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Predvolebné zamyslenie sa alebo Prosím, napíšte, vyjadrite sa! 

PhDr. Daniela Gondová 

Napriek tomu, že práve vrcholí leto (je polovica júla), začínam sa veľmi vážne 
zamýšľať nad udalosťami, ktoré Slovenskú asociáciu knižníc čakajú v novembri t. r. 
Väčšina z vás asi správne vytuší, že myslím na volebné valné zhromaždenie. Čas 
neúprosne uteká a veru už pomaly končí tretie volebné obdobie Slovenskej asociácie 
knižníc a moje predsedovanie. 

Zatiaľ nechcem toto volebné obdobie hodnotiť z môjho pohľadu, na to je ešte predsa 
len zavčasu a bude na to priestor najmä na spomínanom valnom zhromaždení. Chcem 
však v tejto súvislosti poprosiť vás, milé kolegyne a kolegovia, o vaše názory, stanoviská 
k práci, k vystupovaniu správnej rady, k jednotlivým podujatiam, jednoducho vás chcem 
požiadať o určité vysvedčenie pre správnu radu, predsedníčku, príp. aj pre jednotlivých 
členov správnej rady. Vaše postrehy, názory, poznámky (alebo známky) - či negatívne, 
alebo azda aj pozitívne - budú pre nás nesmierne cenné a podnetné. Prosím, napíšte, 
vyjadrite sa! 

Máme za sebou neľahké obdobie, ktoré azda možno charakterizovať jednak ako 
obdobie vyvrcholenia (a z pohľadu Ministerstva kultúry SR aj ukončenia) transformačného 
procesu štátnej kultúry, ako aj obdobie intenzívnej legislatívnej aktivity. 

Usilovne sa pracovalo na príprave a úprave n-verzií (veruže ich už dnes asi nik 
nespočítá) návrhov knižničného zákona. V snahe, aby transformácia knižníc bola v tomto 
volebnom období aj legislatívne dovŕšená, bol zákon dokonca aj ako poslanecký návrh 
predložený na rokovanie Národnej rady SR.(Pozri v tomto bulletine list - stanovisko SAK 
k tomuto návrhu a odpoveď NR SR.) 

Viaceré zákony boli, napriek kritickým stanoviskám a výhradám mnohých členov a 
predstaviteľov knihovníckej obce, schválené - zákon č. 68 o Matici slovenskej, zákon č. 
212 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a 
rozmnoženín audiovizuálnych diel, zákon č. 186, ktorým sa mení zákon č. 52/1959 Zb. o 
osvetovej činnosti (novela osvetového zákona). 

Dôsledky prijatia týchto zákonov, pozitívne i negatívne, majú vplyv na všetky typy 
knižníc. Zásadne ovplyvnia aj ďalšie práce na „novom" knižničnom zákone. Čo si o tom 
myslíte? Potrebujeme zákon o knižniciach alebo zákon o knižničnej činnosti? Potrebujeme 
vôbec zákon zaoberajúci sa knižnicami? Ak áno, čo by všetko mal obsahovať? Prosím, 
napíšte, vyjadrite sa! 

Asi by bolo ešte správnejšie položiť inú otázku. Vážení priatelia, čo si myslíte, čo 
bude podľa vás po parlamentných voľbách v kultúre najdôležitejšie? Na čo by sa malo 
záujmové združenie knižníc orientovať? T akže ďalšia prosba - prosím, napíšte, vyjadrite 
sa, aký charakter, resp. aké zameranie by mali mať jednotlivé podujatia v pláne práce 
SAK na budúci rok. 

A na záver, akoby tých prosieb a požiadaviek z mojej strany nebolo dosť, predsa 
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ešte jedna. Prosím vás, zamýšľajte sa nad menami konkrétnych kolegýň a kolegov, ktorí 
by vás, či nás všetkých, mali zastupovať v správnej rade Slovenskej asociácie knižníc, a 
aj nad menom toho, kto by mal mať najväčšiu dôveru, nad menom kandidáta na predsedu. 
Prosím, napíšte, vyjadrite sa! Pošlite návrhy kandidátov do jednotlivých orgánov SAK. 

Verím, že moje prosby padnú na úrodnú pôdu a dostaneme „vysvedčenie" od 
mnohých z vás, súčasne aj množstvo podnetov, iniciatívnych návrhov a inšpiratívnych 
podnetov do ďalšej práce a výborné návrhy na predsedu SAK a členov správnej rady a 
revíznej komisie. 
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Hornonitrianska knižnica - súčasnosť a zámery pre najbližšie obdobie 

Mgr. Margita Chovanová 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v náročných podmienkach integrácie do RKC 
plní funkciu verejnej knižnice pre región horná Nitra, ako aj nadobecnú funkciu odborného 
garanta pre knižnice regiónu. Po strate právnej subjektivity a pôvodného názvu v rámci 
transformačného procesu kultúry sa tvrdo snaží o zachovanie vlastnej integrity, o 
zachovanie určitých tradícií v práci knižnice, ale na druhej strane hľadá nové cesty pre 
rozvoj a skvalitnenie knižnično-informačných činností. Vďaka potrebe akejsi spolupat
ričnosti, a možno aj pudu sebazáchovy, ešte stále funguje v našom regióne kooperačné 
združenie knižníc, ktoré má 20 stálych členov. Z tohto počtu je 9 obecných a mestských 
verejných knižníc a 11 knižníc iných typov a kategórií (školské, zdravotnícke, muzeálne, 
technické...). Hornonitrianska knižnica predstavuje prakticky jedinú reálnu štruktúru v 
regióne, ktorá poskytuje informačné služby pre širokú verejnosť. 

