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Na úvod
Transformuje sa spoločnosť, transformuje sa aj knihovníctvo. Mení sa jeho
štrukturálne usporiadanie, zanikajú jeho staré inštitúty, vznikajú nové. K nim patrí aj
Slovenská asociácia knižníc. V minulom čísle jej predseda načrtol poslanie, úlohy a ciele
asociácie a tým zdôvodnil potrebu jej vzniku. Napriek tomu, že jestvuje Spolok slovenských
knihovníkov, pociťovalo knihovníctvo absenciu organizácie, ktorá by iniciovala rozvoj
knižnic v jednotlivých oblastiach ich činnosti a konkrétnymi aktivitami tento rozvoj
umocňovala. Máme tu na mysli také aktivity, ktoré sa budú dotýkať činnosti knižníc v jej
najširšom spektre, nevynímajúc z toho ani ich obsahovú orientáciu. Viem, že dotyk
"vrchnosti" na obsahovú náplň knižníc je neuralgickým bodom ich suverenity,
samostatnosti, slobody konania a pod. A predsa! Nepokladáme za narúšanie suverénnych
práv knižníc, ak budeme upozorňovať, čomu a ako treba venovať osobitnú pozornosť.
Hierarchizácia úloh je jednou zo základných podmienok fungovania spoločnosti. A
platí to aj o knižniciach. Pri úvahách o ekonomickom potenciáli samostatného Slovenska sa
osobitne vyzdvihovala vysoká vzdelanostná úroveň jeho občanov. A tento ukazovateľ
priaznivo ovplyvňovali aj knižnice od tej najmenšej až po vrcholné špecializované a
univerzálne. Táto ich činnosť a jej priaznivé výsledky, napriek mnohým výhradám, sú
neodškriepiteľné. Lenže, ukazuje sa, že tento vzdelanostný potenciál a jeho plnohodnotné
uplatnenie je limitované právnym a mravným statusom spoločnosti. Ak je právne a najmä
mravné vedomie spoločnosti narušené, márne sú naše snahy o zveľadovanie jej "hmotného i
duchovného dobrobytu", výjde ono nazmar. Preto z viacerých strán a z úst činiteľov
rozdielnych politických postojov sa volá po mravnej obrode spoločnosti, zdevastované je
historické vedomie nášho národa, nezdôrazňujú sa jeho korene kotviace v kresťanstve a
národovectve. Absencia vedomia historicity má veľmi blízko k národnému nihilizmu, žiaľ
stretávame sa s ním až veľmi často a to aj na miestach, na ktorých to najmenej čakáme,
vrátane knihovníkov a knižníc.
Teda mravná obroda spoločnosti, ako jeden z rozhodujúcich fenoménov jej
prosperity a všestranného rozvoja, je i úlohou knižníc. Pochopiteľne problém je
mnohostrannější než ho tu predstavujeme, ale náš pohľad nemal byť vyčerpávajúci, len mal
pripomenúť knižniciam bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi asociácie, že aj takáto
úloha, či úlohy stoja pred nami. Je to problém, ktorý bude zo dňa na deň nástojčivejšie
klopať na dvere.
Dr. Peter Maruniak

ŠTÚDIE - ČLÁNKY
Ú K S A V v r o k u svojho 40-ročného jubilea
PhDr. Marcela Horváthovi,
riaditelka ÚK SAV, Bratislava

Knižnica Učenej spoločnosti Šafárikovej (1926), Knižnica Slovenskej učenej
spoločnosti (1939), ale predovšetkým Knižnica Slovenskej akadémie vied a umení (1942)
sú predchodkyne tohtoročnej jubilantky Ústrednej knižnice SAV. Keď ÚK SAV pred
štyridsiatimi rokmi, čiže v roku 1953 vznikla, bezprostredne nadviazala na činnosť týchto
inštitúcií a postupne prevzala ich fondy. Čiže, hoci vekom mladá (veď štyridsať rokov nieje
veľa ani u človeka, nie to u inštitúcie), patrí ÚK SAV z hľadiska skladby svojho
knižničného fondu k najstarším knižniciam na Slovensku. Okrem fondu knižníc už
uvedených učených spoločností j e súčasťou fondu ÚK SAV aj historický fond knižnice
bývalej Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, ktorej minulosť siaha do polovice
minulého storočia. Ďalej knižnice Spolku prírodovedcov a lekárov v Bratislave založeného
v roku 1856 a najstarším historickým fondom, ktorýj e od roku 1954 v správe ÚK SAV, j e
fond knižnice bývalého bratislavského evanjelického lýcea, ktorej vznik spadá do 18.
storočia.
Napriek tejto bohatej historickej minulosti sa nedá povedať, že by pri zrode
Ústrednej knižnice SAV v roku 1953 stáli dobré sudičky. Činnosť každej knižnice sa totiž
odvíja od postoja j e j zriaďovateľa. Slovenská akadémia vied sa však k svojej hlavnej
vedeckej knižnici častejšie správala nie ako matka, ale ako macocha. Ústredná knižnica
musela takmer od samého začiatku bojovať o svoju existenciu, priestory, uchádzať sa o
priazeň Predsedníctva SAV, presviedčať svojho zriaďovateľa o svojej užitočnosti. Nešťastné
zaradenie knižrice medzi spoločné pracoviská SAV j u stavali (a stavajú) v očiach tých.
ktorí rozhodovali o j e j osude a budúcnosti na jednu úroveň so všetkými technicko^
hospodárskymi správami a domovami vedeckých pracovníkov. Slovenská akadémia vied
takmer celých 40 rokov nepochopila, že pýchou inštitúcie, ktorá reprezentuje v krajine
základný výskum, nemusia byť len dobre vybavené laboratóriá, ale aj dobre vybudovaná
vedecká knižnica. N i e j e to tak dávno, písal sa rok 1991, keď takmer prevládol v Akadémii
návrh jednej časti vedeckých pracovníkov na zrušenie ÚK SAV. Neviem, či dejiny knižníc
poznajú taký prípad, keď o zrušenie vedeckej knižnice usiluje sám zriaďovateľ.
Boj o svoje zachovanie ÚK SAV zatiaľ vyhrala, - ale za akú cenu! Dnes, v roku
svojho 40-ročného jubilea pracuje v ÚK SAV len 32 pracovníkov, čo j e iba o polovicu
pracovníkov viac ako vtedy, keď z Knižnice SAVU v roku 1953 vznikla.
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Okrúhle jubileá sú vždy dôvodom na rozličné analýzy, hodnotenia, na obzretie do
minulosti. Túto tradíciu teraz do istej miery naruším. Ponor do minulosti ÚK SAV j e totiž
témou pre väčší literárny útvar, než akým si kladie za cieľ byť tento článok. Dnes vám
chcem predstaviť dnešnú ÚK SAV, nepochybne jednu z najmenších vedeckých knižníc na
Slovensku, takú, akáj e v roku svojho 40- ročného jubilea.
Ústredná knižnica SAV má štyri odborné oddeleaia:
- Oddelenie doplňovania a spracovania dokumentov,
- Oddelenie periodík,
- Oddelenie správy a sprístupňovania fondov,
- Oddelenie vedeckých informácií.
Kabinet historických knižných fondov tvorí samostatný útvar riadený priamo
riaditelom knižnice. V odborných oddeleniach knižnice pracuje dnes už len 29 odborných
pracovníkov.
Iste si kladiete otázku, ako môže fungovať vedecká knižnica s takým nízkym
personálnym obsadením a ako vôbec môže obstáť v konkurencii s inými ovela lepšie
personálne vybavenými knižnicami?
Velkú úlohu tu samozrejme zohráva pracovné nasadenie všetkých pracovníkov
knižnice. Do istej miery a v niektorých prípadoch prestali v knižnici platiť hranice medzi
jednotlivými oddeleniami, na niektorých prácach sa musia podieľať všetci pracovníci bež
ohľadu na pracovnú náplň a funkčné zadelenie.
Akýmsi mottom knižnice sa stalo, že vždy, za každých okolností musia byť služby
knižnice zabezpečené v plnej kvalite. Čitatelä vôbec nezaujíma, či v knižnici pracuje 30
alebo 130 ľudí.

