som musel byť častejšie
v zahraničí. To však kvôli rodine nechcem.
No píšem najmä pre radosť a nesťažujem
sa, bojujem naďalej za právo spisovateliek
a spisovateľov na spravodlivú odmenu. No
zároveň chápem, keď niektorá organizácia
jednoducho nemá financie, a napriek tomu
chce niečo zmysluplné zorganizovať. Rád
podporím dobrú vec.
• Pred rokmi ktosi povedal, že knižný
trh u nás je divočina. Súhlasím preto
s vami, že knižný trh by si „ mal začať
vážiť čitateľov, vďaka, ktorým existuje,
sústavne ich nepodceňovať a neobviňovať“. Kritické slová z besied, že „ Slováci
sú v čitateľskej gramotnosti len kúsok
nad analfabetmi“ sa nemôžu vzťahovať
na všetkých a pre mnohých sú urážkou.
Ako sa dívate na čitateľa u nás dnes?
Naozaj sa u nás číta menej ako v okolitých
krajinách. Zaostávame aj v čitateľských
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zručnostiach žiakov, najmä chlapci sú na
tom zle, ale je to veľmi komplexný problém. U nás mi chýba silnejšia propagácia
literatúry na verejnosti. V zahraničí sú bežné bilbordové aj televízne kampane, v ktorých elity propagujú čítanie ako dôležitú
činnosť v rodine aj škole. Videli ste niekedy
slovenského politika, ktorý by propagoval
dobré knihy?
• O knihovníckej profesii ste v knižke esejí
Spamäti konštatovali: „Povolanie knihovník a knihovníčka znelo kedysi hrdo,
ale dnes ide o nevďačnú a zle platenú
prácu, často vyhradenú dôchodkyniam.
Džob neprináša perspektívu. Aj väčšina
absolventov univerzitnej knihovedy
odchádza do lukratívnejších pracovných sfér. V zahraničí nastúpila nová
generácia zamestnancov knižníc, ktorí
blogujú, organizujú čítačky a odporúčajú dobré knihy. V niektorých krajinách
vzdelaní a sčítaní knihovníci udeľujú
významné literárne ceny“. Aké sú vaše
osobné skúseností s knihovníkmi na
Slovensku?
Rozmanité. Stretávam a poznám mnoho
knihovníčok a knihovníkov po celom Slovensku. S mnohými aj úzko spolupracujem. V rámci svojej práce v Goetheho inštitúte pozývame na Slovensko špičkových
nemeckých expertov z brandže, ktorí prednášajú na slovenských knihovníckych konferenciách, seminároch. Žiaľ, v uplynulých
rokoch sa v slovenských knižniciach priam
roztrhlo vrece s podujatiami propagujúcimi kontroverzné produkty a idey. Ako je
také niečo vo verejných inštitúciách vôbec možné? Som z toho hlboko sklamaný.
Bežne v knižniciach vystupujú odporcovia
demokracie, ľudských práv a slobôd, neBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

priatelia menšín, falošní proroci, pochybní liečitelia alebo pseudo historici, ktorí
znevažujú fundamentálne dejinné udalosti
ako SNP alebo Nežná revolúcia. Priemerný plat slovenského knihovníka je 560 eur,
o dvesto menej ako priemerná mzda. Na
odborné budovanie fondov, profesionálnu
dramaturgiu a podporu kritického myslenia zúfalo chýbajú ľudské aj finančné
zdroje. Situáciu zneužívajú šarlatáni, ktorí
prídu s hotovou akciou a knižnica bez námahy vykáže činnosť. Kontrola sa aj tak
nekoná. To treba zastaviť.
• Aký by mal byť knihovník podľa vašich
predstáv?
Vzdelaný, zodpovedný, otvorený, priateľský – a spravodlivo zaplatený. Druhá Ficova vláda slovenské knihovníčky a knihovníkov oklamala. Premiér a minister kultúry
predstavili roku 2012 veľký projekt obnovy
obecných knižníc. Chceli „uspokojiť 200
až 300 obcí“ a vyčleniť peniaze na rekonštrukcie a nákup fondov. Dnes už je jasné,
že z toho nebolo a pravdepodobne už ani
nebude nič. V okresoch Zvolen, Detva a
Krupina bolo ešte v roku 2010 evidovaných
51 knižníc, dnes ich je len 44...
• Je známe o vás, že rád nakupujete knihy
aj z vyradených fondov knižníc. Prezraďte, aká je vaša súkromná knižnica?
Veľká a krásna, je to môj najcennejší majetok. Nakupujem knihy takmer všade, kam
sa dostanem. Má okolo tritisíc zväzkov,
budoval som ju pätnásť rokov. Mám v nej
aj zopár podpísaných výtlačkov od mojich
obľúbených autorov ako William Gibson,
Cormac McCarthy alebo Egon Bondy.
• Sympatický je váš postoj ku knižniciam, ktoré vnímate ako „poslednú
baštu, kde sa dá lacno získať kvalitné
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

vzdelanie. Taký výdobytok stojí za to
užívať a chrániť“. Čo vám na súčasných
knižniciach chýba?
Slovenské knižnice súrne potrebujú modernizáciu, najmä v regiónoch. V Poľsku,
Česku aj Maďarsku prešli knižnice veľkou
premenou, u nás stagnujú. Je to veľká škoda najmä pre rozvoj chudobnejší častí krajiny. Knižnice považujem za mimoriadne
dôležitú verejnú službu pre všetkých bez
rozdielu. Mnohé moderné knižnice sa dnes
menia na významné komunitné centrá,
prispôsobené danej oblasti či štvrti. Menia sa na nízkoprahové centrá, kde okrem
tradičných knihovníckych služieb môžu
nájsť útočisko mamičky s deťmi, alebo si
tam starosta dohaduje konzultačné hodiny
s občanmi. Nerozhodujú len peniaze, ale aj
dobré nápady, ochota zapojiť sa do spoločného projektu, chuť meniť veci a priestory.
Ľudia dnes majú náročnejšie očakávania
od kníhkupectiev aj knižníc.
• Ako si predstavujete knižnicu budúcnosti?
Ako bezbariérové, nízkoprahové, komunitné miesto otvorené pre všetkých, kde
majú optimálne zastúpenie tradičné aj digitálne médiá. A kde sú kurátormi skvelí
knihovníci.
• Vedeli by ste si predstaviť svoj život bez
kníh, knižníc a knihovníkov?
Nie, a, našťastie, ani nemusím. Jednu
knižnicu mám v práci a druhú doma. Lepšie podmienky pre zmysluplný a tvorivý život si neviem predstaviť. Vediem k čítaniu
aj svoje deti.
Za rozhovor ďakuje Ľudmila Čelková
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INFORMÁCIE / INFORMATION
ČO PONÚKOL MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA 2016 / WHAT OFFERED
AUTHORS’ READING MONTH 2016
Projekt Mesiac autorského čítania (MAČ)
tento rok predstavil výber najnovších poviedok, románov, reportáží, komiksov či
básní od 60 autorov z Česka, Slovenska,
Poľska, Ukrajiny a hosťujúceho Španielska. Už tradičné košické júlové čítačky tak
ponúkli naozaj pestrú paletu literárnych
osobností a ich žánrov, z ktorej si mohol
vybrať každý.
POÉZIA NA ZAMYSLENIE
Košice navštívili básnici zvučných mien.
Z tých zahraničných spomeniem aspoň
Karmele Jaio, ktorej básne o živote majú
upozorniť na našu pominuteľnosť, Richarda Arregiho, ktorý sa prostredníctvom
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básne vyrovnáva s určitými etapami svojho
života, napríklad smrťou blízkych, či súčasnými vojnami a ich hrozbami, Irynu Cilyk,
ktorá vo svojich silných básňach naozaj
veľmi aktuálne reaguje na súčasnú situáciu na Ukrajine, pričom ju na tejto situácii
najviac desí asi to, že sa vojna stáva samozrejmosťou už aj pre deti, Karola Maliszewského s jeho vážnou až smutnou poéziou,
ktorý nenachádza dôvod, prečo by sa mal
smiať, Miren Agur Meabe, ktorá píše, aby
nezabudla kto je a ktorá si uvedomuje,
že straty patria k nášmu dennému životu
a Rikarda Arregiho, ktorý život vníma ako
umenie a vo svojich básňach zakaždým
spája tri hlavné témy Život-Smrť-Umenie.
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Kvalitou svojich básni určite nezaostávali domáci básnici ako Erik Ondrejička,
ku ktorému básne prichádzajú asi úplne
všade, aj na porade, vo vani či v aute, Michal Habaj, ktorého básne vo vás dokážu
navodiť priam fyzické pocity, Ján Litvák
so svojimi precíznymi opismi prostredia
a vtipnými postrehmi zo života, Mária Ferenčuhová, ktorá sama o sebe hovorí, že
zatiaľ čo v osobnom živote je optimistkou,
v poézii je tomu naopak, tam je absolútnou
pesimistkou, Irena Šťastná, knihovníčka
z Ostravy, pre ktorú je poézia koncentrovaná skúsenosť toho, čo človek prežil, s tým,
čo práve prežíva a ktorá za svoju poslednú
zbierku (Žvýkání jader) bola nominovaná
na cenu Magnesia Litera.
KOMIKSOVÍ AUTORI
Zaujímavým momentom tohtoročného
festivalu bola možnosť zoznámiť sa so zástupcami španielskej komiksovej špičky,
ktorú zastupovali Alfonso Zapico, žijúci
a tvoriaci v komiksovej veľmoci - vo Francúzsku a Harkaitz Cano, pre ktorého komiks predstavuje neobmedzený priestor
slobody. Mladý autor, Alfonso Zapico sa na
festival a jeho návštevníkov pripravil viac
ako špeciálne a svoju tvorbu prítomným
predstavil naozaj originálne. Jeho vystúpenie nepozostávalo z odprezentovania
už vydaného komiksu, ale cielene pre túto
príležitosť vytvoril úplne novú komiksovú
prezentáciu. Šlo o obrázky a texty popisujúce jeho nadchádzajúcu festivalovú cestu
na trase: Brno – Vroclav – Ostrava – Košice – Ľvov, v ktorej vtipne a adresne opísal
dominanty a vzhľad jednotlivých festivalových miest. Výsledok bol fascinujúci, a to
aj napriek tomu, že tieto mestá nepoznal
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a nikdy ich nenavštívil. Jeho texty a ilustrácie boli natoľko výstižné, že vo vás vyvolali
pocit, že ich pozná, a to veľmi detailne.
DOMINANTNÁ PRÓZA
Medzi hosťami nechýbali výborní a vo
svete uznávaní prozaici. Za zmienku určite stojí katalánsky spisovateľ Ignacio
Vidal –Folch, ktorý vo svojom diele zachytil pád socializmu vo východnom bloku. V zlomovom roku 1989 sa zdržiaval
v Prahe, kam ho vyslal vydavateľ, aby ako
novinár pozoroval okolnosti spojené s pádom vtedajšieho politického systému. Neskôr o tomto dianí a o strate svojich ilúzií
spojených s pádom sovietskeho bloku vydal dielo Pronto seremos felice (Čoskoro
budeme šťastní). Svoju bohatú literárnu
tvorbu prišiel predstaviť aj Andrej Kurkov,
jeden z najúspešnejších ukrajinských autorov, ktorý si myslí, že jedine kultúra môže
Ukrajinu zachrániť. Napísal takmer dvadsať románov a kníh pre mládež a rovnaký
počet realizovaných scenárov. Jeho diela
boli preložené až do 36 jazykov. Hosťom
tohtoročného projektu bol aj spisovateľský
pár, Maria Mercè Cuartiella, ktorá na katalánsky literárny vrchol vystúpila vďaka
poviedkovej zbierke Gent que tu coneixes
(Ľudia, ktorých poznáš), za ktorú získala
prestížnu cenu Premi Mercè Rodoreda a jej
manžel, Joan Manuel Soldevilla, ktorí spoločne vydali úspešný román o diele Julesa
Verneho, Capitan Verne, una novela sobre la amistad y los libros (Kapitán Verne,
román o priateľstve a o knihách). Obaja
zhodne priznali, že písať spoločne bolo veľmi náročné a v súkromnom živote to pre
nich bola akási posledná partnerská skúška. Keď ju zvládli a román vydali, vzali sa.
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Kvalitu literárneho podujatia rozhodne
podčiarkla účasť Pilar Adón, z ktorej posledný román Las hijas de Sara (Sárine
dcéry) urobil literárnu hviezdu prvej veľkosti, ďalej Vanessy Montfort, držiteľky
siedmych, v literárnych kruhoch veľmi
považovaných ocenení ako napr. Autor of
the Year a Rosy Montero, ktorá momentálne patrí medzi najčítanejšie autorky
v Španielsku a je považovaná za predstaviteľku prúdu novej žurnalistiky. Táto autorka ako vôbec prvá žena získala cenu Manuel del Arco (r. 1977). Jej diela sú preložené
do viac ako dvadsiatich jazykov a je o nej
známe, že nenávidí smrť, miluje život, ale
zároveň prijíma fakt, že na smrť sme odsúdení všetci bez rozdielu.
Asi najväčšou španielsko-katalánskou
hviezdou bola Carme Riera, označovaná
za prvú dámu katalánskej literatúry, ktorá

Pilar Ardon

Peter Krištúfek
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za svoju tvorbu získala množstvo ocenení,
jedným z posledných je Národná cena za
španielsku literatúru. Okrem románov, detektíviek, poviedok, scenárov a literárno-kritických prác píše aj knihy pre deti
a mládež. Hlavným dôvodom jej tvorby
pre deti je, že sa rozhodla zachovať príbehy
svojej starej mamy. Nikdy nezabúda na výrok starého otca, ktorý jej vravieval: „Keď
zomrie starý človek, je to akoby zhorela
knižnica.“
Hlboký dojem na účastníkov nemohli nezanechať ukážky z diela Piotra Pazińského,
ktorý sa vo svojej tvorbe vracia k náročnej
a smutnej téme holokaustu a Petra Gettinga, spisovateľa, kultúrneho a občianskeho
aktivistu a nositeľa Plakety tolerancie a stáleho prispievateľa do časopisu NotaBene.
Dominantným domácim prozaikom týchto čítačiek bol rozhodne Peter Krištúfek,
spisovateľ, režisér, autor desiatich prozaických kníh a zbierky poézie, ktorého román
Dom hluchého, zachytávajúci obdobie
od 30-tych rokov po súčasnosť vyšiel už
v ôsmich jazykoch. Jeho najnovšia kniha nesie meno Telá (2016) a ide o román
o telách a telesnosti, v ich najrozličnejších
podobách. Kniha je rozdelená do piatich
segmentov, pričom každá z nich sa začína na písmeno T (Ticho, Teplo, Tekutiny,
Tíšenie bolesti a Transport), rovnako ako
5T - päť základných opatrení pri šokovom
stave Pri rozhovore pripustil, že pôvodne
táto kniha mala byť o ľudských telách, ale
nakoniec je to celé vlastne o ľudskej duši.
Ďalší z úspešných domácich autorov, ktorí
nepochybne návštevníkov potešili svojou
účasťou, boli Rút Lichnerová, viacnásobná
finalistka Anasoft litera, Hana Lundiaková, nominantka na cenu Magnesia Litera
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a Petra Soukupová, ktorej každé dielo sa
môže pochváliť nejakou cenou. Táto mladá spisovateľka a rovnako aj očarujúca hudobníčka bola úspešná už svojou debutovou novelou K moři, za ktorú získala Cenu
Jiřího Ortena, ďalší jej úspech prišiel hneď
s druhou knihou Zmizet, za ktorú bola
nominovaná na Cenu Jozefa Škvoreckého
a neskôr za ňu získala cenu Magnesia Litera za najlepšiu knihu roku. Okrem toho
žne úspechy aj scenáristikou televíznych
seriálov (Ulica a Comeback). Možno najpočetnejšie publikum prišlo vzdať hold
Stanislavovi Rakúsovi, poviedkárovi, novelistovi, románopiscovi, literárnemu vedcovi a dlhoročnému a veľmi obľúbenému
vysokoškolskému pedagógovi, ktorý je držiteľom Ceny Dominika Tatarku a ocenenia Anasoft litera. Jeho vyše dvojhodinové
vystúpenie nikoho nenechalo na pochybách, že je skvelým a pútavým rozprávačom, ktorý vie ako si udržať poslucháča
či čitateľa.
HUDOBNÁ BODKA NA ZÁVER
Festival vyvrcholil 3. augusta 2016 vystúpením kapely DRUMTYJÁTR. Zakladateľom kapely je Jurij Izdryk, ukrajinský prozaik, básnik a kulturológ, pre ktorého sú
typické multimediálne projekty. Je o ňom
tiež známe, že nemá rád klasické čítania
a sám svoje diela predstavuje zakaždým
trochu inak. S básnikom a muzikantom
Grigorijom Semenčukom, okrem iného
zastrešovateľom ukrajinskej časti festivalu Mesiac autorského čítania vo Ľvove, sa
rozhodli prezentovať svoju poéziu spoločne a prostredníctvom hudobného predstavenia. Keďže pochádzajú z rôznych miest,
nikdy ako skupina neskúšajú. Každý ich
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koncert je originálny, ponúka iný repertoár
a vždy ide o absolútnu improvizáciu troch
hrajúcich básnikov a muzikantov Grigoryho Semenchuka, Yurya Izdryka, Serhija
Lebida.
ČAKÁ NÁS ROČNÍK GRUZÍNCOV
Nasledujúci ročník bude nemenej zaujímavý. Mal by nás zoznámiť so súčasnou literatúrou Gruzínska, ktorá žiaľ po rozpade
Sovietskeho zväzu prišla o svoje rozsiahle
kultúrne priestranstvo. Kým predtým bola
dostupná na celom území ZSSR a dostala
šancu aj v štátoch tzv. východného bloku,
dnes nám neostáva len konštatovať, že viac
ako dvadsať rokov u nás z tejto literatúry
veľa alebo dokonca nič nevyšlo. Nemusíme
sa však obávať, gruzínska literatúra neprestala existovať a táto krajina s tisícročnými
kultúrnymi tradíciami zaručene má čo
ponúknuť. Siedmy ročník festivalu Mesiac
autorského čítania 2017 nám pomôže, aby
sme sa o tom presvedčili a dozvedeli sa
viac.
Festival sa konal pod záštitou veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na Slovensku,
Félixa Valdésa a primátora mesta Košice,
Richarda Rašiho. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Výstavu Miguela de Cervantesa sprostredkovalo Španielske veľvyslanectvo v Bratislave.
Ing. Viera Ristvejová
Knižnica pre mládež mesta Košice
viera.ristvejova@kosicekmk.sk
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PO HRÔZACH NOCI SVITÁ DEŇ / AFTER A TERRIBLE NIGHT A DAY GETS
LIGHT
Počas práce v knižnici som urobila veľa
li. Asi sme to robili z presvedčenia, že keď
podujatí - relaxačných, zábavných, súťažtoto spravíme, nič viac už nepríde. ...“
ných, veselých i smutnejších. Toto podujaKathy Kacer, ktorej rodičia pochádzali
tie však bolo iné – smutné...
z bývalého Československa, opisuje príbeh
Ako prvá sa mi do sa mi dostala do rúk
trinásťročnej Gabiky – svojej mamy. Aukniha Tajomstvo príborníka od spisovatorka o tom píše:
teľky a psychologičky Kathy Kacer. Veľmi
„Moja mama mala trinásť rokov, keď jej
ma zaujalo, akým spôsobom opisuje autorrodnú dedinu Olšavica obsadili Hlinkoka knižiek pre deti náročnú tému holokausve gardy. Ľudia sa začali deliť na Židov
tu. Toto obdobie zobrazuje veľmi citlivo.
a Nežidov a bolo otázkou času, kedy prídu
A už sa mi v hlave namotávali myšlienky,
prehľadávať aj ich dom. Keď v usadlosti
ako spracovať túto časť dejín pre žiakov
neďaleko Levoče začali sústreďovať
2. stupňa ZŠ, spôsobom nám knihovníčžidovské dievčatá, rodina hľadala riešenie,
kam vlastným – ukážkami z kníh a preako mamu ukryť a zachrániť ju pred
zentáciou. Bolo to na pohľad jednoduché,
transportom. Napokon padla voľba na starý
ale trvalo dlhšie vybrať správne ukážky
príborník v jedálni. Ukladali doň taniere,
z kníh. Pri výbere ukážok sa mi tisli slzy
príbory a poháre, ktoré používali vždy
do očí, pociťovala som smútok a nepokoj.
v piatok na šábes. Od tej chvíle mal však
Začínam úryvkom:
príborník slúžiť na čosi iné: stará mama
„Nina mi jedného dňa cestou do školy strdoň každý deň mamu na chvíľu zatvorila,
čila lístoček do vrecka. Konečne, myslela
aby sa tam učila vydržať. Napokon ju tam
som si, konečne sa so mnou pokúša nadskutočne museli zamknúť. Počas razie
viazať kontakt! Mýlila som sa. Na lístočku
držala stará mama kľúčik v ruke tak silno,
stálo: Viac sa so mnou nerozprávaj! Ľutuže jej krvácala dlaň.“
jem, ale nemôžem sa s tebou kamarátiť.
Potom pokračujem úryvkom, v ktorom
Zdalo sa, že sa celý môj život rozpadáje Gabika ukrytá v príborníku, nemôže
va. Zomrel mi otec. Prijali sa všetky tie
dýchať, dusí sa. Nedočítam koniec. Zámerstrašné protižidovské zákony. A teraz ma
ne. Len tak sa žiakov opýtam, čo si myslia,
opúšťajú aj kamaráti. Lístoček od Niny
ako to skončilo. Odvlečú Gabiku gardisti?
som dostala presne v ten deň, keď prišiel
Našťastie nie! Pokračovanie osudov Gabilist, v ktorom nám prikazovali, že si musíky a jej mamy si prečítame v knihe Noční
me na šaty prišiť žltú hviezdu, aby každý
špióni. Podarí sa im prežiť vojnu a dočkať
hneď videl, že sme Židia. Povedala som
sa slobodného života, po ktorom po celý
mame, že tento predpis nikdy neposlúchčas plnom príkorí a utrpenia tak túžili?
nem a že sa budem vzpierať proti každému, kto sa mi opováži prikázať, čo mám
Do prezentácie som vsunula aj informánosiť. Ale ako vo všetkom ostatnom, aj
ciu o pracovnom tábore, ktorý sa nacháv prípade hviezdy sme sa nakoniec poddadzal v našom regióne - medzi dedinou Koš
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a Nováky. Židovský pracovný tábor patril
medzi najväčšie na Slovensku. Slúžil iba
ako krátka zastávka na ceste do nacistických koncentračných táborov. Z Novák
vtedy deportovali do koncentrákov štyri
až päťtisíc ľudí. Pracovný tábor si Židia
najskôr postavili sami a potom ich doň
zavreli. Bola tu krajčírska dielňa, stolárska
dielňa, kartonážna dielňa. Išlo o komplex
drevených barakov, ktoré zrovnali so zemou niekedy v 60-tych rokoch minulého
storočia. V tábore natočili aj film Boxer
a smrť v hlavnej úlohe so Štefanom Kvietikom. Dnes je, žiaľ, na mieste bývalého
tábora zarastené pole. Iba tabuľa na stanici v Novákoch vypovedá o tom, že tam
nakladali ľudí z tábora do dobytčích vagónov a deportovali ich do osvienčimských
plynových komôr. Málokto si spomenie,
kde presne tábory stáli a k čomu slúžili.
Nezabudli však tí, ktorí tu nedobrovoľne
prežili určitú etapu svojho života. Vrátili
sme sa na toto miesto, aby sme nezabudli
ani my, čo sa v tých časoch dialo u nás.
Žiakom tiež predstavím knižku Môj sused
Hitler, ktorú napísal Edgar Feuchtwanger.
Malý Edgar je podobný ako iné deti
v Mníchove. Má rád výlety a páči sa mu
Mickey Mouse či Karl May. Vďaka svojmu
otcovi či strýkovi sa pozná s Thomasom
Mannom a Bertoltom Brechtom. A kvôli
tomu, že sa oproti nim nasťahoval Adolf
Hitler, má Edgar nekonvenčné detstvo.
Chlapíka s divnými fúzikmi sledoval takpovediac po očku. Dospelí v Edgarovom
okolí sa o Hitlerovi často rozprávali, no
neboli veľmi spokojní. Edgar ho stretával
na ulici a sledoval vzostup tyrana. Život
dospievajúceho chlapca bol zaplnený
myšlienkami: Čo robí? Chce nás zabiť?
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Prečo nás, prečo mňa?
Muselo byť napísaných veľa príbehov, veľa
spomienok, aby si človek vedel predstaviť,
čo všetko sa počas vojny stalo a čo všetko
ľudia prežili. Aj Anna Franková napísala
svoj príbeh, svoje myšlienky zapisovala do
denníka. Aj keď Anna zomrela, zostali po
nej zápisky. Denník, v ktorom očami dievčatka, ktoré musí akceptovať hrôzostrašnú
realitu, zachytávala všetko, čo sa okolo nej
dialo. A napriek tomu, že sa konca vojny
nedožila, jej denník ostáva svedectvom neuveriteľnej krutosti nacistického režimu a
pripomienkou udalostí, ktoré sa už nikdy
nesmú zopakovať.
Príbehy spoza ostnatých drôtov koncentračných táborov, denníkové zápisky či
vyrozprávané udalosti sú na hranici spomienok a jatrenia potupenej ľudskej dôstojnosti. Po ich vypočutí nastáva ticho.
Začiatkom marca 1943 dostala Dagmar
Berzettiová, neskôr vydatá Hilarová, od
úradov na pätnáste narodeniny list. Bolo
na ňom jej meno a transportné číslo Cv
190. O deku z ťavej srsti prišla hneď pri
vstupe do terezínskeho geta, pevné kožené topánky čoskoro vymenila za chlieb.
V detskom domove L 410 sa tajne učí,
píše verše...a denník. Dagmar má šťastie,
nie je zaradená do transportu na východ.
Dagmar strávila v terezínskom gete viac
ako dva roky a po celý ten čas si písala
denník. V jej zápiskoch je zaznamenané
všetko o živote v koncentračnom tábore.
Z pohľadu mladého človeka, ktorý by mal
byť plný ideálov, je opis o to realistickejší.
Prvá veľká láska, priateľstvá, utrpenie, bolesť, bezvýchodiskovosť situácie. To všetko
je opísané v terezínskom denníku, ktorý
vyšiel aj v slovenskom jazyku pod názvom
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Nemám žiadne meno, ako si to jeho autorka vždy priala.
Na tému druhej svetovej vojny a holokaustu vznikli za posledných päťdesiat
rokov desiatky titulov, od historických
prác a spomienok tých, čo prežili, po fiktívne príbehy autorov, ktorí si vybrali túto
dobu a udalosti ako pozadie na rozohranie
ľudských drám. Zdalo sa, že už nemožno
prísť s ďalším zásadne novým pohľadom
na túto tematiku. Írskemu spisovateľovi
Johnovi Boyneovi sa to však v knihe Chlapec v pásikavom pyžame podarilo. Očami
dieťaťa sa aj tie najväčšie zverstvá stávajú
ešte drastickejšími, boľavejšími a nepochopiteľnejšími. Bruno mi prirástol k srdcu.
Po prečítaní úryvkov z knihy si žiaci pozrú
koniec filmu, pretože kniha bola sfilmovaná. Je to 7 minút a vždy ma to vnútorne
rozjatrí a vypadne mi nejaká tá slza. Vždy
si ju tajne utriem a pokračujeme. Je to veľmi smutné. A moje citové vydieranie je
také silné, že chcem od žiakov, aby mi do
pripravených papierových slzičiek napísali svoje pocity. Pocity z filmu i z celého
stretnutia. Ale najskôr si musia prečítať
koniec knihy. Niekoľko názorov vyberám:
„Mám z toho zvláštny pocit, ale je to
dobré, lebo sme sa viac dozvedeli o tom
všetkom... Príbeh, ktorý sa dostane pod
kožu, mal by byť povinný!...Je mi z toho
na plakanie. Bolo to strašné v tej dobe!...
Podľa mňa to bolo dosť smutné, ako sa ľudia nenávideli. Ale na druhej strane obdivujem Hitlera, ako dokázal manipulovať
s takými veľkými masami ľudí....Keď som
to videla prvý raz, revala som ako ťava.
Myslela som, že to už neuvidím. Ale ďakujem za rekapituláciu a ďalšie nočné
mory. Kniha musí byť fajn. Raz si ju kú-
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pim. Vďaka za skvelú prednášku...; A ešte
jeden názor ôsmaka: Môj názor je taký, že
židia si vojnu vybrali sami. Vyhlásili vojnu Nemecku a silnejší vyhráva. Ale nie je
to určite príjemné.“
Nechcem vyvolať u mládeže iba smútok či
depresiu. Chcem, aby sa zamysleli a nezabudli... Je potrebné o týchto príbehoch hovoriť, zoznamovať s týmito príbehmi nové
generácie, viesť s nimi diskusiu a vytrvalo
zdôrazňovať neprijateľnosť akéhokoľvek
potlačovania ľudských práv, neprijateľnosť
rasizmu. V dnešnej dobe je táto téma stále
aktuálna ako varovanie pred opakovaním
sa nešťastných udalostí v našej histórii.
Všetci sa musíme usilovať o to, aby sa už
nikdy takéto prejavy neznášanlivosti nestali súčasťou života ľudí.
Na záver:
„Najprv prišli pre Židov,
ale ja nie som Žid a preto som neurobil
nič, aby som im pomohol.
Potom prišli pre Rómov,
ale ja nie som Róm a preto som neurobil nič, aby som im pomohol.
Potom prišli pre antifašistov
a ja som neurobil nič, aby som im pomohol.
Potom prišli pre mňa!
Ale nezostal tu nikto, kto by mi pomohol!“
(modifikované posolstvo pastora Niemollera: Obete nacizmu)
Božena Blaháčová
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
bozena.blahacova@hnkpd.tsk.sk
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V ŽILINE DETI TVORIA SVOJE VLASTNÉ KNIHY / CHILDREN MAKE THEIR
OWN BOOKS IN ŽILINA
Ak patríte k tým knihovníkom, ktorých
chytá depresia pri pohľade na dnešné deti
a na to, ako bojujú napríklad s obyčajnými nožničkami a lepidlom, príďte do Žiliny
a príďte sem v máji. Prečo? Lebo vtedy vám
môžeme ukázať desiatky dôkazov, že deti
sú TVORIVÉ. Môže nás tešiť aj to, že napriek mnohým desivým víziám deti predsa
len ešte vedia, čo je to kniha. Čo nás môže
tešiť ešte viac je skutočnosť, že nielen vedia,
čo je to kniha, ale majú aj chuť ju napísať.
A keď sa rozhodnú ju napísať, vedia ju vytvoriť tak, že vám z toho „padne sánka“
a máte chuť hľadať vydavateľa na dielko,
ktoré vám predložia. Tak to nesporne bolo
aj tento rok, kedy si mladý Poliak odniesol
zo Žiliny špeciálnu cenu za knihu, v ktorej
každá stránka bola malým a premysleným
umeleckým dielkom.
Súťaž Tvoríme vlastnú knihu je tou, ktorej
sa už niekoľko rokov darí prebúdzať v deťom spisovateľské a ilustrátorské sklony.
Prebúdzať alebo upevňovať, lebo nič nie je
motivujúcejším ako ocenenie a úspech; a o
to sa naša súťaž vždy snažila. Nielen povedať si výborná/ý tým prvým, ale vystavovať
práce všetkých, a ak to bolo možné, aspoň
diplomom a symbolickou cenou ich aj odmeniť za preukázanú námahu. A tých odmenených detí bolo za roky súťaže naozaj
veľa. Podobne odmenenými sme však boli
za tie roky aj my, knihovníci, ktorí sme mali
možnosť rok čo rok vidieť, aké sú deti úžasné a ako sa ich talent rokmi vyvíja. Stávalo
sa totiž, že mnohí tvorcovia s nami prechádzali dlhé roky z ročníka do ročníka súťaže.
Všetko začalo pred 17. rokmi, kedy za ešte
bývalou pani riaditeľkou Máriou BalkócioBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

vou prišla delegácia z poľskej Ksiaznice Beskidzkej v Bielsku-Bialej a navrhla v rámci
nadviazanej spolupráce aj organizovanie
literárno-výtvarnej súťaže pre deti Tvoríme vlastné vydavateľstvo; žilinská knižnica
súťaž začala organizovať pod názvom Tvoríme vlastnú knihu. Tretím partnerom sa
v ďalšej spriatelenej krajine stala Městská
knihovna vo Frýdku- Místku. Dohodnuté
pravidlá zahŕňali najmä propozície súťaže
a striedanie sa v úlohe hlavného organizátora súťaže, ktorý je vyhlasovateľom témy
a organizátorom slávnostného vyhodnotenia medzinárodného kola súťaže.
Súťaž je rozdelená do troch kategórií
a hodnotené sú práce detí do 10 rokov,
od 10 do 16 rokov a detí špeciálnych škôl
a zdravotne postihnutých do 20 rokov.
Hodnotí sa nielen obsah, ale aj väzba a ilustrátorské prevedenie; často sa preto tak
ako aj v reálnom živote spája práca dvoch
ľudí – mladý spisovateľ a mladý ilustrátor
spolu vytvoria spoločnú knihu; pozvať ďalšiu osobu do tandemu je už neprípustné.
Z tohto dôvodu už súťaž opustilo niekoľko kníh, ktoré viacčlenné kolektívy detí
napísali formou samostatných kapitol.
Slovenskú porotu tvoria knihovník, spisovateľ, ilustrátor a novinárka. Porota zasadá
vo viac-menej tradičnom zložení už počas
niekoľkých ročníkov. Ilustrátorom je akademický maliar Stanislav Lajda, spisovateľkou Katarína Mikolášová (v minulosti aj
Toňa Revajová), knihovníckym patrónom
súťaže je Janka Zurovacová z Krajskej knižnice v Žiline. Hodnotí sa „obsahová kvalita,
zhoda s tematickým zadaním, originalita
príbehu (plagiáty nie sú v súťaži akceptova-
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né), estetika, výtvarné cítenie, nápaditosť“.
O tom, že má porota ťažkú prácu, by vedela
povedať Janka Zurovacová, ktorá hľadanie
víťazných prác má aj nemá rada. Poteší ju
vždy, že sa na popredných miestach ocitnú
knihy, ktoré naozaj vedia očariť a sú dôkazom detskej šikovnosti, tvorivosti, múdrosti. Ale aj za mnohými inými vidno veľký kus námahy, invencie, stráveného času
a nádejí, ktoré porota, limitovaná piatimi
postupovými miestami, už dokáže oceniť
len symbolicky.
Každá knižnica v pozícii hlavného orga-

nizátora vyhlási tému v danom ročníku
a keďže ročníkov už bolo 17, vymyslieť dobrú tému je dosť namáhavé. Deti už písali
o priateľstve, o rodine, o čom snívajú hračky, o zvieratkách, o rozprávkach pre bračeka a sestričku, popasovali sa aj s takými témami ako je vesmír, poézia či dobrodružné
cesty – K veľkým oblakom Magalhaesa. Pri
vyhlasovaní témy v poslednom ročníku,
kedy bola organizátorom medzinárodného
kola Krajská knižnica v Žiline, pomohla žilinským knihovníkom náhoda. Na seminári
vo Vranove nad Topľou padla zmienka o za-

Výber z prác

Špeciálna cena v roku 2016
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znamenávaní rozprávania starých ľudí a námet bol na svete – O čom mi rozprávali starí
rodičia. Téma, ktorá nielen priviedla deti
k literárnej tvorbe, ale možno ich - občas aj
prinútila - sadnúť si s babkou a dedkom, započúvať sa do ich rozprávania a pocítiť korene, ku ktorým patria. Umelecké hľadisko
sa podarilo spojiť s ľudským. Koľko detí tak
urobilo dokumentujú čísla: v Českej republike sa na vydávanie knihy podujalo 58 detí,
ktoré vytvorili 41 prác, v Poľsku obdobný
počet prác vytvorilo 56 detí a na Slovensku
sa do súťaže zapojilo 78 detí, ktoré vytvorili
48 prác – jedna z nich však bola hromadná
a nespĺňala podmienky súťaže.
V Žiline sa 19. mája 2016 stretli deti, ktoré zvíťazili v národných kolách a spolu so
svojimi rodičmi, knihovníkmi, učiteľmi si
mohli pozrieť slávnostný program; pokiaľ
boli v Žiline po prvýkrát, mali príležitosť
vidieť aj naše mesto a odniesť si magnetku.
Predovšetkým si však tí najlepší prevzali ceny a možno raz o diplome zo Žiliny
budú rozprávať svojim vnukom a vnučkám. Najlepšie práce boli odmenené aj vďaka príspevku Slovenskej asociácie knižníc.