A k é služby poskytuje svojim čitateľom Ú K SAV?

1. Všetky d r u h y výpožičiek
To znamená, výpožičky absenčné, prezenčné, medziknižničné (v rámci
medziknižničných sprostredkováva pre vedeckých pracovníkov SAV i výpožičky zo
zahraničia). Prezenčné výpožičky má knižnica možnosť realizovať len v Kabinete
historických knižných fondov v Lyceálnej knižnici a v časopiseckej čitárni. V hlavnom
sídle ÚK SAV na Klemensovej ul. nemá knižnica študovňu ani čitáreň.
Absenčné výpožičky, t. j . výpožičky v požičovni realizuje Ústredná knižnica od
1. mája tohto roku cez počítač, v rutinnej prevádzke. Automatizovaná evidencia
používateľov j e v rutinnej prevádzke už dva roky.

2. Rešeršně služby zo zahraničných báz dát
Knižnica vlastní citačné databázy Science Citation Index a Social Science Citation
Index na CD-ROM, od roku 1991 a j s abstraktmi a ako jediná na Slovensku zakúpila na
rok 1992 sieťovú verziu Current Contents (5 sérii") na disketách, ktoré sprostredkúva v sieti
LAN SAV.
,
,
(Tu j e na mieste, poznámka, že vedenie Akadémie bolo pri kúpe moderných
informačných médií ku svojej hlavnej vedeckej knižnici štedré.)
3. Sprístupňovanie databáz vytváraných v Ú K SAV
V rámci počítačovej siete na Patrónke, ale a j v rámci vlastnej siete LAN ÚK SAV,
sprístupňuje knižnica pre široký okruh používateľov bázy dát, ktoré sama vytvára. Sú to
tieto databázy.
- NOVINKY, čo sú najnovšie prírastky v o fonde ÚK SAV (táto báza j e vystavená i
v miestnosti katalógov na Klemensovej ul.),
- ASEP, čoj e publikačná činnosť pracovníkov SAV,
- KKF, čo j e katalóg knižných fondov SAV,
- PERIOD, čoj e prehlad periodík dochádzajúcich do SAV,
- SCNB, čoj e slovenská a česká národná bibliografia, časť "knihy".

4. Výstavná časf
Od minulého roku organizuje ÚK SAV pravidelné výstavy prírastkov zahraničnej
literatúry. Priestranná a velkolepá "velká dvorana" Lyceálnej knižnice na Konventnej ul.
bola už svedkom niekolkých výstav prírastkov a tematických výstav, ale aj v ; tav
spojených s predajom produkcie našich a zahraničných vydavateľstiev. Vystriedali sa tam
výstavy vydavateľstva SPRINGER VERLAG, vydavateľstva VEDA, f y ARRICI INDEX z
Holandska. I takto vyhľadáva ÚK SAV cesty priameho kontaktu s používateľmi i
vydavateľmi.
S. Metodická činnost
Služby, ktoré vykonáva ÚK SAV v rámci metodickej činnosti jej vyplývajú z
funkcie hlavnej vedeckej knižnice knižnično-informačnej siete SAV. Sú to služby, ktoré
poskytuje len pracovníkom knjžníc na jednotlivých vedeckých ústavoch SAV. Ide
predovšetkým o poradenskú činnosť v rámci celej šírky odborných prác vykonávaných v
knižnici "ústavu, bezplatné odovzdávanie programového vybavenia pre jednotlivé
podsystémy vypracované v rámci automatizovaného vedecko-informačného systému SAV