Ale počas medzinárodných vyhodnotení
sa deje ešte niečo, na čo sa my knihovníci
tešíme: pôvodne neznámi ľudia z Poľska
a Česka sa postupne stali našimi známymi
kolegami, s ktorými sme nadviazali dlhoročné pracovné priateľstvá. Vieme nielen
to, čo nové sa deje v knižnici a aké sú nové
projektové výzvy, ale aj to, kto sa žení či
komu sa vydáva dcéra, kto a kde bol na
dovolenke...
Prioritnou úlohou knihovníka vždy bolo
milovať knihy a svoju lásku odovzdávať
ďalej. Niekedy tomuto cieľu slúži dobrá beseda, niekedy rozprávanie o svojom zážitku
z čítania a niekedy stačí mať dobrý nápad
a ten už svojimi tajomnými cestičkami
osloví tých, ktorým je určený. Nápad z Poľska vydržal 17 rokov a veríme, že deti budú
chcieť vytvárať nielen aplikácie pre mobilné
telefóny a hrať počítačové hry, ale aj ďalších
17 a ďalších 17 rokov písať – svoje vlastné knihy. Veď túžba vyjadrovať svoje myšlienky je večná.
Mgr. Zuzana Mjartanová
Krajská knižnica v Žiline
mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

„DOBRÉ KNIHY ROBIA DOBRÝCH PRIATEĽOV“ / „GOOD BOOKS MAKE
GOOD FRIENDS“
Pod týmto výstižným heslom sa koncom
pôvodnej tvorby. Počas budapeštianskeho
apríla t. r. (21.-24. 4. 2016) uskutočnila
sviatku knihy pripravilo Literárne inforprezentácia Slovenska ako čestného hosmačné centrum nielen viaceré stretnutia
ťa 23. ročníka Medzinárodného knižnéautorov, vydavateľov, prekladateľov, ale aj
ho veľtrhu v Budapešti. S podporou Litecelý rad ďalších kultúrnych podujatí ako
rárneho informačného centra (program
napr. výstav – Slovenskí ilustrátori ocenení
SLOLIA) sa podarilo pri tejto príležitosti
na BIB v rokoch 1965-2015, Najkrajšie knivydať 40 nových titulov – 34 knižných
hy Slovenska 2010-2014, Slovensko-maďartitulov slovenských autorov v preklade zo
ský slovník v grafickom dizajne, Tváre sloslovenčiny do maďarčiny a 6 časopiseckých
venskej literatúry, či Z oboch strán Dunaja.
vydaní, ktoré predstavili výber súčasnej
Pozornosť si zvlášť zaslúži práve posledná
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016
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spomenutá výstava, ktorá sa uskutočnila
v priestoroch Széchényiho knižnice v Budapešti (s využitím jej fondov) v spolupráci
s Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Pod
gesciou Literárneho informačného centra
výstavu autorsky pripravila prekladateľka
a vysokoškolská pedagogička z Katedry
maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK v Bratislave Ildikó Hizsnyai
-Tóth.
Tohtoročný
Medzinárodný
knižný
veľtrh v Budapešti zaznamenal skutočne
úspešnú propagáciu slovenskej literatúry v zahraničí. Hoci veľtrh už pred časom
zatvoril svoje brány, spomínaný pozoruhodný slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský dialóg v oblasti prekladovej
literatúry sa týmto podujatím neskončil.
Zásluhu na tom má iniciatíva Univerzitnej
knižnice v Bratislave, ktorá v spolupráci
s Literárnym informačným centrom a budapeštianskym partnerom Petöfi Irodalmi
Muzeum usporiadala pod záštitou minis-

tra kultúry SR výstavu Z oboch strán Dunaja – Dunán innen, Dunán túl... (výstavná sieň UKB 5. 8.-25. 8. 2016).
Táto výstava predstavila výber slovensko-maďarskej, maďarsko-slovenskej prekladovej literatúry, ktorá je „dokumentom
multikultúrnej spolupráce autorov a prekladateľov z oboch strán Dunaja“ – ako zdôraznila na slávnostnom otvorení výstavy
generálna riaditeľka UKB Ing. Silvia Stasselová. Pripomenula jarný budapeštiansky
knižný veľtrh, oboznámila s jednotlivými
časťami expozície (knihy boli tentoraz zo
zbierok UKB) a zároveň upozornila na
skutočnosť, že „...kultúrne aktivity medzi
oboma národmi ponúkali vždy priestor na
lepšie vzájomné poznávanie, porozumenie
a spoluprácu.“
Súčasťou výstavy boli aj umelecké portréty
slovenských spisovateľov a prekladateľov
od významnej talianskej fotografky Lucie
Garden. Podľa slov riaditeľky Literárneho
informačného centra Miroslavy Vallovej,

Príhovor generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave na slávnostnom otvorení
výstavy Z oboch strán Dunaja
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Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil
aj pán József Szabó, prvý radca Veľvyslanectva
Maďarska v Bratislave, na fotografii s Ing.
Silviou Sasselovou, generálnou riaditeľkou UKB

ktorá načrtla genézu organizácie budapeštianskej výstavy, plánuje centrum vydať
knižne tieto i ďalšie fotografie, ktoré umelkyňa ešte pripraví.
Výstava Z oboch strán Dunaja, určená
odbornej i širokej verejnosti, prezentovala
podnetný kultúrny dialóg medzi dvoma
členskými krajinami Európskej únie. Bola
zároveň príspevkom k aktivitám v období
nášho predsedníctva Rade EÚ.
Foto: Ctibor Bachratý
L. Čelková
l.celkova@chello.sk

PODUJATIA V OBECNÝCH – MESTSKÝCH KNIŽNICIACH: ODBORNÝ
SEMINÁR / THE EVENTS IN PUBLIC AND MUNICIPAL LIBRARIES. SPECIAL
WORKSHOP
8. júna 2016 zrealizoval Úsek metodickej
činnosti (Švantnerova ul. 18) Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
(VKMK) odborný seminár.
Cieľom seminára bolo poskytnúť knihovníkom pracujúcim v mestských a obecných
knižniciach užitočné rady a skúsenosti z
praxe pri príprave a realizácii podujatí pre
verejnosť.
Ako efektívne realizovať „Výchovno-vzdelávacie podujatia (podujatia pre deti)“
bol prvý tematický blok, v rámci ktorého
svoje bohaté skúsenosti s kolegami zdieľala
Anna Hrušková, pracovníčka knižnice z pobočky Sásová (MŠ Karpatská 3). Prezentovala jednotlivé osvedčené kroky, ktoré nám
pomôžu, aby sme podujatie pre deti v knižnici pripravili dobre, pútavo a aby sa deti do
knižnice radi vracali.
V rámci predprípravy je nutné
1. Vypracovať ponukový list kultúrno-výchovných podujatí knižnice (môžu byť
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viaceré, rôzne pre MŠ, ZŠ, SŠ, pre seniorov, pre znevýhodnené skupiny a pod.)
2. Osobná návšteva učiteliek MŠ, ZŠ
(osvedčená a účinná forma propagácie
podujatí je osobná návšteva škôl a priamy kontakt s pedagogickým pracovníkom, ktorému ponúkneme typy podujatí
v knižnici, ktoré môžu vhodne dopĺňať
výchovno-vzdelávací proces a pedagóga
pozveme na návštevu do knižnice).
3. Dohodnúť si termíny (deň, hodinu)
4. Ku každému podujatiu si spracovať scenár, pripraviť knihy z fondu s danou tematikou, materiály (papiere, farbičky...),
kroniku podujatí, krížovky, tajničky a i.
Samotná realizácia podujatia
Účastníkov je vždy vhodné v úvode privítať a stručne zhodnotiť čomu bude podujatie venované a čo je jeho cieľom. V súčasnosti najviac realizujeme tematické
podujatia, ktoré sú kombinované so zážitkovými podujatiami. Tematické podujatia
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môžu byť zamerané na literárne osobnosti,
ich výročia, literárne žánre (povesti, báje,
príslovia...), hudobné podujatia, podujatia
venované ročným obdobiam, významným
sviatkom, ale aj iné témy.
Tematické podujatie by malo obsahovať:
1. krátky životopis spisovateľa či prezentovanej osobnosti
2. prehľad tvorby (doplnené výstavkou
kníh, nástenkou)
3. zvukovo – obrazové materiály
4. ukážky z úryvkov diela spisovateľa (nechať čítať deti)
5. neprečítať ukážku do konca, nechať žiakov vytvoriť záver príbehu, príp. básničky
6. vhodná je práca v skupinách, možnosť
vytvoriť vlastné ilustrácie deti, vyplňovať rôzne krížovky, doplňovačky, a i.
Pri podujatiach, kde sú hlavnou témou
literárne žánre - povesti, báje, bájky, balady, príslovia, porekadlá, pranostiky, povery,
hádanky, hry a riekanky je žiakom dôležité
vysvetliť literárnu terminológiu (čo je povesť, ako ich delíme). Dôležité je deti zoznámiť s autormi píšucimi povesti, ich tvorbou (možnosť doplniť zvukovou ukážkou,
nástenkami v knižnici a pod. ).
Vhodné je využiť napr. krížovky, ilustrovanie deja, prípadne domyslieť záver povesti,
dramatizácia textu, pantomíma, jednoduché divadelné scénky. Možnosť pozvať na
podujatie
folkloristu z obce, rozprávačku, ktorí svojim živým vystúpením vhodne podujatia
doplnia.
Cieľom hudobných podujatí je oboznámiť deti s rôznymi hudobnými nástrojmi.
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Vhodné je pozvať hudobníka z obce (živé
vystúpenie, zvukové ukážky rôznych ľudových nástrojov, možnosť detí vyskúšať si
hru na jednotlivé nástroje. V rámci podujatia si môžeme s deťmi zaspievať známu
ľudovú pieseň, následne deti vymyslia a
prezentujú nový text piesne a pod.
Kto má chuť môže v rámci takýto podujatí
realizovať aj muzikoterapiu, napr. s využitím Orffovho inštrumentára. Tá je veľmi
vhodná pre deti zo špeciálnych škôl ale
aj rôzne znevýhodnené skupiny návštevníkov knižnice (s mentálnym a telesným
postihom s poruchami pozornosti, učenie
a pod.).
Medzi obľúbené patria aj podujatia venované ročným obdobiam, významným
sviatkom ako sú: Advent a Vianoce, Veľká
noc, alebo modernejšie Halloween, či Valentín. Cieľom týchto podujatí je oboznámiť
so zvykoslovím (propagovať svoj región),
doplniť podujatie výstavkou literatúry. Žiadané a obľúbené sú praktické ukážky (zdobenie medovníkov, kraslíc, pečenie oblátok
a iné remeselnícke techniky). Podujatia dokážu vhodne doplniť aj vystúpenia folkloristov z obce, či blízkeho regiónu.
Dĺžka podujatia pre deti ZŠ by mala byť
maximálne 45 minút.
Pre ilustráciu uvádzame niektoré z podujatí, ktoré ponúka VKMK pre základné
školy:
Advent a čaro Vianoc; Pretože ťa ľúbim;
Rozprávková truhlica Pavla Dobšinského,
Marec – mesiac knihy, Deň plný smiechu Prvý apríl; Išli hudci horou; Som prvák a čitateľ; Ľudová slovesnosť; Batoh plný rozprávok; Humorne a hravo o spisovateľoch a ich
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dielach; Zahrajme sa s hádankami; Stretnutie s bájkou; Slovenské povesti; Superstar
v čítaní; Čím je, čím bola, kto bol a kto je kto
v Banskej Bystrici; Halloween a i.
Informačné podujatia: Vitajte v knižnici,
Vitajte v oddelení pre dospelých
Podujatia pre školské kluby: Čitateľský denník, Výroba knihy alebo časopisu, Záložka
do knihy, Veselo a vážne s encyklopédiami.
Hudobné podujatia: Poznáš hudobné nástroje?
Komunitné podujatia: Predvianočná knižnica, Veľkonočná knižnica
Účastníkom seminára sme odprezentovali
tematické podujatie „Rozprávková truhlica
Pavla Dobšinského“, venované slovenským
ľudovým rozprávkam a ich zberateľovi Pavlovi Dobšinskému.
Podujatia pre materské školy by nemali presiahnuť maximálne 30 minút. Typy
podujatí vo VKMK v Banskej Bystrici pre
materské školy: Cesta do kráľovstva kníh,
Moja najkrajšia rozprávková bytosť, Detičky a ich šikovné ručičky, Rozprávočka prišla
k vám (pracovníčky knižnice navštívia MŠ
ako rozprávkové bytosti-zážitkové čítanie,
tvorivé aktivity, hry, pesničky a pod.). Nasledovala aj praktická ukážka podujatia realizovaného pre materskú školu.
Ako na „Informačnú výchovu“ v knižniciach prezentovala Katarína Matúšková,
pracovníčka Oddelenia beletrie, odbornej,
regionálnej literatúry a bibliografie. Cieľom informačnej výchovy je oboznámiť
žiakov a študentov so službami knižnice
a knižným fondom, naučiť ich vyhľadávať
tituly vo fonde, informácie v odbornej liteBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

ratúre, orientovať sa v databázach knižnice.
Zároveň je to možnosť ako získať nových
čitateľov knižnice. Záujem o informačnú
výchovu je hlavne v mesiaci marec. Jedným
z úspešných podujatí v rámci informačnej
výchovy je zážitkové podujatie Pasovanie
prvákov za čitateľov knižnice. Podujatie je
veľmi obľúbené aj v radoch pedagogických
pracovníkov a pracovníčky VKMK ich realizujú opakovane najmä v mesiacoch september - október.
V druhej časti seminára prezentovala
Anna Hrušková ako realizovať „Besedy so
spisovateľmi“.
V rámci predprípravy na besedu sú osvedčené nasledovné kroky:
1. Osloviť spisovateľa (opýtať sa na honorár, cestovné, doporučujeme: malé občerstvenie, vecný dar), možnosť spojiť
besedu s predajom kníh autora
2. Dohodnúť termín (deň, hodinu)
3. Propagácia besedy (plagáty – školy, verejné priestranstvo, domovy dôchodcov
a pod. )
4. Ku každej besede – naštudovať tvorbu
spisovateľa (vedieť klásť otázky), dohodnúť žiakov, popr. dobrovoľníkov, ktorí
zarecitujú ukážku, zahrajú scénku z jeho
diela (možnosť dohodnúť hudobný doprovod)
5. Pripraviť výstavku jeho diel, nástenku...
(závisí, kde sa beseda koná – interiér, exteriér), prichystať kroniku
V rámci samotnej realizácie besedy je
vhodné: privítanie hosťa, predstavenie jeho
života a diela verejnosti, začať viesť besedu
knihovníčkou, neskôr nechať priestor pre
otázky návštevníkom. Kultúrne spestrenie
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(recitácia, hudobný sprievod) sa tiež nevylučujú. V závere besedy je žiaduce autorovi
poďakovať, vhodná je autogramiáda (predaj kníh), podpis do kroniky a i.
Spomenula i celoslovenské podujatia: Noc
s Andersenom, Celé Slovensko číta deťom,
Detský čitateľský maratón a i.
Pri týchto podujatiach je nevyhnutné sa
prihlásiť cez on-line prihlášky, ktoré sú
vždy včas zverejnené na stránke: http://
www.infolib.sk, resp. na konkrétnych linkách:
http://www.nocsandersenem.cz/
http://www.celeslovenskocitadetom.sk/
a iné.
Koordinácia takýchto celoslovenských
podujatí je už náročnejšia, napriek tomu
sú tieto aktivity medzi detskými čitateľmi
veľmi obľúbené.
Kolegom knihovníkom sme odprezentovali ukážky z našej „Noci s Andersenom
2016“ v pobočke knižnice na Fončorde.
„Knižnicu ako komunitné centrum“ prezentovala Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Knižnica môže byť miestom neformálneho stretávania sa občanov, občianskych
združení, poradenských centier. Prostredníctvom komunitných aktivít je možné
uplatňovať aktívnu účasť knižníc na regionálnom rozvoji v oblasti celoživotného
vzdelávania, umenia, kultúry, cestovného
ruchu, podnikateľských aktivít.
Komunitné aktivity sú určené pre všetky
vekové kategórie. Ich cieľom je prispieť k
utužovaniu medzi generačných vzťahov, k
integrácii zvýhodnených skupín a seniorov
do tvorivého diania knižnice a tvorivými
zážitkovými aktivitami prehlbovať u detí
a mladých ľudí vzťah k národným tradíci-
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ám a hodnotám ako sú rodina, súdržnosť,
umenie, literatúra a pod.
Medzi najobľúbenejšie komunitné podujatia knižnice patria nasledovné:
1. Celodenné komunitné stretnutie troch
generácií – Veľkonočná knižnica,
Predvianočná knižnica
2. Prezentácia osobnosti žijúcich v anonymite sídliska... (Sásovské pondelky,
Aktuálne z Fončordy)
3. Knižnica seniorom – Tréning pamäte:
preventívny program posilňovania pamäti a vitality seniorov s certifikovaným
lektorom
4. Prezentácia tvorby zrakovo znevýhodnených v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči
5. Noc v knižnici – komunitný, vzdelávací
a zážitkový program pre teenagerov
6. Stretnutie s občianskymi iniciatívami,
zástupcami obce, občianskymi združeniami
7. Podujatia zamerané na folklór, tradície
regiónu a obce
8. Komunitné projekty
Zdôraznila, že pri organizácii akýchkoľvek
podujatí je dôležitá a nevyhnutná spolupráca s partnerskými inštitúciami ako sú knižnice, školy, profesijné knihovnícke združenia,
inštitúcie v meste a obci, kluby, občianske
združenia, občianske iniciatívy, regionálni
umelci, média a pod.
Motivovala tiež knihovníkov k aktívnejšej
propagácii v tlači (odborné knihovnícke
časopisy, mestské a obecné noviny), tiež
aktívnu propagáciu v médiách s cieľom
zviditeľňovať prácu a aktivity aj menších
mestských či obecných knižníc. NeopomeBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

nula ani spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorí
aktívne spolupracujú práve pri realizácii
komunitných aktivít.
Užitočné kontakty
V rámci seminára sme knihovníkom poskytli aj užitočné linky a kontakty na spisovateľov, či rôzne občianske združenia
a nadácie. Nechýbali ani scenáre podujatí,
vzory ponukových listov pre školy, ukážky z jednotlivých typov podujatí, ktoré
by mohli využiť pri príprave a realizácii
podujatí. Svoje skúsenosti s kolegami knihovníkmi sme zdieľali z vlastnej praxe. Pri
realizácii podujatí v knižniciach je možné
podujatia pripravovať rôzne, v jednotlivých

knižniciach môžu byť osvedčené iné pracovné postupy, iné typy podujatí a pod.
Seminár bol pripravený pre knihovníkov
okresov Banská Bystrica a Brezno, organizačne ho pripravila a moderovala metodička VKMK Mgr. Silvia Čorbová.
Kontakty
Mgr. Silvia Čorbová - metodika@vkmk.sk
Anna Hrušková - karpatska@vkmk.sk
Katarína Matúšková - mvs@vkmk.sk alebo
resers@vkmk.sk
Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča,
Banská Bystrica
manazer@vkmk.sk