(AVIS) spolu s inštruktážou, každoročné vypracovanie prehľadu štatistických údajov,
poskytujúceho prehlad o činnosti celej knižnično-informačnej siete SAV. Prehlad sa
spracúva na základe dotazníka. Na metodickú činnosť nemá ÚK SAV od roku 1991
vyčleneného odborného pracovníka. Metodicko-poradenskú činnosť poskytujú všetci
vedúci odborných oddelení knižnice v rámci zamerania oddelenia, ktoré vedú.
Zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb, ktorú sa ÚK SAV snaží dosiahnuť,
j e okrem individuálneho prístupu ku každému používateľovi predovšetkým aj kvalitný fond
odbornej a vedeckej literatúry. ÚK SAV má už od čias svojho vzniku dobre fungujúcu
medzinárodnú výmenu publikácií.
Napriek tomu, že ÚK SAV musela aj túto svoju činnosť do istej miery zredukovať
(zakladá sa totiž na prísnej reciprocite), dosahuje v nej stále úspechy. V roku 1992 získala
ÚK SAV touto formou nadobúdania do svojho fondu a fondov ústavných knižníc 997 kn. j .
monografií a 830 titulov periodík, vo finančnej hodnote 1,480 tisíc Sk. Zahraničným
partnerom odoslala 736 monografii a 48 titulov periodík (v počte 862 ex.), v celkovej
hodnote 404 tisíc Sk. Ako vidno, ekvivalencia medzinárodnej výmeny hovorí o výraznom
finančnom prospechu ÚK SAV.
Úsilie pracovníkov knižnice bolo korunované úspechom i v získavaní zahraničnej
literatúry prostredníctvom darov. Vyzdvihnúť treba predovšetkým 130 titulov zahraničných
periodík, s predplatným na 3 roky, ktoré knižnica získala od rozličných spoločností a
inštitúcii týmto spôsobom.
Medzi výrazné úspechy Ústrednej knižnice (tieto sú o to cennejšie, že práve na
tomto úseku odbornej práce sa zaznamenal najväčší únik kvalifikovaných pracovníkov),
patri riešenie ústavnej úlohy Automatizovaný vedecko-informačný systém SAV (AVIS).
V rutinnej prevádzke j e už katalogizácia kníh, evidencia používateľov a výpožičky. V
podsystéme akvizícia prebieha experimentálna prevádzka, v podsystéme periodiká sa
vytvoril program pre konverziu do formátu IKIS, program pre tlač Zoznamu časopisov a
program pre akvizíciu periodík. Ďalší rozvoj sa realizoval aj v podsystéme ASEP - čo j e
publikačná činnosť pracovníkov SAV, kde bol vytvorený program pre konverziu do IKIS a
systém sa rozšíril o ďalšie druhy dokumentov. Nadväzne na databázu ASEP sa vypracovali
programy pre databázu CITACIE.
Je ťažko načrtnúť mnohorozmerný obraz fungovania vedeckej knižnice (i keď malej )
do jedného informatívneho článku. A k by som pokračovala vo vymenúvaní činnosti
Ústrednej knižnice SAV, tak by som mala ešte zdôrazniť, že knižnica nemá vyčleneného
pracovníka ani na edičnú, ani na bibliografickú činnosť a predsa vlani vyšla významná
bibliografia "Vydania SAVU", pripravuje sa bibliografia "Vydania o SAV" a do tlače j e
pripravené 1. číslo obnoveného dlhoročne vydávaného Bulletinu ÚK SAV.
Obraz o jubilujúcej UK SAV by nebol úplný, ak by neobsahoval informáciu
o zrekonštruovanej budove v areáli SAV na Patrónke, kde v jednej j e j časti už od
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vlaňajška funguje dvojpodlažný sklad periodík a do druhej, tiež dvojpodlažnej
časti sa práve v tomto období sťahuje oddelenie periodík a oddelenie vedeckých
informácií (tzv. databázové centrum Ú K SAV). Vedeckí pracovníci SAV na
Patrónke budú mať konečne k dispozícii areálové knižničné pracovisko. Uvidíme,
či to ocenia a či ho budú navštevovať.
Globálnym výpočtom činností Ústrednej knižnice (ani zdaleka nié všetkých)
som viac-menej dokumentovala, že aj vedecká knižnica s počtom 32 pracovníkov
dokáže byť funkčná. Iné je, že za akú cenu a ako dlho sa dá udržať nasadené
pracovné tempo všetkých pracovníkov. Smutné je, že vedenie Ústrednej knižnice
nemá v súčasnosti možnosť pracovné úsilie týchto Iudí náležite oceniť. Opäť
financie ... Opäť boj s veternými mlynmi... Dokedy? Dokedy sa budú musieť v ÚK
SAV znižovať pracovníkom platové triedy ako cena za to, že sa nebude prepúšťať?
A j to j e obraz Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied v roku j e j 40-ročného
jubilea.

Autorské právo
V súvislosti s búrlivým rozvojom vedy a techniky, ktorý zasahuje okrem nášho
každodenného života i do tvorby autorských diel, do charakteru tvorivých výsledkov
autorov a vedie k doposiaľ nepoznaným formám tvorivej činnosti a k šíreniu výsledkov
tejto tvorivej činnosti v spoločnosti, narastá i spoločenský' význam autorského práva, ktoré
zabezpečuje ochranu autorskej tvorby a upravuje j e j spoločenské uplatnenie.
Rozvoj medzinárodného obchodu, vzrastajúci záujem o literatúru, vedeckú a
umeleckú tvorbu v širokých ludových vrstvách a rozvoj technických prostriedkov
umožňujúcich šírenie autorských diel vytvorili predpoklady pre rozsiahle medzinárodné
uplatňovanie autorských diel každého druhu. Vplyvom týchto okolností dochádza na
sklonku 19. stor. v Európe i v Amerike k dojednaniu prvých medzinárodných
mnohostranných autorských dohôd (konvencií).
SR spolu s ČR (nástupnícke štáty bývalej ČSFR) sú účastníkmi dvoch
medzinárodných mnohostranných dohôd, a to Bernskej dohody o ochrane diel literárnych a
umeleckých, ktorej základným princípom j e úplná neformálnost' práva autorského s
ohladom na jeho vznik a trvanie, ako aj Všeobecnej dohody o práve autorskom, dojednanej
v Ženeve, ktorá rešpektuje formálnosti amerického systému bez toho, že by výrazne
zasahovala do systému európskeho. Uvádzanie symbolu C s pripojením mena subjektu
autorského práva a roku prvého uverejnenia diela na všetkých exemplároch diela počínajúc
jeho prvým vydaním slúži na zabezpečenie autorskoprávnej ochrany v štátoch
prináležiacich k tzv. anglo-americkému systému Copyright (najmä USA), predpisujúcich
pre vznik autorského práva k uverejnenému dielu splnenie formálnych podmienok a
zúčastňujúcich sa na Všeobecnej dohode o práve autorskom z r. 1952.
V SR j e základným, ešte československým právnym predpisom autorského práva
zákon č. 35/1965 Zb. o dielach literárnych, vedeckých a umeleckých (autorský zákon).
Dňom 1. júna 1990 nadobudol účinnosť zákon č. 98/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach. Autorský zákon č. 35/1965 Zb. však
neupravuje iba autorskoprávně vzťahy. Z praktických dôvodov sústreďuje a vyjadruje i
úpravu niektorých dalších vzťahov, ktoré svojím charakterom sú buď obdobné vzťahom
autorskoprávnym (práva výkonných umelcov k ich výkonom), alebo úzko súvisia so
spoločenským uplatňovaním autorských diel.
Práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových a
televíznych organizácii bývajú v praxi súhrnne označované ako práva príbuzné právu
autorskému alebo iba krátko ako práva príbuzné. Skutočná príbuznosť však existuje vo
vzťahu k právu autorskému iba u práv výkonných umelcov.
V súvislosti so spomínaným zákonom č. 98/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach, by sme chceli upozorniť na jednu
významnú skutočnosť. Je ňou priame a výslovné uznanie programov počítačov za autorské
dielo, pokia! spĺňajú pojmové znaky diel podľa tohto zákona. V minulosti sa totiž dlhé rok)'
viedli úvahy o tom, či program počítača spĺňa základné náležitosti autorskoprávnej
ochrany. Dnes j e však jasné, že programátori okrem celkom banálnych programov
prejavujú v riešení problémov rovnako tvorivú činnosť a fantáziu ako napr. maliar,
hudobný skladateľ, básnik alebo vedec. Banálne výtvory však nie sú autorskými dielami ani
pri programovaní, ani pri ostatných autorských výtvoroch.

-
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Vzhľadom na nesmiernu šírku a zložitosť problematiky autorského práva obmedzím
našu pozornosť predovšetkým na uplatňovanie autorského práva v knižničnej praxi, a to v
súvislosti s rozširovaním diela požičiavaním a rozmnožovaním. V náuke i praxi j e totiž
velmi sporná napr, otázka prípustnosti a hraníc rozširovania diela požičiavaním kníh
knižnicami či čitateľskými krúžkami (klubmi). Požiadavkou autorov je, aby im knižnice
vyplácali tantiémy z požičiavania kníh, nakladatelia majú takú istú požiadavku, prípadne sa
domáhajú zákazu rozširovania diel týmto spôsobom. Táto otázka sa rieši v jednotlivých
krajinách rôzne. V čs. autorskom zákone však nikde nie j e ustanovenie, ktoré by
knižniciam ukladalo povinnosť platiť autorom tantiémy za rozširovanie kníh týmto
spôsobom.
Iná situácia nastáva pri požičiavaní zvukových a zvukovoobrazových snímok v
knižniciach. V autorskom zákone č. 35/1965 Zb. sú presne stanovené podmienky, za
ktorých sa zvuková alebo zvukovoobrazová snímka môže používať bez újmy na práve
autora, výkonného umelca a výrobcu zvukových snímok, ale zároveň a j jednotlivé spôsoby,
ktorými j e možné spoločenské uplatnenie snímok realizovať v súlade s rešpektovaním
oprávnených záujmov uvedených subjektov. Podľa tohto zákona majú autori diel, ktoré
možno vzhľadom na ich povahu rozmnožovať pre vlastnú osobnú potrebu prenesením na
nenahrané nosiče záznamu pomocou technického zariadenia, právo na odmenu voči
výrobcom takých nosičov, prípadne ich dovozcom, ako aj voči tým, ktorí snímky, ktoré
môžu na vyhotovenie rozmnoženiny slúžiť, verejne požičiavajú. A to sa týka aj knižníc.
Pokiaľ ide o rozmnožovanie literárnych diel knižnicami,j e namieste vysporiadať sa
s pojmom "osobná potreba". Zhotoviť rozmnoženinu bez súhlasu autora a povinnosti
poskytnúť autorovi odmenu zákon totiž umožňuje tomu, kto si túto vyhotoví pre svoju
osobnú potrebu. Pojem "osobná potreba" v prípade právnických osôb (tými sú všetky
knižnice^ sa v čs. autorskom práve chápe a interpretuje vnútroorganizačne. Čiže
organizácia môže pre svoje potreby používať a rozmnožovať diela bez toho, aby
potrebovala k tomu ďalší súhlas oprávnených subjektov a bola povinná poskytnúť im
odmenu za takéto používania diel. Novelizovaný autorský zákon dokonca rozšíril výnimky
z absolútneho práva autorského a umožňuje zhotovovať rozmnoženiny literárneho diela pre
potreby verejnej knižnice na j e j dokumentačné účely, ako aj pre potreby vedeckého
výskumu. V tejto súvislosti sa vynára tiež otázka, či smú vyhotovovať knižnice kópie diela
pre svojich používateľov, ak za túto činnosť neplatia poplatky ochranným autorským
organizáciám? Nikde totiž v autorskom zákone nieje zakotvené, že verejné knižnice môžu
bez súhlasu autora a povinnosti poskytnutia odmeny zhotovovať rozmnoženiny pre svojich
používateľov, aj kecf pre ich osobnú potrebu (nejde o osobnú potrebu knižnice). Ak sa tak
deje a takýto prípad nie j e zahrnutý medzi vecnými obmedzeniami subjektívneho práva
autorského, ktoré by umožňovali takéto rozmnožovanie diela, treba to pokladať za
zakázané. Právo na autorskú odmenu totiž prináleží autorovi ako absolútne už v okamžiku
vytvorenia diela. Od tejto chvíle j e autor oprávnený požadovať s výnimkou prípadov, keď
autorský zákon výslovne stanovuje, že ide o použitie bezplatné - za každé použitie diela
voči komukoľvek, kto dielo použije, autorskú odmenu aj e zároveň oprávnený zabrániť, aby
nikto nepoužíval jeho dielo bez poskytnutia autorskej odmeny.

-
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V tomto smere sa v jednotlivých krajinách upravuje autorskoprávna ochrana
rôzne. Napr. v SRN sa stanovili jednak dávky z prístrojov, jednak dávky z
prevádzkovania škôl, vedeckých zariadení, verejných knižníc a živnostensky
prevádzkovaných rozmnožovní. Nezávisle od dávky z prístrojov, ktorá j e
diferencovaná podia výkonu prístrojov sa vyberajú dávky z každej kopírovanej
stránky, pričom sa úhrady podia účelu použitia líšia (sú vyššie pri kópiách z
učebníc). Ochranné organizácie autorské sú povinné ochranu uplatňovať.
Pri používaní akéhokoľvek druhu nosičov (médií), ako sú kniha, časopis,
audiovizuálne nosiče, j e potrebné v prvom rade dbať na autorské právo, ako j e
upravené v zákonoch o autorskom práve väčšiny štátov. I keď štátne hranice nie sú
nijakou prekážkou pre predaj autorskoprávně chránených diel, zostáva aj v
autorskom práve účinnosť štátnych zákonov obmedzená výlučne na vlastný štát.
Preto platí v autorskom práve zásada teritoriálnosti.
Podstatné rozšírenie dostáva ochrana autorského práva jednotlivých štátov
prostredníctvom osobitného druhu medzinárodnej spolupráce, totiž prostredníctvom
zmlúv podľa medzinárodného práva. Tieto dohody však ponechávajú na jednotlivý
štát aj naďalej, či a ako by chcel pre svoje územie upraviť ochranu autorského práva.
To potom vytvára problémy, keď j e nutné vo viacerých štátoch nájsť rovnakú
právnu situáciu. Typickým príkladom sú Európske spoločenstvá.
Komisia ES prišla k záveru, že v súvislosti s autorským právom j e
nevyhnutná modernizácia a zosúladenie, t. j . prispôsobenie sa súčasných národných
zákonov o autorskom práve. Na dosiahnutie tohto ciela zamýšla vydať viaceré
smernice ES, ktoré majú členské štáty ihneď presadzovať do národného práva.
V súvislosti s požičiavaním kníh a ochranou autorských práv vznikol na
pôde Európskych spoločenstiev návrh Smernice o prenajimacom a výpožičnom
práve a určitých právach majúcich vzťah k autorskému právu, ktorého podstatou
bolo poskytnúť autorovi, výkonnému umelcovi a výrobcovi zvukových nahrávok
výlučné právo na zapožičiavanie a prenajímanie medzi inými vecami i kníh a
kompaktných platní, pričom by členské štáty mali možnosť urobiť výnimku na
vypožičiavanie týchto predmetov knižnicami s tým, že by poskytli tvorcovi právo
na finančnú náhradu za zapožičiavanie jeho diela namiesto práva na zákaz. Ukazuje
sa, že majetkové práva prislúchajúce tvorcovi budú nadobúdať stále väčší význam
vzhľadom na nové spôsoby rozmnožovania a šírenia diel a vyberanie a rozdeľovanie
autorských odmien ochrannými organizáciami autorskými, ktorých funkciou j e
výkon majetkových práv.
Ustanovenia autorského práva by mali plniť dvojakú funkciu, t.j . podnecovať
tvorbu a zaručovať tvorcovi použitie jeho výsledkov. V súčasnosti osobitne vystupuje
do popredia požiadavka, aby autorské zákony" harmonicky spájali rozvoj autorsko
právně chránenej tvorby so záujmom konzumentov.