KNIŽNICE V ÚSTRETY ZRAKOVO A INAK ZNEVÝHODNENÝM
POUŽÍVATEĽOM. ODBORNÝ CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU / LIBRARIES TOWARDS VISUALLY AND
OTHER IMPAIRED USERS. SLOVAK EXPERT SEMINAR WITH INTERNATIONAL
PARTICIPATION
V máji uplynulo presne 25 rokov od otvoBratislavy. Seminár bol súčasťou programu,
renia Oddelenia nevidiacich a slabozraktorý knižnica pripravila pri príležitosti
kých (ONS) v Mestskej knižnici v Brati25. výročia vzniku ONS. Podujatia venoslave. Oddelenie 8. mája 1991 slávnostne
vané tomuto výročiu prebiehali v knižnici
otvorila Diana, Jej kráľovská výsosť prinv týždni od 9. - 13.5.2016. Ponúkli: dva dni
cezná z Walesu. V súčasnosti sú služby príotvorených dverí v ONS, kino pre nevidiastupné nielen nevidiacim a slabozrakým,
cich a slabozrakých a premietanie filmu Slale aj inak zdravotne postihnutým občanečný štát (Martin Šulík, 2005), spomínaný
nom, napríklad telesne znevýhodneným či
odborný seminár a organizované integrodeťom s poruchami učenia a s narušenou
vané podujatie pre deti – „Čítajme si spolu“
komunikačnou schopnosťou. ONS má asi
s finančnou podporou Ministerstva kultú300 čitateľov, v roku 2015 zaznamenalo
ry Slovenskej republiky.
13 500 výpožičiek.
Ako prvý účastníkov seminára privítal
Odborný celoslovenský seminár s meMgr. Juraj Šebesta, PhD.- riaditeľ Mestskej
dzinárodnou účasťou pripravila Mestská
knižnice. Za magistrát mesta Bratislava sa
knižnica v Bratislave 11. mája 2016. Orúčastníkom seminára prihovorila námestganizovaný bol v spolupráci s Goetheho
níčka primátora Bratislavy MUDr. Iveta
inštitútom v Bratislave pod záštitou Iva
Plšeková. Za kanceláriu prezidenta SR sa
Nesrovnala, primátora hlavného mesta SR
prihovoril Mgr. Štefan Rozkopál. Podujatie
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016
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svojou prítomnosťou poctil aj veľvyslanec
Veľkej Británie Mr. Andrew Garth.
Históriu vzniku ONS vo svojom rozprávaní priblížila bývalá riaditeľka PhDr. Elena
Veľasová. Za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa prihovoril jej predseda
Mgr. Branislav Mamojka, ktorý bol priamym účastníkom otvorenie ONS v Mestskej knižnici v Bratislave pred 25. rokmi.
Vyzdvihol mimoriadnu dôležitosť knižníc
pri priamom kontakte s používateľmi, ako
aj so zrakovo znevýhodnenými používateľmi. Zároveň skonštatoval, že za posledné
roky sa podarilo viacero pozitívnych zmien
v oblasti autorského práva, ktoré umožňujú používať rôzne druhy dokumentov pre
zrakovo znevýhodnených používateľov.
Upozornil aj na „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“,
ktorý je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom v oblasti ľudských
práv, ktorého zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Cieľom tohto dohovoru
je presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť
plnohodnotný a rovný výkon ľudských práv
a základných slobôd pre všetky osoby so
zdravotným postihnutím a podporovať úctu
k ich dôstojnosti bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.
Tento medzinárodný dokument vychádza z
presvedčenia zúčastnených štátov, že komplexný a ucelený medzinárodný dohovor
významne prispeje ku kompenzovaniu výrazného sociálneho znevýhodnenia osôb so
zdravotným postihnutím a k presadeniu ich
účasti v občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych sférach na
princípe rovnakých príležitostí, a to ako v
rozvojových, tak aj vo vyspelých krajinách.
Prácu ONS priblížila jeho pracovníčka
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Mgr. Veronika Farbová. Oddelenie sa špecializuje na poskytovanie služieb zrakovo a inak znevýhodnených používateľov
v rozsahu odvodenom ich zdravotným
postihnutím. Do oddelenie je bezbariérový vstup priamo z dvora výťahom na 2.
poschodie knižnice. Oddelenie zabezpečuje: výpožičné služby - absenčné domov,
prezenčné v oddelení (kazety, CD, MP3,
DVD), poradenské a konzultačné služby,
počúvanie zvukových kníh v knižnici, počúvanie DAISY na prehrávači Plextalk, využívanie počítača s pripojením na internet
s hlasovým výstupom, zväčšovacím softvérom a skenerom, použitie Pichtovho písacieho stroja, čítanie pomocou televíznej
lupy Voyager, zväčšovanie čierno tlačových
dokumentov z fondu knižnice, kolektívne
podujatia, exkurzie a besedy.
Samotný seminár ponúkol viacero zaujímavých príspevkov.
Caroline Schürer pracovníčka Centrálnej
knižnice pre nevidiacich v Lipsku (Deutsche Zentralbücherei für Blinde) prezentovala činnosť knižnice v príspevku pod
názvom Medzi tradíciou a modernosťou.
Najstaršia knižnica pre nevidiacich v Nemecku vznikla v roku 1894 a v súčasnosti
služby verejnosti zabezpečuje prostredníctvom troch oddelení: oddelenie audio kníh,
oddelenie zvukových dokumentov a oddelenie hudobných nôt. Knižnica dostáva ročne množstvo ponúk na výrobu zvukových
dokumentov pre rôznych používateľov,
často napr. na rôzne výstavy. V súčasnosti je v krajine zvyšujúci sa počet ľudí so
zrakovým postihnutím, podľa poslednej
štatistiky je to až 1,2 mil. ľudí trpiacich poruchami zraku. Ľudia majú problém dostať
sa k špeciálnym dokumentom, v Nemecku
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

je to 10 knižníc, ktoré uspokojujú potreby
zrakovo znevýhodnených občanov. Uvedené knižnice založili „Mediálnu spoločnosť
pre nevidiacich a zrakovo postihnutých“.
Aj vďaka tejto spoločnosti sa ročne vyrobí
asi 2500 rôznych médií pre ľudí so zrakovým postihnutím, ich výrobu považuje aj
knižnica v Lipsku za svoju prioritu. Svojimi
službami sa knižnica snaží uspokojiť potreby rôznych cieľových skupín - mladších aj
starších používateľov. Už v 50. rokoch 20.
storočia zaviedli požičiavanie zvukových
kníh, od roku 1984 požičiavajú knihy
v Braillovom písme, od r. 2002 používajú
formát Daisy. Najmä kvôli starším používateľom zachovávajú aj klasické výpožičky,
mladšia generácia uvítala nové digitálne
aplikácie. V rámci služieb poskytujú aj
poradenstvo cez telefón, hlavne ohľadom
technickej podpory používateľov. Ako jediná knižnica v krajine disponujú zariadením na transformáciu notových záznamov
do Braillovho písma. Pravidelne realizujú
aj viacero projektov na podporu čítania
v spolupráci s rôznymi inštitúciami, napr:
Boxy pre deti, Darujem ti príbeh, Deň predčítania (spoločné čítanie zdravých a znevýhodnených detí), Šanca na inklúziu a i.
Knižnica vydáva aj dva časopisy venované
audio knihám a knihám v Braillovom písme. Výpožičky-zásielky pre nevidiacich
sú v rámci nemeckej pošty zdarma, službu využíva 5300 aktívnych užívateľov. Od
marca 2016 knižnica sprístupnila aj digitálne sťahovanie dokumentov (aplikácie na
android, tablety), pričom softvér knižnice
na digitálny dowland vytvoril nevidiaci
programátor. Informácie o knižnici dostupné na: www.dzb.de
História a súčasnosť Knihovny a tiskárBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

ny pro nevidomé (KNT) vo svojom príspevku priblížil Bohdan Roule - riaditeľ
KTN K.E. Macana v Prahe. Služby v knižnici sú poskytované formou zásielkovej
služby, osobných výpožičiek, donáškovej
služby a Digitálnej knižnici . KTN eviduje viac ako 5000 čitateľov. Približne jedna
tretina dochádza do knižnice osobne. Pre
nevidiacich z Prahy, ktorí pre zhoršený
zdravotný stav, či imobilitu nemôžu knižnicu navštevovať osobne funguje pravidelná donášková služba (dovoz kníh priamo
do miesta bydliska). Požičiavanie všetkých
materiálov akoukoľvek formou je bezplatné.
V snahe udržať žiaduci záujem nevidiacich o čítanie v Braillovom písme sa v KTN
vydávajú zaujímavé tituly pre deti, mládež,
ale aj dospelých čitateľov. Fond zvukových
kníh je obohacovaný aj o tituly zakúpené
na CD alebo vo formáte mp3. V januári
2009 bola užívateľom služieb KTN sprevádzkovaná nová služba-Digitálna knižnica Wiking Biblio, ktorá okrem nového
katalógu ponúka sťahovanie mp3 súborov,
priame počúvanie mp3 titulov s možnosťou záložkovania a sťahovania digitalizovaných textových súborov kníh.
Viac o všetkých službách knižnice: www.
ktn.cz
Príspevok s názvom Zvuková kniha prostriedok prístupu k informáciám prezentovali Ing. František Hasaj - riaditeľ
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja
Hrebendu (SKN) v Levoči a Mgr. Anna
Repaská - vedúca oddelenia služieb uvedenej knižnice. Knižnica poskytuje absenčné,
prezenčné a zásielkové výpožičné služby.
Výpožičky a všetky ostatné knižnično-informačné služby sú bezplatné. Pre imo-
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bilných a starších používateľov žijúcich v
Levoči knižnica zabezpečuje pravidelný donáškový servis. Ponuka knižničného fondu
je rozmanitá, používateľom je k dispozícii
beletria, náučná literatúra, učebnice, hudobniny, komentované filmy atď. Špecializovaný knižničný fond SKN obsahuje viac
ako 5 500 titulov zvukových kníh a takmer
2 700 titulov kníh v Braillovom písme. Využíva ho približne 2 000 používateľov zo
Slovenska, ale aj zahraničia. Od roku 2007
majú používatelia SKN k dispozícii on-line
digitálnu knižnicu, v ktorej je približne 3
600 zvukových kníh a časopisov. S nahrávaním zvukových kníh sa v knižnici začalo
v roku 1962, spočiatku na magnetofónové
pásy, neskôr na kazety. Od roku 2004 sú
všetky zvukové knihy a časopisy nahrávané
digitálne. Boli tým vytvorené predpoklady
na sprístupňovanie zvukových dokumentov v rôznych digitálnych formátoch na
CD, ale aj prostredníctvom digitálnej knižnice cez webovú stránku SKN. Nahrávacie
štúdiá, vybavené špičkovou technikou,
umožňujú nahrávanie kníh a periodík
na profesionálnej úrovni. SKN vydáva 18
časopisov v troch verziách s rôznou periodicitou, ktorých forma a obsah sú prispôsobené schopnostiam, potrebám a nárokom zrakovo postihnutých recipientov.
Predplatitelia dostávajú periodiká poštou,
elektronicky cez internet a k dispozícií sú
aj na webovej stránke SKN. Informácie
o knižnici dostupné: www.skn.sk
Kultúrna inklúzia zábavných žánrov
prezentoval Mgr. art. Karol Trnka, zakladateľ neziskovej organizácie Trnka, ktorá
sa snaží sprístupňovať kultúru nevidiacim
a slabozrakým prostredníctvom audio komentárov. Audio komentár umožňuje ne-
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vidiacim a slabozrakým zmierniť dôsledky
ich postihnutia v každodennom živote,
predstavuje kompenzáciu ich znevýhodnenia a uľahčenie ich prístupu k audiovizuálnym médiám, ku kultúre. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade tohto projektu nejde o
jednorazové podujatie či akciu ale o začiatok novej éry sprístupnenia audiovizuálnej
kultúry nevidiacim a slabozrakým.
Informácie o projekte: http://trnka.biz/
Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. z
Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priblížila vo svojom príspevku: Čitateľská gramotnosť žiakov so zrakovým
postihnutím výsledky svojho výskumu
ohľadom čitateľskej gramotnosti (menovaná je metodičkou Katedry špeciálnej
pedagogiky so špecializáciou na Pedagogiku zrakovo postihnutých). Kontakt: jana.
lopuchova@fedu.uniba.sk
Súčasťou seminára bola i výstava súťaže
kresleného humoru: Videnie nevidenia–i videnia (kreslený humor o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne chýba, ale
i o zraku ako takom). Výstavu vyhlásila
SINA, n.o. s podporou MKSR 1. 8. 2015
a do uzávierky súťaže zaslalo 221 prác 99
autorov z 32 krajín prakticky z celého sveta.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 3.12.2015
vo foyer Divadla Andreja Bagara v Nitre.
Pridanou hodnotou tejto výstavy sú reliéfne kópie vybraných karikatúr a popisy
k nim spracované v Braillovom a zväčšenom písme, aby tieto boli prístupné aj pre
nevidiacich a slabozrakých autorov.
V rámci seminára odborný konzultant
spoločnosti Sagitta s.r.o. pán Miloš Ryban
prezentoval rôzny typy lúp a optických
pomôcok pre slabozrakých. Informácie
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o spoločnosti: www.sagitta.sk.
V závere seminára nechýbala k odzneným
príspevkom podnetná diskusia. Jej súčasťou bola aj výmena skúseností so zahraničnými hosťami ale i plány na niektoré
spoločné podujatia pre zrakovo znevýhodnených používateľov či aktivity v rámci
knižníc Slovenska. Seminár bol rozhodne
dobrou príležitosťou bližšie sa oboznámiť
s aktivitami tých inštitúcií, ktoré sa venujú sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva

a knižničných služieb používateľom so zrakovým a iným znevýhodnením.
Všetky prednášky z uvedeného seminára
sú dostupné na http://mestskakniznica.
sk/sk/kniznica-v-ustrety-zrakovo-a-inak-znevyhodnenym-pouzivatelov.
Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča,
Banská Bystrica
manazer@vkmk.sk