(Na podklade štúdie Autorské právo, ktorá vyšla v
Slovenskej technickej knižnici - Centre VTI SR v
rokul993, vypracovala Dr. Ľubica Fordinálová).

-
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INFORMÁCIE
O čom rokovala Správna rada SAK?
Na 2. zasadnutí dňa 20. apríla 1993 prerokovala Správna rada SAK viacero
dôležitých otázok a prijala k nim odpovedajúce uznesenia.
Zaoberala sa informáciami o priebehu medzinárodného seminára "Management pre
vedúcich knihovníkov na Slovensku", ktorý sa uskutočnil v Smoleniciach v dňoch
21. - 28. 3. 1993 a o príprave medzinárodného seminára LIBER v Modre-Harmónii v
dňoch 1. - 4. 5. 1993 (o tomto seminári informujeme osobitne).
Riešila otázku spolupráce s FID. Vzala na vedomie vytvorenie Národnej komisie
FID, v ktorej bude Slovenskú asociáciu knižníc zastupovať j e j predseda Ján Kurák.
Prerokovala návrh na zloženie odborných skupín Slovenskej asociácie knižnic.
Počet členov v jednotlivých odborných skupinách sa nebude obmedzovať; vo viacerých
odborných skupinách treba zvýšiť zastúpenie okresných knižníc a v niektorých odborných
skupinách doplniť a j zástupcov MK, MS-SNK, UK. a S1TK. V jednej odbornej skupine by
však nemalo byť z jednej knižnice viac členov.
Rokovala aj o návrhoch programov činnosti niektorých odborných skupin, najmä
odbornej skupiny pre zahraničné styky a odbornej skupiny pre propagáciu a edičnú činnosť.
Prijala uznesenie o vydávaní informačného periodika Slovenskej asociácie knižnic a
dalších úlohách v tejto oblasti.
Správna rada SAK prijala a j návrh na spoločné stretnutie s predstavenstvom Spolku
slovenských knihovníkov. Predmetom rokovania majú byť otázky vzájomnej spolupráce a
spoločného postupu pri riešení niektorých dôležitých otázok slovenského knihovníctva.
Správna rada sa zaoberala aj odporúčaniami, ktoré sledujú potrebu zlepšit a
zracionalizovať nákup českej literatúry. Rozhodla sa iniciovať udelenie výnimiek z
niektorých ustanovení daňových zákonov a predpisov o poštovnom pre verejné knižnice,
prípadne ich neskoršiu novelizáciu.
Riešila aj organizačné otázky a prijala k nim príslušné uznesenia; okrem iného
rozhodla, že sídlom sekretariátu SAK bude pracovisko tajomníčky asociácie PhDr. D.
C-ondovej, Ústredná knižnica FF UK (Gondova 2, 818 01 Bratislava, tel. 304 111. fax 366
016).

(jk)

otázok.