E-KNIHY V KNIŽNICI: PRIESKUM ČITATEĽSKÝCH ZÁUJMOV A ZÁUJMU
KNIŽNÍC O ICH POSKYTOVANIE / E-BOOKS IN THE LIBRARY: EXPLORATION
OF READING INTERESTS AND INTEREST OF LIBRARIES FOR THEIR PROVIDE
Elektronické knihy a ich využívanie
v knižniciach sa v období posledných rokov stali horúcou témou knižničnej praxe
na Slovensku. Otázka ich implementácie
do služieb knižníc sa riešila na rôznych
seminároch a konferenciách. Za posledný rok spomeniem dve podujatia, ktoré
sa problematike e-kníh venovali – v októbri 2015 sa konal v Mestskej knižnici v
Bratislave seminár Elektronické a zvukové knihy v knižniciach, v apríli 2016 sa
v Slovenskej národnej knižnici v Martine
realizoval seminár Elektronické knihy
v knižniciach. Obe podujatia priniesli zaujímavé prezentácie z oblasti praktického
využívania e-kníh a elektronických informačných zdrojov v knižniciach. V ich
využívaní prevažujú cudzojazyčné zdroje,
ich väčšinovými používateľmi sú študenti a akademici, menej bežní používatelia
knižnice. V knižničnej praxi sa postupne
chceme dopracovať aj k využívaniu e-kníh
domácich vydavateľov s ponukou odbornej, populárno-náučnej literatúry a aj beletrie. V oblasti využívania e-kníh nie sme
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na bode nula, v súčasnosti už niekoľko verejných knižníc využíva službu požičiavania e-kníh cez český portál eReading. Ponuka má svoje obmedzenia, preto hľadáme
možnosti realizácie systému e-výpožičiek
v slovenskom prostredí. Prebiehajúca komunikácia s kníhkupectvom Martinus sa
zatiaľ nedostala do roviny realizácie, do
budúcnosti nie sú vylúčené ďalšie možnosti spolupráce.
Riešenie procesu implementácie e-kníh
má niekoľko rovín, ktoré je potrebné riešiť - technologickú, procesnú a legislatívnu.
Ten najdôležitejší aspekt, ktorý musíme
v knižniciach reflektovať, sú informačné
potreby našich čitateľov, keďže naše služby sú určené im a je dôležité, aby o ne mali
záujem a reálne ich využívali. Práve tento
fakt bol hlavným podnetom pre zostavenie
dotazníka čitateľských záujmov. Je výsledkom spolupráce Sekcie verejných knižníc
SAK a Mestskej knižnice v Bratislave.
Dotazník sme realizovali iba v elektronickej podobe prostredníctvom e-formulára. Obsahoval 10 položiek,
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ktorých cieľom bolo zistiť čitateľské
preferencie využívania elektronických
kníh a identifikovať prípadné návrhy
a pripomienky zo strany používateľov.
Prieskum bol realizovaný v termíne 18. 4.
2016 - 5. 6. 2016 a celkovo sa počas tohto
obdobia pozbieralo 3 354 odpovedí. Informácie a prístup k dotazníku regionálnym
knižniciam rozposlala Mgr. Katarína Šušoliaková (vedúca Sekcie verejných knižníc
SAK). Knižnice mali zároveň reagovať na
otázky, ktoré sa týkali ich potenciálneho
záujmu o využívanie e-kníh a o spôsobe
sprostredkovania elektronických výpožičiek dokumentov z ponúkaných modelov,
príp. mali možnosť vlastného návrhu.
Výsledky sú nasledujúce:
1. Prieskum záujmu knižníc o poskytovanie e-kníh (údaje zbierala Mgr. K.
Šušoliaková)
Oslovených bolo 45 verejných knižníc
(členských knižníc SAK). Reagovalo 25
knižníc, 21 má o službu záujem, 4 zatiaľ
nie.
Navrhované boli modely:
A/ vydavateľstvo ponúkne svoju e-produkciu do systému výpožičiek, knižnica
vopred zaplatí za balík výpožičiek a po ich
prečerpaní si predplatí ďalší balík výpožičiek,
B/ vydavateľstvo ponúkne zo svojej produkcie do e-výpožičiek knižné tituly, knižnica si bude môcť zvoliť výber titulov, ktoré
má záujem zaradiť medzi e-výpožičky a
zároveň si stanoví ku každému titulu počet
výpožičiek a tento balík výpožičiek vopred
zaplatí,
C/ knižnica zaplatí vydavateľstvu za skutočne zrealizované e-výpožičky v stanovených
časových intervaloch (polročne, ročne).
18 knižníc označilo za vyhovujúci model
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C, 2 knižnice A, jedna knižnica B alebo C.“
(Šušoliaková, 2016)
2. Prieskum čitateľských záujmov
Do prieskumu sa zapojilo celkovo 3 354
respondentov. Zo všetkých odpovedajúcich bolo: 79% žien a 21% mužov.
Podľa vzdelania: 44,5 % vysokoškolské 2.
stupňa, 28,2% stredoškolské s maturitou,
12,3% vysokoškolské 1. stupňa, 5,6% stredoškolské bez maturity, 4,7% vysokoškolské 3. stupňa, 4,7% základná škola.
Do prieskumu sa zapojili respondenti
všetkých vekových kategórií, najmladšia vo
veku 9 rokov, najstarší mal 81 rokov. Priemerný vek je 35 rokov. Vek respondentov
mohol zároveň ovplyvniť aj ich vzdelanostné zloženie, preto sa stalo, že 4,7% má (zatiaľ iba) vzdelanie základná škola.
Pri otázke „V ktorej slovenskej knižnici
/ knižniciach ste registrovaným čitateľom?“ mali respondenti možnosť do textového poľa voľne napísať, v ktorej knižnici
alebo knižniciach sú registrovanými čitateľmi. Východiskový predpoklad pre túto
možnosť bol fakt, že keby dostali možnosť
vybrať si z dlhého zoznamu priamo ponúkaných knižníc, hľadanie podľa presného
názvu inštitúcie by ich mohlo zneistiť alebo
odradiť pri ďalšom vypĺňaní. Táto možnosť
tiež nebola ideálna, keďže spôsobila uvedenie niekoľkých knižníc, čím bolo sčítavanie
výsledkov zložitejšie. Podľa najčastejšieho
výskytu (top 10) najviac dotazníkov vyplnili respondenti, ktorí sú čitateľmi v nasledujúcich knižniciach:
-- Knižnica J. Fándlyho v Trnave - 1258
-- Krajská knižnica v Žiline – 366
-- Krajská knižnica vo Zvolene – 326
-- Malokarpatská knižnica v Pezinku - 61
-- Knižnica P. O. Hviezdoslava
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v Prešove - 48
-- Zemplínska knižnica v Trebišove – 46
-- Slovenská národná knižnica
v Martine – 34
-- Kysucká knižnica v Čadci - 34
-- Tekovská knižnica v Leviciach – 29
-- Krajská knižnica K. Kmeťku v Nitre - 28
(Pre bližšie informácie výsledkov môže
konkrétna knižnica kontaktovať autorku
článku.)
Na otázku „Využívali by ste, ak by knižnica poskytovala trvalo prístup k elektronickým knihám?“ Bolo: 85,5% odpovedí
áno, 8,4% odpovedí nie, 6,2% respondentov označilo odpoveď iné (čím vyjadrili
svoju neurčitosť vo vzťahu k e-knihám).
Odpovede na túto otázku jednoznačne
vyjadrujú, že používatelia knižníc majú záujem o to, aby nimi navštevované inštitúcie
e-knihy zaradili do svojej ponuky služieb.
Niektoré skúsenosti síce naznačujú, že teoretický záujem a praktické využívanie služby môžu byť rozdielne, ale tento výrazný
percentuálny rozdiel by mohol naznačovať
prebiehajúcu zmenu vo vnímaní čítania e-kníh.
Na otázku „Aké typy dokumentov preferujete na elektronické čítanie?“ mali respondenti možnosť označiť viac ako jednu
odpoveď. 62,7% odborná literatúra, 59,9%
beletria, 36,2% časopisy, 6,2% iné (mediálne texty, blogy).
Odpovede na túto otázku priniesli vyrovnanosť v záujme o odbornú literatúru a beletriu, čo vyjadruje postupný posun v čítaní e-kníh na čítanie v pracovnej oblasti, ale
aj počas voľného času.
Na otázku „Na akom zariadení by ste
najčastejšie čítali elektronické knihy?“
boli odpovede nasledujúce: 41,2% preferuBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

je iné prenosné zariadenia (tablet, mobil),
36,8% počítač, 22% čítačku kníh.
Mierne prevažujúce mobilné zariadenia
potvrdzujú trend v ich čoraz častejšom využívaní, ale stále je aj vysoký počet používateľov, ktorí preferujú čítanie z veľkostne
príjemnejšej obrazovky počítača. Čítačky
kníh zaostávajú. Aj napriek tomu, že poskytujú najvyššiu kvalitu čítania na displeji
s elektronickým atramentom, ich vývoj nie
je v porovnaní s inými elektronickými zariadeniami natoľko dynamický, aby spĺňali
náročné požiadavky ľudí na multifunkčnosť.
Na otázku „V akých jazykoch by ste najviac čítali elektronické knihy?“ boli odpovede nasledujúce: 83% slovenčina / čeština,
11,4% angličtina, 1,3% nemčina, 4,3% iné.
Jazykové rozloženie v odpovediach jednoznačne napovedá, že ľudia majú záujem
čítať e-knihy najmä v slovenčine a češtine
v porovnaní s cudzími jazykmi. Je to spôsobené najmä tým, že doterajšia ponuka
e-kníh v cudzích jazykoch je celkom bohatá, ale knihy v domácom jazyku a pre nás
v zrozumiteľnej češtine sú nedostatkové.
Na otázku „V prípade, že by knižnica poskytovala elektronické knihy, koľko by ste
boli ochotní zaplatiť za výpožičku?“ boli
odpovede: 58,5% ideálne bez poplatku navyše, 34% poplatok 1,00 - 1,50 eur by bol
v poriadku, 7,5% poplatok môže byť aj vyšší, dôležitá je kvalitná ponuka titulov.
Prekvapenie v odpovediach nenastalo.
Viac než polovica respondentov by službu
výpožičiek e-kníh očakávala bez poplatku
navyše, jedna tretina realistov je ochotná
za výpožičku e-knihy istý poplatok vynaložiť a malá časť dokonca aj vyšší v prípade
kvalitnej ponuky titulov.
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Z konkrétnych námetov v súvislosti s e-knihami v knižnici boli opakovane spomínané:
-- Ideálne by bolo, ak by sa dali knihy
požičať aj na iné zariadenie ako
eReading. Napríklad na čítačky ako
Pocketbook alebo Kindle a podobne.
-- Výhodný by bol formát PDF /
uprednostnila by som formát PDF.
-- Ešte viac ako e-knihy by ma zaujímali
audioknihy / zvukové knihy.
Názory čitateľov sú pre nás dôležité, zároveň je potrebné konfrontovať ich s reálnymi možnosťami, ktoré v knižniciach
vieme poskytnúť, resp. s tými, ktoré sú
technologicky dostupné. V poskytovaní
elektronických kníh sa posúvame vpred,
síce pomaly, ale predsa. Komunikácia s vydavateľmi, riešenie autorských práv, technologické zázemie sú témy na dlhodobé
riešenie. Výhodou je, že sa môžeme oprieť
o skúsenosti z krajín, kde je celý proces prístupu k e-médiám v pokročilejšom štádiu.
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Dôležité je stanoviť si ciele, spolupracovať
a výsledky postupne preniknú do služieb
našich knižníc.
Zdroje:
[1] ELEKTRONICKÉ KNIHY V KNIŽNICI: celoslovenský prieskum čitateľských záujmov. In Google Docs Form
[online]. [cit. 2016-06-06]. Dostupné
na: https://docs.google.com/forms/d/
1Gyej1DQYJT33Cjn47eIFXd9uv6Jn6UzSYOiFS7lpV8c/viewform
[2] eReading [online]. ©2010 [cit. 201609-25]. Dostupné na: http://www.ereading.cz/cs/
[3] ŠUŠOLIAKOVÁ, Katarína. 2016. E-výpožičky - prieskum záujmu [elektronická pošta]. 18. 4. 2016 [cit. 201608-25].
Mgr. Helena Mlejová
Mestská knižnica v Bratislave
helena.mlejova@mestskakniznica.sk
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18. ZASADNUTIE NÁRODNEJ KOMISIE PRE SLUŽBY V UNIVERZITNEJ
KNIŽNICI KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU / 18TH MEETING OF
THE NATIONAL COMMISSION FOR LIBRARY SERVICES IN THE UNIVERSITY
LIBRARY OF THE CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK
Národná komisia pre služby je metodickým nástrojom SNK pre oblasť knižnično-informačných služieb. Jej členovia, vedúci
pracovníci služieb vedeckých a krajských
knižníc menovaní riaditeľmi a výberovo
i akademických knižníc, sa každoročne
stretávajú v inej knižnici. Tohtoročné 18.
zasadnutie sa konalo v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Vedúca knižnice Mgr. Katarína Matušková
predstavila v úvodnom bloku históriu knižnice pred otvorením Univerzitnej knižnice
25.9.2013 vrátane činností súvisiacich s presunom knižničného fondu do novej budovy a potom sa už sústredila na súčasnosť.
Predstavila jej súčasné pracoviská a oddelenia, základné priestorové i technické
vybavenie, akvizíciu a finančné náklady na
nákup knižničného fondu a všetky knižnično-informačné služby. Knižnica má 5 selfcheckov, 6 biblioboxov, 9 pracovných staníc
3M, 4 digitálnych knižničných asistentov
DLA, 5 detekčných brán, 9 kombinovaných
de/aktivátorov, 401 počítačov, 5 skenerov, 6
skenerov pre študentov, 9 kopírovacích zariadení pre študentov. Svojimi priestormi
i technickým vybavením patrí medzi najmodernejšie knižnice na Slovensku.
Každé zasadnutie komisie sa venuje jednej
hlavnej téme. Tentokrát to boli služby knižníc súvisiace s digitalizáciou a s elektronickými informačnými zdrojmi (EIZ).
Možnosti katalógu digitálnej knižnice
SNK a online katalógu CHAMO v oblasti vyhľadávania, rešeršovania a sprístupňovania digitálnych dokumentov uviedBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

la Mgr. Zuzana Prachárová, vedúca odd.
rešeršných a referenčných služieb odboru
Služby SNK. Predstavila online katalóg
SNK CHAMO a na príkladoch ukázala jednoduché, rozšírené a expertné vyhľadávanie ako i využitie booleovských operátorov
a deskriptorov pri rešeršovaní. Predstavila
i katalóg digitálnej knižnice a predviedla vyhľadávanie i otvorenie plného textu.
Plný text je prístupný len registrovaným
používateľom SNK a len v priestoroch SNK.
Nakoniec poukázala i na rozdiely medzi vyhľadávaním v online katalógu SNK a v katalógu digitálnej knižnice.
Na jej príspevok nadviazala poverená riaditeľka odboru Národná bibliografia PhDr.
Ľudmila Rohoňová s kolegyňami, pracovníčkami novozriadeného odd. článkovej
bibliografie Mgr. Alžbetou Rohoňovou,
Mgr. Veronikou Škrabákovou a Ing. Darinou Sládkovou príspevkom Článková
bibliografia v kontexte digitalizácie.
Predstavili v ňom paralelné bibliografické
spracovanie článkov v KIS Virtua i v digitalizačnom workflow, teda implementáciu
bibliografického spracovania článkov priamo do procesu digitalizácie. Informovali
o doplnení bibliografických záznamov v databáze KIS Virtua o linky na digitálne objekty v digitálnej knižnici a o pravidelnom
informovaní používateľov SNK o nových
objektoch v digitálnej knižnici na webovej
stránke SNK na týždennej báze, vždy v pondelok ráno za predchádzajúci týždeň. PhDr.
Rohoňová vystúpila aj k problematike digitalizácie regionálnych periodík a k RDA.
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V bloku EIZ odzneli dva príspevky informatívneho charakteru: Ako ďalej s EBSCO
a Ako ďalej s NISPEZ. Databázy EBSCO
majú už tradične v slovenských knižniciach
vysokú využiteľnosť, ktorá z roka na rok stúpa, čo Mgr. Prachárová, hlavná koordinátorka národnej licencie, dokumentovala štatistickými ukazovateľmi za roky 2006-2015
(počet vstupov, počet vyhľadávaní, počet
prezretých/stiahnutých plných textov a počet zobrazených abstraktov), a to aj podľa
knižníc a podľa rezortov. Podala prehľad
najaktívnejších knižníc za rok 2014 v oblasti
vyhľadávania a percentuálne zastúpenie rezortov a využívania databáz podľa rezortov
za roky 2014-2015. Jej príspevok doplnila
PhDr. Darina Janovská informáciou o pozastavení vstupu do databáz EBSCO na 3
mesiace (júl, august, september) a o dôvodoch tejto situácie. Správu za NISPEZ prečítala Mgr. Terézia Mišovičová z NCVTI SR.
Významným EIZ sú elektronické knihy
(e-books). O ich fonde v SNK, záznamoch
v online katalógu SNK a sprístupňovaní
e-books v SNK informovala Mgr. Prachárová. Objasnila ich sprístupňovanie na
elektronických čítacích zariadeniach (čítačkách) na platforme EBSCOhost, v katalógu
digitálnej knižnice a formou vzdialeného
prístupu. Zdôraznila i význam marketingu
pri propagácii e-kníh, charakterizovala aktivity SNK v tejto oblasti a podala štatistiku ich offline výpožičiek za obdobie január
2014 – máj 2016. Na jej príspevok nadviazal
Mgr. Ladislav Svršek z Albertiny Bratislava. V príspevku Ako zviditeľniť e-knihy
v knižnici zhrnul aktuálne trendy i klasické
formy v oblasti marketingu a na príkladoch
ukázal ich využitie v knižniciach.
Stálymi členmi komisie sú i kolegovia z Ná-