Na 3. zasadnutí dňa 9. j ú n a 1993 prerokovala Správna rada SAK tiež viacero

Predseda SAK Ing. Ján Kurák poďakoval zostavovatelom i. čísla bulletinu SAK. za
jeho prípravu. Prvé číslo sa rozoslalo zdarma nielen všetkým členským knižniciam SAK.
ale aj ďalším významným knižniciam a predstaviteľom kultúrnych, školských a
spoločenských inštitúcií.
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Informoval o Knižnom veltrhu a knihovníckom fóre, ktoré sa konali v máji v Prahe.
Na týchto podujatiach výrazne absentovala účasť zástupcov slovenského knihovníctva.
Preto na budúci rok sa účasť slovenských knižníc zabezpečí prostredníctvom SAK.
Správna rada SAK prijala informáciu o tlačovej konferencii na MK SR. Informáciu
predniesol podpredseda SAK PhDr. F.. Vontorčík. Na j e j základe Správna rada SAK
prijala tieto závery:
- podporuje a odporúča usporiadanie 1-dňového seminára ku knižničnej problematike na
širšej platforme aj s masmédiami,
- podporuje spracovanie koncepcie dlhodobého vývoja knihovníctva a aktívne sa zúčastní
na j e j príprave,
- prijala stanovisko, aby sa zákon o knižničnej činnosti pripravil do definitívnej podoby až
po spracovaní koncepcie dlhodobého vývoja knihovníctva.
Uvedené stanovisko bolo zaslané na MK S R
Správna rada rozhodla o účasti SAK na výstave Bibliotéka Bratislava, ktorá sa má
uskutočniť v dňoch 12. - 16. novembra 1993 v Bratislave. Za prípravu scenára zodpovedá
dr. Vontorčík a OS pre propagáciu; návrh scenára predložia správnej rade do 10. júla 1993.
Pri kontrole uznesení z predchádzajúcich zasadaní sa konštatovalo, že námety k
činnosti SAK možno posielať priebežne.
K návrhom programov OS sa konštatovalo, že všetci vedúci OS, okrem OS pre
automatizáciu a technizáciu knižníc ich poslali.
K návrhu rozpočtu vyplynulo viacero uznesení. Prepracovaný návrh predloží
predseda SAK na schválenie *-a najbližšom zasadnutí VZ.
Do konca júna OS pre propagáciu pripraví návrh na spracovanie informačnej
brožúry o SAK. Predseda SAK požiada o členstvo SAK v Rade pre informatiku.
Na sekretariáte SAK v ÚK FF UK v Bratislave sa budú sústreďovať pozvánky na
odborné podujatia v zahraničí a v Univerzitnej knižnici v Bratislave archivovať správy zo
zahraničných služobných ciest, o ktorých sa budú uskutočňovať a j besedy.
Na VZ SAK v Nitre 14. júla 1993 sa prerokuje predovšetkým rozpočet SAK na rok
1993, informácia o činnosti SAK /SR a OS/ a ďalšie organizačné záležitosti.
V diskusii odzneli aj vážne výhrady a nespokojnosť, a to Mgr. Kaliskej zo ŠVK
Banská Bystrica a Ing. Petrášovej zo Slovenskej poľnohospodárskej knižnice Nitra s
obsahom zákona o povinnom výtlačku, pretože tieto knižnice podia nového zákona
nedostávajú povinné výtlačky tak, ako pred jeho vydaním; považujú to za diskrimináciu a
poškodenie ich knižníc.
Podľa zápisnice č. 3 zo zasadnutia
SR SAK spracoval J. H.
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Slovenská technická knižnica sa rozhodla
p r e BIS-C
Získanie knižničného integrovaného softwaru pre Slovenskú technickú knižnicu sa
stalo úlohou dňa.
V S1TK v Bratislave j e v súčasnosti v prevádzke niekolko automatizovaných
systémov, ktoré pracujú na rôznej technologickej báze a nie sú úplne integrované. Je to
napr. automatizovaný výpožičný systém, ktorý j e denne v prevádzke 16 hodín na technike
SMEP, automatizovaný systém na katalogizáciu, akvizíciu kníh, správu periodík a ďalšie,
ktoré sú prevádzkované na novej technológii lokálnych sietí Novell v systéme ISIS.
Potreba integrácie bola zrejmá už skôr a tak už dávnejšie bola vypracovaná
komplexná štúdia o novom systéme AKIS (Automatizovaný Knižničný Integrovaný
Systém). Následne bola spracovaná štúdia o unifikácii dátových štruktúr a analýzy
čiastkových systémových komponentov, ako sú kódovníky, evidencia používateľov,
integrácia katalogizačného a akvizičného modulu a pod.
Vypracovanie spomenutých analýz sa uskutočňovalo a i ďalej rieši pri maximálnom
využití riešiteľských kapacít, pričom mnohé úlohy riešia prevádzkoví pracovníci odborov
popri zabezpečovaní riadnej prevádzky. Vďaka pomerne jasnej predstave o funkciách
nového integrovaného automatizovaného systému sa vytvorili podmienky na prípravu
rozhodnutia o spôsobe realizácie tejto náročnej úlohy. Tlak na riešenie zvyšuje pokles
spoľahlivosti techniky SMEP, s ktorou možno počítať najviac rok a tiež kalkulácia
interných kapacít na programovú realizáciu systému. Priebežne sa totiž objavujú nové
odborné problémy a tak kapacity odborníkov sú čoraz viac potrebné na inovácie
perspektívnych vývojových úloh.
Pre uvedené dôvody sa 9. apríla 1993 kolégium S1TK po podrobnom a kritickom
zvážení možností a rizík rozhodlo pre prenájom a adaptáciu integrovaného systému BIS.
keď sa konštatovalo:
1. Je žiadúce bezodkladne rozhodnúť o nákupe integrovaného knižničného softwaru s
ohľadom na:
- morálne a technické opotrebenie hardwaru SMEP, na ktorom sa prevádzkuje
najcitlivejší automatizovaný subsystém - výpožičná služba; hardwarový systém sa dostal
fakticky do havarijného stavu, môže kedykoľvek vypadnúť a udržuje sa v prevádzke len s
ťažkosťami;
- j e potrebné prejsť na novú techniku tak, aby sa ťažisko prác na implementácii
nového softwarového vybavenia najmä v odbore využívania fondov zvládlo v období
zníženej návštevnosti knižnice, t.j. v letnom prázdninovom období; ďalšie odloženie
rozhodnutia by bolo nezodpovedným rizikom;
- na novú techniku, ktorú S1TK získala už v roku 1991, nemožno doteraz pcižívaný
vlastný výpožičný systém, vyvinutý na techniku SMEP, pretransformovať.
2. Na základe celoštátneho (ČSFR) tendra sa pri výbere umiestnili na
L mieste systém ALEPH,'sponzorovaný pre dve slovenské knižnice M "onovou
nadáciou, IL mieste nemccko-rakúsky systém BIS.

-
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Z celoštátnej súťaže vyplynulo, že systém ALEPH nie j e doposial vyvinutý, jeho
nová verzia sa pripravuje na techniku IBM resp. VAX; na druhej strane systém B1S-C j e
prevádzkovateľný od sólo - PC, cez LAN až po mini- a maxipočítače.
Vzhľadom na ďalej uvedené dôvody j e nevyhnutné zakúpiť pre Slovenskú technickú
knižnicu systém BIS-C, pretože
a) ALEPH predstavuje požiadavky na novú technológiu pn súčasne vyššej úrovni
prevádzkových nákladov a nákup systému nemožno odkladať a čakať na 2. fázu podpory
americkej nadácie (rozsah a terrain nieje deklarovaný) - môže to byť i niekolko rokov;
b) systém ALEPH predpokladá iné hardwarové prostredie, než má S1TK - nový hardware
by bolo treba získať nákupom (možno s podporou Mellonovej nadácie v 2. fáze tejto
podpory). Systém BIS-C pracuje s hardwarom, ktorý S1TK vlastní (LAN/Novell) a nemusí
nakupovať ďalšie drahé zariadenia (napr. minipočítač), okrem čiastkových doplnkov
finančne zvlášť nenáročných;
c) technické kvality systémov ALEPH a BIS sú p

'Ta hodnotenia expertov zrovnateľné;

d) systém BIS-C j e otvorený pre komunikáciu s inými systémami vrátane ALEPH, takže
jeho nákup nenaruší budúce snahy o kooperáciu v rámci celej sústavy vedeckých knižníc v
SR;
e) firma DABIS ponúkla svoj systém BIS-C pre S1TK zdarma s tým, že sa bude platiť len
obvyklý pravidelný mesačný poplatok za využívanie systému, v ktorom j e zahrnutá a j
povinnosť dodávateľa systém udržiavať a rozvíjať;
f) systém BIS-C j e zavedený v mnohých vedeckých knižniciach, najmä nemeckých
(Bielefeld, Hamburg, Berlín, Drážďany, Leipzig atď.) a rakúskych - spolu takmer 1000
inštalácií. Sú odôvodnené predpoklady, že sa po nevyhnutných úpravách na špecifické
potreby S1TK osvedčí aj v našich podmienkach. Zvláštnou prednosťou j e overená
prevádzka v rozsiahlych kooperatívnych knižničných sieťach, ako v Konstanzi, Kolíne,
Hamburgu, Štajerskú, Viedni a pod. Veríme, že práve tieto skúsenosti bude možné uplatniť
pri budovaní nových knižničných sietí na Slovensku.
Podľa predbežných predstáv by sa mala v mesiacoch jún až august 1993 realizovať
adaptácia BIS-C na podmienky lokálnej siete a technológie S1TK; po plánovanom prevzatí
systému by sa vo štvrtom štvrťroku mala uskutočniť experimentálna prevádzka na "ostrých
údajoch".
Systém S1TK bude otvorený pre všetky partnerské vedecké a vysokoškolské
knižnice, ktoré budú mať záujem aktívne alebo pasívne sa do kooperácie zapojiť.
Ing. A l o j z Androvič
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Medzinárodný seminár

LIBER

Modra - Harmónia, 2.-5. m á j a 1993

V rámci programu Rady Európy pre kooperáciu európskych výskumných knižníc
na dva roky 1993-1995 sa 2.-5. mája 1993 uskutočnil medzinárodný seminár "Riadenie
procesu automatizácie knižníc".
Seminár organizovala pracovná skupina pre automatizáciu knižníc založená v roku
1992 pri medzinárodnej organizácii UBER (Ligue des Bibliothéques Européennes de
Recherche) v spolupráci so Slovenskou technickou knižnicou - CVTI SR a Slovenskou
asociáciou knižníc v Modre - Harmónii.
LIBER ako profesionálna európska organizácia zameraná na transfer know-how z
vedeckých knižníc západoeurópskych štátov do vedeckých knižníc stredoeurópskych štátov
koordinuje spoluprácu v oblasti zachovania európskeho kultúrneho dedičstva,
sprístupňovania fondov európskych vedeckých knižníc a zvyšovania efektívnosti
poskytovaných informačných služieb.
Seminár bol pokračovaním velmi úspešného seminára "Manažment v knižniciach",
realizovaného v júni 1992 v Budapešti. Zúčastnilo sa ho 40 odborníkov z radov
výskumných knižníc strednej, východnej a západnej Európy, vrátane 8 odborníkov z ČR a
9 odborníkov zo Slovenska.
Seminár otvorila Dr. Sigrid Reinitzer, členka výkonného výboru LIBER.
S pozdravnými príhovormi vystúpili - Dr. Augustín Lang, CSc. za Ministerstvo kultúry
SR, Ing. Ladislav Slabý za Ministerstvo školstva a vedy SR, Dr. Emil Vontorčík,
podpredseda Slovenskej asociácie knižníc a Ing. Ján Gula za Spolok slovenských
knihovníkov.
Pracovný program seminára bol rozdelený do štyroch tematických celkov:
- Riadenie procesu automatizácie knižníc (zásady, postupy, rozhodovanie,
plánovanie a realizácia);
- Automatizácia knižnice (katalogizácie, bibliografickej činnosti) a j e j vplyv na
organizáciu knižnice;
- Formulovanie prístupov k informáciám (dialógový prístup, výpožičné procesy,
vyhľadávanie informácií a služby používateľom);
- Siete a spolupráca (infraštruktúra, architektúra a štandardizácia).
V rámci jednotlivých okruhov odzneli odborné prednášky, ktoré vyústili do
diskusie o skúsenostiach zástupcov zúčastnených krajín. Účastníci záverom konštatovali, že
v oblasti automatizácie knižnično-informačných procesov j e nevyhnutné sa v budúcnosti
sústrediť predovšetkým na riešenie otázok v oblasti štandardizácie, vzdelávania, výmeny
informácií, metodickej práce a na organizáciu dälšej spolupráce medzi krajinami západnej,
strednej a východnej Európy.
Dr. Marta Ehnová

-
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Slavistický kongres
V dňoch 30. 8. - 8. 9. 1993 bude v Bratislave XI. svetový kongres slavistov. Toto
významné podujatie, ktoré sa uskutočňuje v päťročných intervaloch, nezahŕňa len oblasť
jazykovedy a literárnej vedy, ale aj ďalšie príbuzné disciplíny, ako napr. história,
archeológia, národopis a pod.
Slavistický kongres, ktorý svojím bratislavským zasadaním vstupuje do druhého
desaťročia, má nielen odborný a spoločenský prínos /stretne sa tu okolo tisíc zahraničných
účastníkov/, a l e j e a j zároveň sviatkom tlačeného slova. Pri príležitosti svetového kongresu
siavistov bude výstava knižnej produkcie jednotlivých slavistických komitétov v študovni
knižnice Elektrotechnickej fakulty STU. Gestorom výstavy j e Ústredná knižnica SAV.
Počíta sa s "bohatou" výstavou - napr, moskovský slavistický komitét zaslal už 400 titulov
publikácií. Okrem toho si môžu účastníci kongresu kúpiť slovenskú slavistickú produkciu
na výstave spojenej s predajom publikácií vydavatelstva Veda a Obzor.
Slavistická produkcia jednotlivých komitétov z výstavy zostáva v usporiadateľskej
krajine a podia názoru riaditeľa Jazykovedného ústavu L. Štúra PhDr. Jána Dorulu, CSc. by
sa mala stať základom budúcej slovanskej knižnice.
(K)

Medzinárodný knižný veľtrh v Bratislave
f V dňoch 12. - 16. novembra 1993 sa v Bratislave bude konať medzinárodný knižný
veltrh s názvom BIBLIOTÉKA.
Popri prfdstavení vydavateľskej produkcie na Slovensku a v zahraničí /očakáva sa
účast popredných vydavateľstiev zo všetkých európskych krajín/ bude veľtrh zameraný na
vybavenie knižníc počítačovou technikou, softwarom, kancelárskou technikou a ďalšími
zariadeniami.
Záštitu nad veľtrhom prevzalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
odborným garantom j e Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR. Veľtrh organizuje
lncheba, a.s. Svoju účasť na veľtrhu pripravuje aj Slovenská asociácia knižníc.
Registračný poplatok vystavovateľov j e 200.- Sk, nájomné laytej plochy 1.500.- Sk
za 1 m2. Podrobnejšie informácie poskytne hlavný garant veľtrhu Ing. Anna Kleimannová,
tel. 07/802 026, fax 07/802 335, telex 992 55.
Termin uzávierky prihlášok: 30. september 1993. Prihlášky treba zaslať na adresu:
lncheba, a.s.
Obchodná skupina 100
Viedenská cesta 7
852 51 Bratislava