56

rodnej knižnice ČR a z Národnej technickej
knižnice. Ich vystúpenia sú vždy veľmi očakávané, pretože prinášajú veľmi zaujímavé
témy. S príspevkom Mystery shopping,
jeho testovanie a význam pre rozvoj služieb Národnej technickej knižnice vystúpila Jana Orlová. Informovala o testovaní
webových stránok, katalógu, komunikácie
s NTK, selfcheckov, verejných počítačov
a multifunkčných zariadení, študovní, registrácie nových čitateľov, digitálnej knižnice a knihovníkov shoppermi (osobami
z radov vysokoškolských študentov, akademických pracovníkov, stredoškolských
študentov, seniorov, zamestnaných a zahraničných študentov). Prezentovala výsledky
SWOT analýzy a výstupy a odporúčania pre
ďalší mystery shopping.
Ing. Petra Procházková z NTK v príspevku Národná technická knižnica – priekopník v poskytovaní služieb na mieru
informovala o získaní ocenenia STAR knihovny a podmienkach na získanie tohto
ocenenia. Predstavila pracovisko registrácie
a informácií, centrálny pult, študovne časopisov a bádateľňu historických fondov, a to
súčasný i optimálny stav.
Zasadnutie komisie pokračovalo na druhý
deň príspevkami o využívaní selfcheckov
a biblioboxov v knižniciach. Prvé skúsenosti so selfcheckami zhrnula PhDr. Darina Janovská. Charakterizovala funkcie
selfcheckov a ich dodávateľov na Slovensku,
pričom spomenula i skúsenosti českých
knižníc získané cez diskusnú skupinu knihovna@CESNERT.CS, Ich využitie v oblasti
výpožičiek ukázala na príklade Knižnice
J. Fándlyho v Trnave. Prítomní mali možnosť podrobne sa oboznámiť s fungovaním
selfcheckov a ich prepojením s výpožičným
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systémom Virtua i v Univerzitnej knižnici
Katolíckej univerzity.
S príspevkom k problematike biblioboxov
ako nonstop službe vystúpila Benjamína
Jakubáčová z Knižnice J. Fándlyho v Trnave. Uviedla v ňom výhody biblioboxov,
prehľad ich umiestnení, zásady používania,
časovú reláciu v knižniciach na odpis
výpožičky z konta čitateľa i povinnosti
čitateľov a nakoniec prehľad biblioboxov
v slovenských knižniciach.
V poslednom bloku Aktuality a problémy
odzneli príspevky z oboch národných knižníc zastúpených v komisii.
PhDr. Darina Janovská informovala o plnení záverov zo 17. zasadnutia komisie konaného v Slovenskej pedagogickej knižnici,
o najdôležitejších úlohách z plánu hlavných
úloh SNK na rok 2016 súvisiacich s knižnično-informačnými službami, a o podujatiach SNK v oblasti služieb. V ďalšej časti
svojho príspevku informovala o problematike spracovania osobných údajov aktívnych
používateľov knižnice v zmysle zákona č.
126/2015 (par. 18), o postupe pri registrácii nového čitateľa pri predkladaní občianskych preukazov bez uvedenej adresy,
o požiadavkách na knižnicu pri študentovi
so špecifickými potrebami, o problematike
sprístupňovania STN, ai. Vyzvala tiež na
využívanie Virtuálnej metodickej služby
prístupnej na adrese http://www.snk.sk/
sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/2014-11-13-08-50-42/virtualna-metodicka-sluzba.html ako nástroja na skvalitnenie a urýchlenie kontaktov medzi SNK
a knižnicami.
PhDr. Jana Huňová z Národnej knižnice
ČR predstavila Stratégiu rozvoja Národnej
knižnice ČR 2016-2020 s výhľadom do roku
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2025, proces jej vzniku, tematické okruhy
ako i 4 pracovné skupiny: Národná knižnica ako priestor pre používateľa, verejnosť,
pracovníkov a uloženie fondov, Riadenie,
marketing, PR a vzdelávanie pracovníkov,
Služby a informačné zdroje (tradičné
a virtuálne) a Digitalizácia a dlhodobé
uchovávanie tradičných a digitálnych dokumentov. Predstavila faktory, ktoré v budúcnosti najviac ovplyvnia činnosť Národnej
knižnice, priority v oblasti služieb, 3. etapu
revitalizácie a víziu v roku 2025.
Po každom príspevku bola diskusia, ktorá
bola zameraná najmä na:
-- sprístupňovanie digitálnych dokumentov
zdigitalizovaných v rámci projektu
DIKDA, digitalizáciu regionálnych
periodík a potrebu usporiadať v SNK
odborný seminár k problematike
digitalizácie regionálnej bibliografie,
-- RDA,
-- prístup k databázam EBSCO,
-- uplatnenie e-čítačiek v súvislosti
s výpožičkami e-kníh,
-- skúsenosti s biblioboxami a selfcheckami
(pri biblioboxoch napr. z hľadiska
súdneho vymáhania),
-- použitie platobnej karty pri poplatkoch
za služby,
-- problematiku študenta so špecifickými
potrebami ako osobitného typu čitateľa
a na mnohé ďalšie problémy vyplývajúce
z prednesených príspevkov alebo z praxe
prítomných.
Prítomní boli upozornení i na plnenie
stratégie rozvoja slovenského knihovníctva
2016-2020.
PhDr. Darina Janovská
Slovenská národná knižnica
janovska@snk.sk
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Z NAŠICH VYDANÍ
EDIČNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE / PUBLISHING
ACTIVITIES OF LIBRARY OF YOUTH
Informovanosť, orientácia v informáciách, zručnosť pri ich vyhľadávaní je nevyhnutným doplnkom školského štúdia detí
a mládeže. Dnešní mladí ľudia majú veľa
informácií, je však dôležité, aby sa v nich
vedeli orientovať, selektovať ich a efektívne
využívať. Ako každú činnosť sa to však musia najskôr naučiť.
Knižnica pre mládež mesta Košice od svojich začiatkov pôsobila ako metodické stredisko pre knižničných pracovníkov s deťmi
a mládežou. Svoju publikačnú činnosť zameriavala na vydávanie metodických a bibliografických materiálov, ktoré vychádzali
nielen z potrieb knižnice, ale predovšetkým
z potrieb jej čitateľov a na tých sa orientuje
aj v súčasnosti. Ak chceme vychovať kvalitných čitateľov a používateľov informácií,
musíme im vedieť poskytnúť kvalitné materiály. V posledných rokoch sa publikačná
činnosť Knižnice pre mládež mesta Košice
začala orientovať viac na rodičov a pracovníkov s detskou knihou, ako na detského
používateľa. Má to viacero dôvodov:
Prvým kontaktom medzi dieťaťom a knihou je rodič. On je ten, ktorý dieťa zoznámi
s knihou a od neho a jeho príkladu závisí,
či sa dieťaťa stane čitateľ alebo nie. Preto je
dôležité, aby vedel, kedy akú knihu dieťaťu
čítať, aby siahal predovšetkým po kvalitnej
detskej literatúre. Čoraz viac rodičov si uvedomuje svoju zodpovednosť za budúcu čitateľskú gramotnosť svojho dieťaťa a hľadá odporúčania kvalitných detských kníh. Jednou
z pomôcok je bulletin Knižnice pre mládež
mesta Košice, ktorý vychádza od roku 2011
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pod názvom Vianočná knižka sa otvára1.
Bulletin zahŕňa výber z diel slovenskej a svetovej literatúry pre deti a mládež aktuálne
dostupných na slovenskom knižnom trhu,
predovšetkým noviniek, ktoré vyšli v aktuálnom roku. Jednotlivé záznamy sú rozdelené
podľa vekových skupín (pre deti od 1 – 3 r.;
4 – 6 r.; 7 – 10 r.; 11 – 13 r.; pre mládež 14 –
16 r.). Každý záznam je doplnený anotáciou
a obrázkom obálky knihy. Jednotlivé vekové
kategórie odporúčali odborníci na literatúru
pre deti a mládež, ako aj na problematiku čítania Viki Marcinová, Markéta Andričíková,
Zuzana Stanislavová, Iveta Hurná a Tibor
Hujdič.
Druhým styčným bodom pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti detí je samozrejme
škola. Prostredníctvom vybraných textov
v čítankách sa deti zoznamujú s jednotlivými literárnymi žánrami a ich autormi.
Súčasťou pedagogického procesu je aj odporúčané čítanie. Pedagógovia odporúčajú
deťom prečítať si určité literárne diela, aby si
prehĺbili učivo. Často sú však tieto diela pre
deti nezaujímavé, resp. nedostupné (napr.
z dôvodu dávneho roku vydania). Je úlohou
knižnice, aby učiteľom aj žiakom pomohla
a ponúkla im diela súčasné, aktuálne, príťažlivé pre deti. Vhodnou pomôckou pre učiteľov, rodičov, ale aj knihovníkov, ktorá im
pomôže zorientovať sa v súčasnej produkcii
slovenskej literatúry pre deti a mládež je
1 Vianočná knižka sa otvára : bulletin odporúčanej literatúry pre deti a mládež. Zost. Tatiana
Klimková. Košice: Knižnica pre mládež mesta
Košice, 2015. 28 s. ISBN 978-80-89161-41-6
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

nepochybne bibliografia Pôvodná slovenská tvorba pre deti a mládež za rok...2. Pri
2 Pôvodná slovenská tvorba pre deti a mládež

Vianočná knižka sa otvára

Pôvodná tvorba pre deti a mládež za rok 2014
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zostavovaní bibliografie sa zameriavame na
prvé vydania. Každý záznam má pripojenú
anotáciu a predmetové heslá. Samozrejmosťou sú registre a obrázky obálok kníh.
Ďalšou pomôckou pre pedagógov, ale aj
knihovníkov, sú personálne bibliografie.
Každoročne sa snažíme vydať personálnu
bibliografiu niektorého jubilujúceho autora.
Bibliografia mapuje jeho tvorbu pre deti
a mládež, knižnú i časopiseckú, ako aj literatúru o autorovi. Samozrejme, je doplnená
životopisnými údajmi a kalendáriom. Keďže
jubilantov je každý rok dosť, vyberáme tým
najvýznamnejších autorov, poprípade tých,
ktorí sú spätí s našim regiónom. V roku
2015 to bol spisovateľ Ján Uličiansky3.
Okrem bibliografií edičnú činnosť Knižnice
pre mládež mesta Košice tvoria aj zborníky
z podujatí. Práca s detským čitateľom je pre
knihovníka veľkou výzvou a obohatením.
Dieťa ovplyvňuje myseľ a konanie dospelého, udivujú svojou kreativitou a prekvapujúcou logikou. Dospelí dieťa motivujú
a formujú, učia ho hľadať a nachádzať. Práca
s deťmi je zaujímavá, pestrá a náročná. Ale
ako každá práca potrebuje nové podnety
a nápady. Tieto čerpáme na odborných seminároch Motivačné aktivity s detským čitateľom4. Na medzinárodnom seminári sme
sa oboznámili s prácou s deťmi v knižniciach
za rok 2014. Zost. Tatiana Klimková. Košice:
Knižnica pre mládež mesta Košice, 2014. 37 s.
ISBN 978-80-89161-39-3
3 Ján Uličiansky : výberová personálna
bibliografia. Zost. Tatiana Klimková. Košice:
Knižnica pre mládež mesta Košice, 2015. 80 s.
ISBN 978-80-89161-38-6
4 Motivačné aktivity s detským čitateľom :
zborník príspevkov zo seminára konaného
v dňoch 12. – 13. novembra 2015. Zost. Kamila
Prextová. Košice: Knižnica pre mládež mesta
Košice, 2015. 55 s. ISBN 978-80-89161-40-9
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v Berlíne, Ľvove, Plzni, ale i v Bratislave.
Jedným z podujatí s dlhoročnou tradíciou
je literárna súťaž mladých autorov Literárne
Košice Jána Štiavnického5. Počas dvadsiatich rokov svojej existencie do nej prispelo
množstvo mladých autorov. Nevieme koľkí vo svojej literárnej činnosti pokračovali
a aké v nej dosiahli úspechy, isté však je, že
mali a dosiaľ majú radi literatúru a čítanie
vôbec.
V súčasnej dobe informačných technológií nie je problém dostať sa k jednotlivým
edičným titulom. Všetky sú k dispozícii
v elektronickej podobe na webovej stránke
Knižnice pre mládež mesta Košice www.kosicekmk.sk v časti Publikácie, prípadne na
oddelení odbornej činnosti.
5 Literárne Košice Jána Štiavnického. XX.
ročník. Zborník ocenených prác. Zost. Kamila
Prextová. Košice: Knižnica pre mládež mesta
Košice, 2015. 89 s. ISBN 978-80-89161-36-2
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
KNIŽNICE KRAJÍN V4 V NÁSTRAHÁCH DIGITÁLNEHO VEKU – 6. ROČNÍK
KOLOKVIA KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH EXPERTOV KRAJÍN V4+ /
LIBRARIES V4 IN THE DECOY OF DIGITAL AGE - 6TH COLLOQUIUM OF
LIBRARY AND INFORMATION EXPERTS OF THE V4+ COUNTRIES
PhDr. Blanka Snopková, PhD., Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
blanka.snopkova@svkbb.eu
Abstract: The paper provides a short view on 6th Colloquium of Library and Information
Experts of the V4+ Countries which took place from 31st May to 1st June 2016 in Brno.
The main issue was Libraries V4 in the Decoy of Digital Age. The Colloquium was organized by the Moravian Library in Brno with authorization from the Ministry of Culture
CR in cooperation with the National Library of the Czech Republic and The Division of
Information and Library Studies, the Faculty of Arts, Masaryk University. The partners
of the project were National Széchényi Library in Hungary, National Library in Poland,
and The State Scientific Library in Banská Bystrica. The financial support came from the
International Visegrad Fund. The main themes of the Colloquium were national library
conceptions 2016-2020, legal aspects of digitalization, central library portals, and professional librarian.
Keywords: digitalization, digital libraries, information society, libraries, library portals,
Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries, The Visegrad Group
countries, international cooperation, legal aspects, professional librarian
Kľúčové slová: digitalizácia, digitálne knižnice, informačná spoločnosť, knižnice, knižnično-informačné portály, Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+, koncepcie
rozvoja, krajiny Vyšehradskej skupiny, medzinárodná spolupráca, právne aspekty, profesionálny knihovník
V dňoch 31. mája – 1. júna 2016 sa v Moravskej zemskej knižnici v Brne stretli
odborníci z Čiech, Slovenska, Maďarska,
Poľska, Chorvátska, Fínska a Švédska na
6. ročníku Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+, aby si opäť po
roku vymenili informácie a skúsenosti
z knižničnej praxe v jednotlivých krajinách. Odborný rámec konferencie bol
rozdelený do niekoľkých tematických blokov, v nadväznosti na témy, ktoré v súčasnosti určujú charakter knihovníckej práce
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

a poskytujú bázu pre medzinárodnú spoluprácu. Konferenčnými jazykmi boli čeština, slovenčina a angličtina. Organizátori
zabezpečili aj simultánne tlmočenie.
Po slávnostnom otvorení kolokvia odznelo v rámci prvého tematického bloku
šesť príspevkov zameraných na národné koncepcie knižníc Českej republiky,
Slovenska, Maďarska a Poľska na roky
2016 – 2020. Riaditeľ Knihovníckeho
inštitútu Národnej knižnice ČR Vít Rich-
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ter v spoluautorstve s vedúcou oddelenia literatúry a knižníc MK ČR Blankou
Skučkovou prezentovali Prípravu Koncepcie rozvoja knižníc v Českej republike
na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku
2025. Zástupkyňa riaditeľa Poľskej národnej knižnice Katarzyna Slaska predniesla príspevok s názvom Digitálna
spolupráca v digitálnom veku, v ktorom
predstavila účastníkom Národnú digitálnu knižnicu Polona (https://polona.pl/)
a jej poslanie – rozšíriť prístup verejnosti
k digitálnym zbierkam knižnice, vrátane
historických dokumentov, grafiky, fotografií, notových a kartografických materiálov. Informovala tiež o inovatívnom
projekte Digitálna požičovňa vedeckých
publikácií Academica (https://academica.edu.pl/), ktorý predstavuje posun od
tradičnej formy výpožičiek v rámci MVS
k digitálnemu vypožičiavaniu publikácií.
Daniela Gondová, predsedníčka Ústrednej knižničnej rady MK SR, riaditeľka
Ústrednej knižnice FF UK v Bratislave
a Akademickej knižnice UK predstavila
odbornej verejnosti zásadný strategický
dokument pre ďalší rozvoj knižníc na
Slovensku – Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020.
Szabolcs Dancs pôsobí ako hlavný poradca v Národnej Széchényiho knižnici
v Maďarsku a špecializuje sa na problematiku metadát a koordináciu činností
v oblasti štandardizácie v maďarskom
knihovníctve. Je členom redakčných rád
knihovníckych časopisov „Könyv, Könyvtár, Könyvtáros“ (Kniha, Knižnica,
Knihovník) a „Tudományos és Műszaki
Tájékoztatás“ (Vedecké a technické informácie). Vo svojom príspevku Zvyšo-
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vanie priameho a nepriameho dopadu
knižníc na kultúru a spoločnosť sa venoval problematike štandardizácie v oblasti knihovníctva v Maďarsku, aktivitám
Národného výboru pre štandardizáciu
v knižniciach a možnostiam pôsobenia
knižnice na spoločnosť. Všetko čo sa
týka kníh! Niekoľko nápadov na medzinárodnú spoluprácu členských krajín Vyšehradskej skupiny v oblasti knižničných
zbierok znel názov zaujímavej prezentácie Tomáša Foltýna, riaditeľa Odboru
správy zbierok Národnej knižnice ČR.
Poukázal na možnosti spolupráce knižníc krajín Vyšehradskej skupiny v rámci
projektov zameraných na hromadnú deacidifikáciu papiera, moderné spôsoby
ochrany knižničných fondov, vytváranie
medzinárodných registrov, alebo zdieľania osvedčených postupov v rôznych
oblastiach moderného knihovníctva.
V spolupráci desiatich autorov z Univerzitnej knižnice v Bratislave, Katedry
knihovníctva a vedeckých informácií FF
UK v Bratislave a Národnej knižnice ČR
v Prahe (Alojz Androvič, Zuzana Kvašová, Andrea Hrčková, Jana Matúšková, Bibiána Žigová, Beáta Katrincová, Jaroslav
Kvasnica, Zdeněk Vašek, Iveta Lodrová
a Ladislav Cubr) vznikol sumarizujúci
príspevok 4 Digital Heritage, venovaný
prezentácii projektov NK v Prahe a UK
v Bratislave zameraných na e-born dokumenty a LTP, ako aj prezentácii návrhov na možnosti spolupráce a výskumu
v uvedenej oblasti.
Popoludňajšia posterová sekcia zahŕňala 5 príspevkov. Réka Lengyel z Inštitútu
pre štúdium literatúry Výzkumného cenBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

tra pre humanitné vedy (Maďarská akadémia vied) predstavila Poklady znovu
objavené: Farkas Szélova knižnica (Knižnica Kubelíkova – Szélova) k dispozícii
na Google Books. Judit Béres, biblioterapeutka a vedecká riaditeľka programu
celoživotného vzdelávania v oblasti biblioterapie na katedre knihovníctva a vedeckých informácií Pécskej univerzity
(Maďarsko) predstavila nový európsky
Biblioterapeutický projekt „Stredná Európa 2020“. Autorky Světlana Hrabinová, Martina Kovářová a Jindra Planková
poskytli svojou prezentáciou Vzdelaním
k profesijnej (ne)kvalifikácii pohľad na vysokoškolskú výučbu v odbore Informačné štúdiá a knihovníctvo na FPF Sliezskej
univerzity v Opave. Formulovali možnosti ďalšieho smerovania profesijného
vzdelávania knihovníkov, s cieľom vyvolať diskusiu o rozšírení štandardných
možností uplatnenia absolventov knižnično-informačných odborov v nových,
špecificky zameraných povolaniach.
Brigitta Jávorka, výskumná pracovníčka Maďarského knihovníckeho inštitútu
Národnej Széchényiho knižnice, predstavila výsledky celoštátneho dotazníkového
prieskumu o súčasnej situácii a prevádzkových podmienkach mestských knižníc
v prednáške Relevancia lokálnej knižnice
pre rôzne podskupiny komunity. Výsledky
uvedeného výskumu boli východiskom
pri formulovaní súčasnej úlohy a postavenia mestských knižníc v Maďarsku.
Úvod do konceptov a predstáv informačnej gramotnosti a otvoreného prístupu na Karlovej univerzite predstavilo
autorské kvarteto – Jitka Eberová, Lucie
Korhoňová, Petr Urválek a Richard Papík
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v príspevku Súvislosti témy informačnej
gramotnosti a témy otvoreného prístupu
na Karlovej univerzite.
Právne aspekty digitalizácie boli obsahom druhého tematického bloku, v ktorom odzneli tri príspevky. Jerker Rydén,
vedúci právny poradca Švédskej národnej
knižnice a podpredseda Pracovnej skupiny Konferencie knihovníkov európskych
národných knižníc načrtol v príspevku
Sú digitálne národné knižnice víziou alebo
utópiou? možnosti globálneho riešenia
problémov autorských práv prostredníctvom modelu národnej a globálnej
interoperability. Jiří Stodola z Kabinetu
informačných štúdií a knihovníctva FF
Masarykovej univerzity zameral svoj príspevok Právne aspekty digitalizácie dokumentov a digitálnych knižníc pre zrakovo
postihnutých používateľov na základné
procedúry a princípy digitalizácie dokumentov pre zrakovo postihnutých s dôrazom na legislatívne otázky. Zdeněk Matušík, vedúci oddelenia študovní Národnej
knižnice ČR sa zaoberal otázkami autorskoprávneho rámca Digitálnej knižnice
v Českej republike.
Tretí tematický blok s názvom Centrálne
portály odštartovali svojou pozoruhodnou prezentáciou fínski odborníci Erkki
Tolonen a Ere Maijala. Nazvali ju Od bolesti hlavy k open source. Predstavili projekt Národnej digitálnej knižnice vo Fínsku s názvom „Verejné rozhranie“, ktorého
cieľom je zlúčiť zbierky fínskych archívov,
knižníc a múzeí. Zaoberali sa aj využitím
open source softvéru v rámci projektu.
Petr Žabička, námestník riaditeľa Mo-
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ravskej zemskej knižnice a Petra Žabičková predstavili centrálny portál pre české
knižnice – Knihovny.cz. Richard Bednárik a Linda Suchá zodpovední za projekt
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) oboznámili účastníkov
s výsledkami slovenského snaženia – Slovakianou – portálom kultúrneho dedičstva
Slovenska a aktivitami Centra pre autorské
práva z hľadiska knižníc. Simon András,
špecialista na knižničné systémy a automatizáciu z Maďarska svoju pozornosť
zameral na otázky Opakovaného využitia
skúseností so zdieľanou katalogizáciou,
spojenými webovými katalógmi a národnými agregátormi v múzeách a knižniciach
z hľadiska vývojárov softvéru. Prezentoval Maďarský národný zdieľaný katalóg
MOKKA, MuseuMap – koordinovaný
národný agregátor pre členské maďarské
múzeá digitálnej knižnice Europeana
a zdieľanú databázu múzeí vyvinutú pre
OMMIK – Metodologické centrum pre
múzeá, súčasť Maďarského národného
múzea. Cieľom príspevku bolo poskytnúť obraz budúcej spolupráce v oblasti
zdieľaných databáz múzeí a knižníc pri
použití bežných vyhľadávačov a prenosu
dát. O cieľoch projektu Česká digitální
knihovna – agregácii a sprístupnení digitálneho obsahu z českých knižníc informoval Martin Lhoták, riaditeľ Knižnice Akadémie vied ČR a člen Ústrednej
knižničnej rady MK ČR. ČDK slúži ako
jednotné rozhranie pre koncových používateľov, aj ako primárny zdroj dát pre
ďalšie národné a medzinárodné projekty, napr. Europeana, Knihovny.cz a pod.
Riaditeľ spoločnosti AiP Beroun, Tomáš
Psohlavec popísal spôsob spolupráce pri
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vytváraní Digitálnej knižnice Manuskriptorium a jej prínos pre bádateľov a širokú
verejnosť v oblasti sprístupňovania historických dokumentov. Možnosti spolupráce
knižníc krajín V4 a Vyšehradskú digitálnu
parlamentnú knižnicu (www.v4dplplus.
eu), ako aj jej jednotlivé sekcie a doplnkové služby, ktoré vznikli pri riešení projektu, rozpracoval v príspevku Igor Václavík
z Parlamentnej knižnice ČR.
Posledný tematický blok naplnili prednášky zamerané na profesionálneho
knihovníka a jeho kompetencie. Ľuboš
Glončák zo Slovenskej národnej knižnice predniesol príspevok spracovaný
v spoluautorstve s Ľudmilou Rohoňovou
Knihovník 21. storočia: ako digitalizácia
mení prácu knihovníka. Autori popísali
paradigmatické zmeny v práci knihovníka z dôvodu digitalizácie. Ako uviedli
spracovanie bibliografických metadát sa
môže zmeniť z podpornej činnosti digitalizácie na hlavný proces celej digitalizácie.
Evolúcia v práci knihovníka predpokladá
nových knihovníkov zdatných tak v knihovníctve ako aj v informačných technológiách. Branislav Frk pôsobí ako odborný asistent na Masarykovej univerzite
v Brne a zároveň na Prešovskej univerzite.
Jeho zamyslenie nad novými rolami knihovníkov v novej ére pod názvom Profesionálny knihovník ako znalostný pracovník
smerovalo do oblasti vedeckej komunikácie, konfrontácie s realitou zastaraných
školských systémov, individualizácie
a personalizácie celoživotného vzdelávania. Autorská dvojica zo Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici, Oľga Lauková
a Blanka Snopková sa vo svojom príspevku zamerali na Vzdelávanie knihovníkov
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

a informačných špecialistov vs. trendy,
požiadavky a potreby modernej knižnice.
Poukázali na nedostatok profesionálnych
knihovníkov na trhu práce, problematickú situáciu v oblasti manažmentu ľudských zdrojov v slovenských knižniciach,
stručne predstavili formy vzdelávania
knihovníkov na Slovensku, vrátane vzdelávacích aktivít ŠVK v Banskej Bystrici.
Kompetenciám knihovníkov a forme vzdelávania na magisterskom stupni sa venovala Ágnes Hajdu Barát, vedúca katedry
knižničných vied na Univerzite Eötvösa
Loránda v Budapešti. Prezentovala vzdelávanie učiteľov v Maďarsku v súvislosti s kompetenciami na magisterskom
stupni, predstavila mapu knihovníckych
kompetencií v školských knižniciach.
Zdôraznila skutočnosť, že knihovníci na
školách musia byť pre študentov hlavnými piliermi pri rozvoji ich informačnej
gramotnosti a vyzdvihla význam a zároveň súčasný nedostatok učiteľov knižničnej pedagogiky. Zlata Houšková, známa
česká odborníčka, nazvala svoj príspevok:
Celoživotné vzdelávanie knihovníkov v ČR
– nová etapa? Informovala o výsledkoch
prieskumu v českých knižniciach: mierne
klesajúca feminizácia, výrazné starnutie personálu, rastúca stabilita personálu, zlepšujúca sa počítačová gramotnosť
a znalosti jazykov, zlé platové podmienky
a klesajúca miera odbornej kvalifikácie.
Výsledky prieskumu viedli k spracovaniu Koncepcie celoživotného vzdelávania
knihovníkov v ČR, ktorá bola schválená
Ústrednou knižničnou radou v decembri
2015. Posledné vystúpenie na kolokviu
patrilo kolegyniam z Chorvátska. Tamara
Krajna, Katica Matković Mikulčić, MariBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

jana Mišetić a Nevia Raos pripravili prezentáciu na tému: Knihovníci a profesijná
etika v Chorvátsku. Uviedli výsledky výskumu etických problémov, s ktorými sa
knihovníci v Chorvátsku stretávajú v každodennej praxi a analyzovali relevantnosť
a použiteľnosť existujúceho Etického kódexu Chorvátskej asociácie knižníc.
Na záver
Kolokvium knižnično-informačných expertov V4+ sa koná pravidelne od roku
2006, striedavo v krajinách V4 (SR, ČR,
Poľsko a Maďarsko). Umožňuje slovenským odborníkom nadviazať úzke kontakty s expertmi z krajín V4 a ďalších
zúčastnených krajín, diskutovať s nimi
na aktuálne témy knihovníctva a knižníc,
najmä v oblasti digitalizácie, ale aj vzdelávania knihovníkov a ďalšieho fungovania
knižníc, vidieť prácu knihovníka v širších
súvislostiach.
Poďakovanie za úspešný 6. ročník patrí
riaditeľovi Moravskej zemskej knižnice
prof. Tomášovi Kubíčkovi a celému organizačnému tímu, ktorý účastníkom
vytvoril veľmi príjemné prostredie na
rokovanie, aj na neformálne stretnutia.
Veríme, že táto platforma spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny sa bude ďalej
rozvíjať a prinesie ešte mnoho užitočných
a potrebných riešení do našich knižníc.
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KONFERENCIA KNIHOVNY SOUČASNOSTI / THE CONFERENCE LIBRARIES
OF PRESENT
Mgr. Daniela Tóthová , Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk
Abstract: The paper is an overview of the international conference Libraries of the Present
Times presentations.
Keywords: libraries, The libraries of present, conception, conference,new trends
Kľúčové slová: knižnice, Knihovny současnosti, koncepcie, konferencie, nové trendy
24. ročník konferencie Knihovny současnosti sa konal v dňoch 6. 9. – 8. 9. 2016
v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Záštitu na konferenciou opäť prevzal minister kultúry Daniel Herman ako aj hejtman Olomouckého
kraja Jiří Rozbořil. Na otvorení sa zúčastnil
primátor mesta Olomouc Antonín Staněk. Tohtoročná konferencia mala heslo
„Vidíme to růžově“. Heslo odrážalo názor
organizátorov, že budúcnosť spoločnosti
aj knižníc nie je čierna ale rúžová, napriek
negatívnym správam, ktoré počúvame
z médií.
Blok prednášok otváral Vít Richter z NK
ČR informačne bohatou prezentáciou výsledkov celoštátneho prieskumu priestorového a technického vybavenia verejných
knižníc ČR . Prieskum bol realizovaný pre
potreby nového metodického centra na
podporu výstavby knižníc, ktoré by malo
byť v MZK Brno. Zúčastnilo sa ho 2 027
knižníc z cca 5 500 českých verejných knižníc. Otázky sa týkali veľkých investičných
akcií, rekonštrukcií, stavieb ale aj frekvencie maľovania interiérov za posledných
20 rokov. Skúmalo sa technické a interiérové vybavenie knižnice, jeho modernosť
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a funkčnosť, bezbariérovosť, chýbajúce
priestory. 80% budov nebola postavená pre
potreby knižníc, 11% knižníc z prieskumu
nemá vhodný priestor pre základné knižničné služby, najviac chýba priestor pre
podujatia.
Z dvoch plánovaných zahraničných vystúpení si prítomní mohli vypočuť iba prezentáciu predstaviteľky švédskeho knihovníctva Ingy Lundén, bývalej členky Správnej
rady IFLA. Prednáška dokazovala, aké
dôležité je pre knižnice budovať si dôveru
svojich používateľov aj okolia. Knižnice
musia pracovať na tom, aby sa stali dôveryhodnými inštitúciami v očiach politikov
aj komunity, rovnako ako sú napr. hasiči.
Knižnica má byť miestom otvoreným pre
všetkých bez ohľadu na etnickú, sociálnu alebo príjmovú skupinu, bezpečným
a priateľským priestorom. Knihovníci
musia byť zvedaví, zisťovať potreby okolia, nadväzovať strategické partnerstvá,
neustále si doplňovať odborné vzdelanie,
rozširovať mediálnu a informačnú gramotnosť. Dôvera politikov a komunity pomáha
získavať finančné prostriedky, spoluvytvára identitu a imidž knižnice.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

Druhý deň konferencie bol mimoriadne
bohatý na príspevky a prezentácie. Paralelne bežali 3 sekcie prednášok, popoludní
doplnené aj o workshopy konané na 4 rôznych miestach.
Hlavným garantom sekcie Knižnica ako
vzdelávacia inštitúcia bola Radka Kodetová z Krajskej knižnice v Pardubiciach. Príspevky prezentovali tematiku inklúzie vo
vzdelávacích aktivitách knižníc (príspevok
KISK), spolupráce knižníc so strednými
školami, ktorá je v porovnaní so spoluprácou so základnými školami v menšine.
V sekcii odzneli príspevky o práci so seniormi – ale opäť iba v oblasti počítačovej
gramotnosti, a o možných podujatiach pre
deti. Sekcia priniesla štandardné témy, je
preto potrebné posunúť náplň príspevkov
do oblastí, ktoré sú pre knižnice výzvou
– práca so stredoškolákmi a seniormi
mimo oblasti informačnej a počítačovej
gramotnosti, vzdelávanie dospelých v produktívnom veku. Na sekciu nadväzoval
popoludňajší workshop Artefiletika a muzikofiletika – účastníci zažili zapojenie
prvkov muzikoterapie pri čítaní a percepcii
rozprávok.
Sekcia Marketing nadväzovala časovo na
predchádzajúcu sekciu, hlavným garantov
bol Daniel Bechný z ŠVK Plzenského kraja.
Príspevok Kateřiny Borovanskej mal predstaviť komunikáciu v rôznych sociálnych
sieťach, pre zlyhanie počítačovej techniky
autorka iba slovne upozornila na rozdiel
v štýle komunikácie na facebooku (neformálnosť, recesia) a LinkedIn (formálnosť).
Pripomenula nutnosť knižníc prispôsobiť
sa mentalite súčasnej generácie „hneď“,
ktorá ak nedostane okamžite odpoveď a
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

informácie, stráca záujem.
Petr Škyřík z KISK MUNI Brno predstavil
svoju novú sféru profesionálneho záujmu –
ako použiť komerčné dizajnové myslenie a
projektový prístup pri navrhovaní lepších
služieb v knižniciach. Jednej z metód dizajnu služieb sa venoval aj popoludňajší seminár „Metódy dizajnového myslenia pre
knižnice“, na ktorom si účastníci vyskúšali
časť techniky World Café.
Prednáška Marketing vs. dramaturgia priniesla príklady dramaturgie v knižniciach,
galérii a kultúrnej organizácii. Dramaturgia bola predstavená ako skladačka viacerých prvkov – účastnícka skupina, zámer,
čas, miesto, zdroje. Autor upozornil na prvok tzv. bezpečnej neistoty pri dramaturgii
služby, teda na prvok udržania pozornosti
prijímateľa služby a predstavil vyskúšané
podujatia zamerané na deti a rodiny.
Poslednou prednáškou sekcie bola prezentácia Gamifikácia v knižniciach, ktorá
priblížila využitie herných prvkov počítačových hier v netradičnom prostredí
v knižniciach, ktoré by mohlo zvýšiť lojalitu a angažovanosť cieľovej skupiny voči
knižnici.
Marketingu boli venované aj workshopy:
„Samozrejme, pán starosta“ – účastníci si
vyskúšali, ako je možné lobovať za záujmy
knižníc na úrovni vedenia obcí a miest.
„Sociálne média“ zameraný na stratégie
komunikácie na sociálnych sieťach.
„Ako vyrobiť plagát alebo Kde knihovníci (ne)robia v marketingu chyby“ - vhodné využitie grafiky a textu na pozvánkach
a plagátoch.
„Ako dostať udalosť do novín?“ ako komunikovať s tlačou, vytvoriť tlačovú správu a pod.
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Vzhľadom na časový rozvrh workshopov
a zároveň bežiacich sekcií nebolo možné
navštíviť viac ako 1-2 workshopy. Výstupy
zo všetkých workshopov prisľúbili organizátori zverejniť v zborníku.
Sekcia Knižnica ako bezpečný verejný priestor mala hlavného garanta Jiřího
Miku z ŠVK v Kladne.
Príspevok Zuzany Hájkovej z Juhočeskej
vedeckej knižnice v Českých Budejoviciach
sa zaoberal pripravenosťou knižníc na živelné pohromy. Zdôraznil význam krízových plánov a na príklade krízového plánu
Národnej knižnice v Paríži prednášateľka
ukázala, čo všetko treba predvídať. Plán má
predvídať rôzne riziká knižnice, obsahovať
postup pri zásahoch, určiť prioritu zbierok
a predmetov pri záchrane, mať kontakty na
partnerov pri uložení a záchrane zničených
fondov. V diskusii zaznela potreba riešenia
poistenia knižničných fondov, čo väčšina knižníc nemá, ak áno, je škoda ťažko
vymáhateľná, poisťovňa chcela napríklad
vidieť všetok poškodený fond rozložený na
jednom priestore, čo v praxi nie je možné.
Zdena Ciprová z Mestskej knižnice
v Prahe predstavila koncepciu bezpečnosti
čitateľov a zamestnancov vo svojej knižnici.
V MK Praha vytvorili tzv. bezpečnostný
tím, komunikujú pravidlá bezpečnosti cez
intranet, vypracovali smernicu Bezpečnosť
prevádzky, spolupracujú s políciou a bezpečnostnou agentúrou, vedú bezpečnostný denník udalostí. Bezpečnosť zaisťujú
aj kamery a bezpečnostné tlačidlo. Za 150
dní prevádzky ústrednej knižnice v r. 2016
bolo 1188 vykázaných návštev a 54 asistencií polície – 0,47% z celkových registrovaných návštev. Základným predpokladom
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bezpečnosti je komunikácia – informovanie a vzdelanosť zamestnancov a vhodná
komunikácia s návštevníkmi.
Petr Čáp z Agentúry pre sociálne
začleňovanie príspevok vychádzal z výskumnej správy „Komunitná činnosť
verejných knižníc v procesoch integrácie sociálne znevýhodnených osôb“. Pri
integrácii rôznych skupín návštevníkov
je potrebné riešiť bezpečnosť priestorov
a možné konflikty. Konflikty vznikajú skôr
v majoritnej skupine. Čím viac sa knižnica
otvorí minorite, tým väčšie problémy
začínajú v majoritnej skupine používateľov.
Výskum doložil pocit nulovej podpory
od zriaďovateľov a národnej politickej
reprezentácie pri aktívnom prístupe
v procesoch integrácie. Spoločnosť lepšie
rozumie tvrdým opatreniam (kamerový
systém, bezpečnostné služby). Je potrebné
zlepšiť vzdelávanie knihovníkov (empatia,
komunikácia, prekonávanie stereotypov),
spoluprácu so sociálnymi skupinami pri
vytváraní ponuky služieb, budovať dôveru,
ak je nutné využiť spoluprácu sociálneho
pracovníka. Pri procese integrácie sociálne
znevýhodnených skupín je nutné zabezpečiť adekvátne materiálové a priestorové
vybavenie budov.
Zdeňka Friedlová a Jan Kaňka
z Krajskej knižnice v Zlíne opísali proces
budovania bezpečného priestoru a služieb
v novej budove knižnice, ktorá vznikla
rekonštrukciou továrenskej budovy Baťových závodov. Knižnica si zmapovala
bezpečné a nebezpečné lokality v blízkom
okolí. Riešila technické zabezpečenie spoločné aj pre iné inštitúcie sídliace v komplexe budov. Zaujímavá bola prax z interiérového riešenia poschodia spoločného pre
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