Národná komisia FID a j v SR
Po prípravných rokovaniach vznikla dňa 31. marca 1993 Národná komisia F1D
(International Federation for Documentation). V osemčlennej Národnej komisii sú
zastúpené tieto organizácie:
- Národné centrum pre informatiku (Ing. Schill),
- Slovenská národná knižnica MS (Dr. Kovačka, CSc.),
- Slovenská asociácia knižníc (Ing. Kurák)
- Štatistický úrad SR (Ing. Husár),
- Infoconsult (VSŽ, Ing. Vavrouch),
- Ministerstvo vnútra SR (Ing. Makara).
Záujmy Slovenskej republiky vo FID bude zastupovať Národné centrum pre
informatiku (bývalý Ústav aplikovanej kybernetiky), kde bude aj sekretariát Národnej
komisie.
Činnosť FID j e mnohostranná, zasahuje do všetkých oblastí knihovníctva a
informatiky. Podieľať sa na aktivitách FID má aj pre nás veľký význam, preto už doteraz
boli niektoré naše knižnice a informačné pracoviská (napr. Slovenská technická knižnica a
Infoconsult) členmi tohto medzinárodného združenia.
Slovenská asociácia knižníc sa prihlásila najmä k aktivitám v oblasti informačnej
politiky a programov, ako a j postavenia, profesijného rastu a rozvoja moderného
informačného pracovníka.
(jk)

Nový fond
Moskovská knihovnícka asociácia, Ruská federácia knihovníckych spolkov a
asociácií, Štátna verejná historická knižnica, Zväz vědeckotechnických spoločnosti a pod.
vytvorili Knihovnícky dobročinný fond (Bibliotečnyj blagotvoriteľnyj fond). Ide -o
samostatnú organizáciu, ktorá svoju činnosť zameriava na rozvoj knihovníctva,
poskytovanie materiálnej a organizačnej pomoci knižniciam a knižnično-infomiačným
pracoviskám a ich zamestnancom.
(K)

Z m e n a zborníka na časopis
Vedecký zborník Sovetskoje bibiiotekovedenije, ktorý vychádzal dve desaťročia, sa
od roku 1993 mení na vedecko-praktický časopis Bibiiotekovedenije. Úlohou tohto tituluje
popularizovať nové poznatky p knižniciach ako centrálach duchovných hodnôt,
oboznamovať s perspektívnymi myšlienkami, materiálmi, výsledkami výskumov a
predovšetlfým formovať profesionálne vedomie.
(Ič)

-
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Nové priestory Ústrednej knižnice S A V
Od septembra t.r. začnú pracovať dve oddelenia ÚK SAV v nových priestoroch v
areáli SAV na Patrónke. K dvojpodlažnému knižničnému skladu periodík, ktorý knižnica
vybudovala v zrekonštruovaných priestoroch a vlani sprístupnila jeho fondy, pribudla časť
pracovných priestorov pre oddelenie periodík so študovňou, oddelenie vedeckých
informácií s rešeršnými službami a úsek reprografie. ÚK SAV sa týmto "priblížila" k
svojim používateľom a ponúka im informácie z 1410 titulov časopisov, z čoho j e väčšina
zahraničných. Časopisy sa budú požičiavať len prezenčne a na požiadanie sa vyhotoví kópia
článku či štúdie. K dispozícii j e aj báza dát PERIOD, ktorá poskytuje údaje o všetkých
periodikách ÚK SAV a jednotlivých ústavoch SAV.
Rešeršné služby budú pokračovať v doterajšom zámere - sprístupňovať informácie
predovšetkým z Science Citation Index. Social Science Citation Index a Current Contents.
(E)

Nadácia Jozefa Cígera Hronského

Slovenská asociácia knižníc sa stala jedným zo zakladajúcich členov Nadácie Jozefa
Cígera Hronského založenej v apríli t. r., ktorej cieľom j e "prostredníctvom podpory
činnosti mestských a miestnych ludových knižníc prispievať ku skultúrňovaniu celkovej
úrovne obyvateľstva k rozvoju kultúrnych potrieb obyvateľov miest a obcí".
Nadácia bude sústreďovať a rozdeľovať finančné a hmotné prostriedky z domácich a
zahraničných zdrojov na zachovanie celkovej úrovne činnosti mestských a miestnych
ľudových knižníc na Slovensku a na nákup a doplňovanie ich knižničného fondu.
Ďalšími zakladajúcimi členmi sú MS-Slovenská národná knižnica, Združenie
vydavateľov a kníhkupcov S R Únia mladej slovenskej kultúry, Spolok slovenských
knihovníkov a Odborový zväz pracovníkov knižníc - Slovenská komora.
í*)

-
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NEKROLÓGY
Ing. GABRIELA K Y S E L O V Á
(21. 5. 1936 - 12. 6. 1993)

Všetko, со má začiatok, má i koniec. Tento neodškriepiteľný
a neúprosný zákon prírody ukončil životnú púť našej dlhoročnej
kolegyne, obetavej spolupracovníčky a nezištnej priateľky Gabiky
Kyselovej, hoci sme si tak veľmi želali, aby sa stal zázrak a aby
predsa len aspoň na čas zvíťazila nad ťažkou zákernou chorobou.
Z kruhu svojej rodiny odišla starostlivá matka a láskavá
babička, z kruhu spolupracovníkov snaživá a zodpovedná kolegyňa,
vždy ochotná priateľsky pomôcť či poradiť.
Od roku 1969, kedy začala pracovať na ministerstve
školstva, venovala svoju neúnavnú prácu rozvoju knihovníctva a
vedeckých informácií. Dlhé roky riadila činnosť študijných a
informačných stredísk na vysokých školách, podieľala sa na
vypracovaní koncepcie výchovy pracovníkov informačných stredísk
na Slovensku, riadila činnosť atestačnej komisie ministerstva,
angažovala sa vo vedeckom výskume a publikačnej činnosti. Bola
vždy nielen mimoriadne disciplinovanou a snaživou pracovníčkou,
ale ešte aj vtedy, keď už vedela, že sa nemoci neubráni, v obdobiach
akéhosi relatívneho uvoľnenia, prichádzala medzi svojich
spolupracovníkov plná predsavzatí a snahy pomôcť, kde to knižnice
najviac potrebovali.
Pre j e j ľudské a charakterové vlastnosti sme si ju vážili a
mali radi. Odišla spomedzi nás vzácna žena, ktorá nám bude veľmi
chýbať. Bolí nás, že osud bol k nej taký nemilosrdný a priskoro
pretrhol j e j životnú niť.
Spomienka na Gabrielu Kyselovú zostane v nás, ktorí sme
j u poznali a pracovali s ňou, trvale živá a inšpirujúca.
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