detských a dospelých používateľov, ktorá
poukázala na nebezpečnosť niektorých
kusov nábytku pre deti pohybujúce sa po
poschodí – zásuvky s audio dokumentami
a police na odkladanie kníh vo výške hlavy
dieťaťa a pod. V diskusii padol návrh vytvoriť súbor negatívnych skúseností z praxe návrhov budov a interiérov z hľadiska
bezpečnosti, napríklad pri sekcii pre služby
SDRUK, aby sa chyby zbytočne neopakovali.
Príspevok Kataríny Durecovej „Problémy komunikácie s ľuďmi s poruchou
osobnosti“ predstavil druhy porúch
správania, s ktorými sa knihovník môže
stretnúť. Autorka niektoré poruchy správania charakterizovala tak, aby knihovníci vedeli, ako prežíva realitu daný jedinec
a ako majú s ním komunikovať – napr.
s čitateľmi s narcistickou poruchou, historiónskou osobnosťou alebo anankastickou
poruchou.
Príslušník Polície ČR Roman Kohout
sa venuje prevencii v oblasti kybernetickej kriminality a je autorom publikácie
o bezpečnosti knižníc v online prostredí.
Najslabším článkom bezpečnosti je
zamestnanec, ďalej jednoduché heslá,
verejne dostupné, nevhodné zabezpečenie
wifi routra, firewallu. Upozornil na hrozbu sociálneho inžinierstva pre informačné systémy knižníc. Odporučil stránku
https://virustotal.com/ na detekciu podozrivých webov.
Nina Brožová z Okresného štátneho
zastupiteľstva Kladno hovorila o formách trestnej činnosti, ktorá sa môže stať
v priestoroch knižnice a o ich riešeniach
podľa trestného zákonníka.
Sekciu uzatvoril príspevok Tomáša MarBulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

tinovského, ktorý sa venoval praktickej
sebaobrane pred agresorom. Okrem prezentácie systému sebaobrany Krav Maga
uviedol, že najlepšiou obranou je útek.
Sekcia Infobox (hlavný garant sekcie Aleš
Brožek) mala najviac príspevkov, odznelo 9 prednášok, 7 bleskoviek, 4 komerčné
prezentácie a záverečná panelová diskusia.
Príspevok „Wikipédia a knižnice“ upozornil na fakt, že medzi knihovníkmi je veľmi
málo „wikipedistov“, hovoril o wikidata –
kde je možné nájsť viac dát ako v samotnej wiki, o akcii „seniori píšu wikipédiu“,
ktorá prebieha v takmer všetkých českých
krajoch.
Dva bloky bleskoviek, krátkych 5-7 minútových príspevkov, predstavili novinky v projekte obalkyknih.cz a nástroj
INTERPI na tvorbu databázy regionálnych
osobností od firmy Cosmotron Bohemia
s.r.o. Skúsenosti z prvých inštalácií systému KOHA v českých knižniciach zhrnul
príspevok od Josefa Moravca z Ústí nad
Orlicí. Nasledovaný bol príspevkom firmy
TeamLibrary, ktorá poskytuje poradenstvo
a podporu pri prechode na systém KOHA.
Zdeněk Bartl v prednáške bilancoval tvorbu a sprístupňovanie národných autorít
v ČR, ktoré prevádza do svojho systému aj
wikipédia.
Michal Denár z Mestskej knižnici Česká Třebová uviedol príklady ako môže na
Centrálnom portáli knižníc (CPK) spolupracovať aj malá knižnica, vymenoval očakávania a obavy menších knižníc vo vzťahu
k CPK.
Nasledovala komerčná prezentácia firmy Cosmotron Bohemia a avizovanými
novinkami.
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Príspevok „Zvukové dokumenty pre všetkých“ predstavil projekt Virtuálnej národnej fonotéky, príspevok Brána ART v novom zase odborový portál pre výtvarné
a úžitkové umenie.
Odzneli tiež novinky od tvorcov knižnično-informačných systémov – firmy KP-SYS – na Slovensku takmer neznámej,
tvorcu systému Verbis a Portaro – vyvinuli
napríklad platobné brány a aukčný modul
na nákup kníh. Firma LANIUS s.r.o. oslavuje 20 rokov činnosti a predstavila systém
Tritius. Digitálna agentúra 2FRESH zase
spolupracuje na vývoji nového webového
sídla pre Mestskú knižnicu v Prahe.
Záverečná panelová diskusia bola venovaná požičiavaniu elektronických kníh
v knižniciach - argumenty za požičiavanie
prezentoval Ivo Kareš, prečo nepodporuje
požičiavanie e-kníh v knižnici vysvetľoval
Tomáš Řehák.
Tretí deň konferencie začal prezentáciou
Petra Žabičky. Predstavil nový Centrálny portál knižníc, ktorý vyvíja od r. 2015
Moravská zemská knižnica v Brne. Martin Svoboda, riaditeľ Národnej technickej
knižnice v Prahe, informoval o projekte
Czech ELib ako národného centra pre sprístupnenie e-zdrojov pre vedu a výskum
v ČR.
Príspevok „Poznáte už svoje šťastné číslo“
autora Tomáša Řeháka predstavil projekt
merania efektivity vynaložených prostriedkov vo verejných knižniciach – projekt
Mestskej knižnice v Prahe, Univerzity Pardubice a Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Mestská knižnica v Prahe využíva
od r. 2012 pri meraní hodnoty knihovníckych služieb metódu ROI. Po zverejnení
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softvérového nástroja pre výpočet efektivity služieb knižnice prebehla séria seminárov a niektoré knižnice získali certifikát.
Výsledky sú optimistické, napr. efektivita
knižnice 5 znamená, že za každú korunu
z verejných prostriedkov poskytla knižnica
verejnosti službu za 5 korún. Po prehodnotení piatich ročníkov sa pripravuje projekt
ROI 2.0, ktorý zahrnie do merania efektivity doteraz nemerané služby – výpožičky
elektronických dokumentov, neregistrované návštevy a pod. Projekt zmenil mentalitu českých knihovníkov pri hodnotení svojej práce, napríklad zistili, že kniha, ktorá
nepožičiavaná stojí na knižničnom regáli,
stojí peniaze, preto je dôležité obnovovať
fond a nevystavovať knihy, ktoré sa nepožičiavajú. Akvizícia rieši dilemu zladenia
nákupu nadčasových titulov a najžiadanejších dokumentov. Ak chcú manažéri
knižníc úspešne prezentovať a propagovať
prácu knižníc pred daňovými poplatníkmi
a získať dostatok finančných prostriedkov,
musia sa naučiť myslieť aj v reči benefitov
a nákladov.
Záver konferencie bol venovaný predstaveniu novej Koncepcie rozvoja českého
knihovníctva na roky 2016-2020. Moderovanú diskusiu viedla Lenka Prucková,
riaditeľka Knižnice mesta Olomouc. Diskutovali Vít Richter (Národná knižnica ČR
Praha), Tomáš Řehák (Mestská knižnica
v Prahe), Ján Kaňka (Krajská knižnica
Františka Bartoša v Zlíne), Petr Žabička
(MZK Brno), Hana Landová (Asociácia
knižníc vysokých škôl ČR), Šárka Kašpárková (Knižnica Kroměřížska). Diskutovali o potrebe koncepcií rozvoja knižníc,
o prednostiach predchádzajúcej koncepcie
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a tej novej, o priestore pre jej zlepšenie.
Koncepcia je potrebná nielen ako rámec
pre získavanie dotačných zdrojov ale aj
kvôli samotnému procesu zostavovania,
počas ktorého sa tvorcom podarilo mobilizovať ľudské zdroje, vyvolať diskusiu a posunúť schopnosť produktívne diskutovať.
Koncepcia tvorí smer a predchádza radu
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individuálnych chaotických krokov práce
knižníc. Diskusia riešila vzdelávanie knihovníkov, EIZ, priestory knižníc v novej
koncepcii ako aj napr. absenciu tematiky
školských knižníc v tejto koncepcii.
Konferenciu „Knihovny současnosti“ uzatváral predseda SDRUK Tomáš Řehák.
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INFORMÁCIE ZO ZAHRANIČIA /INFORMATIONS FROM ABROAD
Prelomové
rozhodnutie
nemeckého súdu v oblasti používania
zdigitalizovaných kníh
Európsky súd vydal rozhodnutie v spore
Technickej univerzity v Darmstadta (TU
Darmstadt) a vydavateľstva Eugen Ulmer
KG, ktoré sa týkalo použitia zdigitalizovanej knihy v knižnici.
TU Darmstadt kúpila v papierovej
forme knihu ‘Einführung in die Neuere
Geschichte’ Úvod do moderných dejín od
Winfried Schulze, ktorú vydalo vydavateľstvo Ulmer. Knižnica knihu zdigitalizovala a sprístupnila na vyhradených termináloch. Vydavateľstvo knižnici ponúklo
licenciu na využívanie e-knihy, tá to ale
odmietla. Prípad sa zaoberal výnimkou
v nemeckom autorskom práve (§ 52b), ktorý implementuje článok 5(3)(n Európskej
smernice o autorskom práve (umožnenie
prístupu na vyhradených termináloch).
Súd rozhodoval najmä o týchto faktoch:
Smie sa knižnica odvolať na § 52b, ak vydavateľ ponúka digitálnu verziu knihy?
Má knižnica právo digitalizovať, ak § 52b
digitalizáciu nespomína?
Môže knižnica ponúknuť používateľovi
možnosť vytlačiť si zobrazené strany?
Môže knižnica ponúknuť používateľovi
možnosť uložiť si zobrazené strany, napr.
na USB kľúč?
Súd rozhodol vo všetkých týchto bodoch
v prospech TU Darmstadt.
Na základe tohto rozhodnutia môžu
knižnice digitalizovať knihy, ktoré fyzicky
vlastnia, aj keď vydavateľ ponúka súčasne
e-verziu titulu na predaj. Navyše si môže
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používateľ zobrazované strany vytlačiť alebo uložiť, ak sú určené pre osobné alebo
vzdelávacie účely v rámci autorského zákona (v Nemeckom zákone § 53).
Prípad bol na rôznych nemeckých súdoch
od r. 2009 a rôznymi závermi a nie je stále
uzavretý. Vec bola prenesená na nemecký
najvyšší súd – Federálny ústavný súd, ktorý
by mal vydať rozhodnutie pravdepodobne
v roku 2017.
Zdroj: http://eifl.net/news/tu-darmstadt-copyright-case-neatly-explained
Prvé oznámenie o výsledkoch prieskumu vzdelávacích podujatí vo verejných
knižniciach EÚ.
V júni oslovila EBLIDA Slovenskú
asociáciu knižníc s prosbou o spoluprácu
pri prieskume neformálnych vzdelávacích
aktivít v európskych verejných knižniciach,
ktorý pripravila spolu s Lotyšskou asociáciou knižníc. Odozva bola veľká a Slovensko bolo najaktívnejším členským štátom
EU, ktorý tento časovo náročný prieskum
vyplnil. Newsletter EBLIDA z 9. septembra
zverejnil prvé závery prieskumu. Odpovede prišli od 24 z 28 členských krajín.
Prieskum zisťoval množstvo a rozmanitosť
neformálnych a informálnych vzdelávacích podujatí, ktoré knižnice EÚ pripravujú, cieľové skupiny, personálne a finančné
zabezpečenie podujatí. Výsledky prieskumu majú pomôcť pri argumentácii v orgánoch EÚ a prezentácii dôležitosti verejných
knižníc ako miest vzdelávania.
Neformálne vzdelávanie pre účely dotazníka boli vopred pripravené podujatia so vzdelávacím obsahom realizované
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v priestoroch knižnice alebo prostredníctvom napr. online vzdelávania. Realizátorom vzdelávania môže byť knižnica ale
aj externý zdroj. Patria sem aj plánované
aktivity knižnice, ktorý nie sú iba vzdelávacie ale počas ktorých sa návštevníkom
odovzdajú nejaké informácie, poznatky.
Takéto podujatia môžu byť osvedčované aj
certifikátmi, ktoré ale nemajú platnosť ako
osvedčenia z formálneho vzdelávania (VŠ
diplom alebo vodičský preukaz)
Informálne vzdelávanie býva knižniciach
najčastejšie realizované ako konzultácia
alebo asistencia pri vyhľadávaní v katalógu, pri práci s počítačom, pri získavaní informácií. Patria sem neplánované aktivity,
ktoré vykonávajú pracovníci knižnice podľa potrieb používateľov knižnice. Pre účely prieskumu každá konzultácia, pomoc
jednotlivcovi alebo skupine návštevníkov
knižnice bola jedným podujatím.
Hlavné závery prieskumu sú:
82% knižníc Európskej únie organizuje
neformálne vzdelávanie, 83% informálne
vzdelávacie aktivity.
Približne 1,45 milióna ľudí absolvovalo v roku 2015 neformálne vzdelávanie
v knižnici, 3,1 milióna navštívilo informálne vzdelávacie podujatia.
V r. 2015 poskytli európske verejné knižnice svojim návštevníkom a používateľom
približne 400 000 podujatí neformálneho
vzdelávania a 6,5 milióna informálnych
vzdelávacích podujatí.
Hlavné 3 cieľové skupiny týchto typov
vzdelávania sú študenti, nezamestnaní aj
zamestnaní občania. Znevýhodnení občania predstavujú asi 33% frekventantov,
imigranti 21,5%.
Hlavné 3 kategórie ponúk sú: digitálna
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 3/2016

gramotnosť (85%), vzdelávanie (67%), propagácia čítania (65,5%).
87% verejných knižníc nemá špeciálnych
zamestnancov na realizáciu vzdelávania,
táto činnosť je súčasťou pracovnej náplne
knihovníkov na iných pozíciách.
80% knižníc, ktoré vyplnili dotazník sídli
v mestách, 20% na vidieku.
Zdroj: EBLIDA Newsletter September
2016 http://www.eblida.org/news/eblida-newsletter-september-2016.html
Verejná knižnica roka 2016
Bulletin SAK v čísle 2/2015 publikoval
príspevok o dánskom projekte Modelový program pre verejné knižnice, ktorý sa
venuje návodom a dobrým skúsenostiam
z oblasti návrhov a realizácií stavieb a prestavieb budov knižníc. Súčasťou projektu
je udeľovanie ocenenia Verejná knižnica
roka. V roku 2016 toto ocenenie a 5 000
amerických dolárov získala dánska verejná
knižnica Dokk1 v Aarhuse.
Knižnica sa vďaka umiestneniu budovy
v centre prístavu stala kľúčovým bodom
pri oživovaní lokality prístavu. Architekti
dbali na otvorenosť a prístupnosť budovy
nielen jej umiestnením v rámci prístavu ale
prostredníctvom námestí a schodísk okolo
budovy, ktoré umožňujú vstup do knižnice
zo všetkých strán. Porota ocenila rozsiahle
priestory v interiéri a exteriéri vytvorené
na stretávanie sa a oddych. Vysoko hodnotila aj voľbu a použitie materiálov, ktoré
zdôrazňujú a vhodne dopĺňajú atmosféru
prístavu a navyše sú kvalitné. Strohé materiály dopĺňa elegantné a vysoko funkčné
zariadenie knižnice podporujúce špecifickú atmosféru, ktorá by mala v knižniciach
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byť. Budova je klasifikovaná ako nízkoenergetická, využíva solárne panely, ventiláciu založenú na princípe prirodzenej
recirkulácie vzduchu, schladenie morskou
vodou, LED svetlá.
Ďalšie nominované knižnice boli: Chicago
Public Library, USA, Geelong Library and
Heritage Centre, Australia, Success Public
Library, Australia
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Viac informácií na: http://modelprogrammer.slks.dk/en/news-events/public-library-of-the-year-2016/
Mgr. Daniela Tóthová
Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk
Zdroj fotografií:
http://modelprogrammer.slks.dk
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