Transformácia spoločnosti prináša potrebu zmeny klasickej knižničnej práce. 
Formuje sa nová generácia používateľov a knižnica nie je  schopná uspokojiť jej 
informačné požiadavky doteraz používanými formami a prostriedkami práce. Rastú nároky 
na kvalitu, druhovú rozmanitosť a rýchlosť služieb. Prax teda pred nás postavila úlohu celý 
knižnično-informačný proces zrýchliť, skvalitniť, rozšíriť možnosti prístupu čitateľov aj k 
externým informáciám prostredníctvom nových informačných technológií. Proces 
automatizácie knižničných činností s využitím výpočtovej a telekomunikačnej techniky sa, 
samozrejme, javil ako najefektívnejšia cesta na dosiahnutie týchto cieľov. Postupne od r. 
1992 knižnica vypracovala alebo aktualizovala základné dokumenty zamerané na 
skvalitnenie knižnično-informačnej práce: 

• projekt elektronizácie knižničných činností, 

• verejná knižnica - informačné centrum regiónu, 

• projekt bibliografického spracovania literárnej histórie regiónu horná Nitra, 

• koncepcia práce s deťmi a mládežou, 

• projekt personálneho manažmentu v knižnici. 

Prioritou našej práce v súčasnosti je dokončenie automatizácie knižničných činností. 
Kvôli pretrvávajúcim problémom s pôvoclne používaným programom SMARTLIB sme v 
roku 1997 začali pracovať s modulárnym knižničným systémom LIBRIS a od septembra 
1998 plánujeme slávnostne spustiť modul „Výpožičky" na troch základných pracoviskách 
knižnice. Nepriaznivá finančná situácia nám neumožňuje uplatniť tento systém na 
pracoviskách knižnice v jednotlivých sídliskových lokalitách mesta, pretože nie sú 
vybavené potrebným technickým zariadením. Bez investovania do novších, výkonnejších 
počítačov nieje možné dotiahnuť program elektronizácie do konca, t. j. sprístupniť externé 
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informačné zdroje. Knižnica v súčasnosti buduje vlastné bázy dát, napr. knižný fond, bázu 
dát článkovej produkcie, bázu dát regionálnej literatúry (knihy, články). Bázu produkcie 
SNB využíva najmä v rešeršnej činnosti. 

Vďaka grantu Nadácie Open Society Foundation knižnica v tomto roku získala 
možnosť napojenia na Internet. Základným cieľom uplatnenia Internetu v našich 
podmienkach je  využívanie a následné sprístupnenie externých zdrojov Internetu širokej 
čitateľskej verejnosti i obyvateľom regiónu hornej Nitry. Ďalším čiastkovým cieľom je  
využívanie elektronickej pošty, ktorá nám umožní operatívnu komunikáciu s partnerskými 
organizáciami. Zavádzanie nových knižničných technológií zvyšuje nároky na odbornosť 
knižničných pracovníkov a z klasického knihovníka sa, obrazne povedané, z večera na 
ráno musel stať informačný pracovník. Knižnica už dnes potrebuje aspoň jedného 
počítačového a programového experta. Knižničná práca je, žiaľ, odmeňovaná skôr 
symbolicky, preto tento problém môžeme riešiť iba zvyšovaním kvalifikácie vlastných 
pracovníkov. 

Hornonitrianska knižnica po rozsiahlej aktualizácii knižničných fondov vytvára 
vhodné podmienky na budovanie adekvátnych knižničných fondov tak, aby vytvárali 
aktívny protipól čitateľských záujmov a potrieb. Naše snahy však narážajú na takmer 
neprekonateľnú bariéru nedostatku finančných prostriedkov. V januári tohto roku sme 
odchádzali zo stretnutia knižničných pracovníkov s ministrom kultúry a jej ďalšími 
predstaviteľmi plní optimizmu a nádejí. Ako ubiehali dni, týždne a mesiace, naša nádej 
pohasínala a dnes sa musíme vyrovnávať so skutočnosťou, že pre takmer 13 000 čitateľov 
máme v našom rozpočte vyčlenených 100 000 korún na nákup knižničných fondov. 
Myslím, že tento fakt ďalší komentár nepotrebuje. Pri hľadaní alternatívnych zdrojov 
financovania narážame na bariéry nezáujmu a nepochopenia zo strany jednotlivcov i 
inštitúcií. Nádej však zomiera posledná a my chceme veriť, že ministri svoje sľuby aj splnia 
a náš zriaďovateľ vyrovná financie chýbajúce do rozpočtu. 

Aj keď v súčasnosti je  naším hlavným cieľom budovať Hornonitriansku knižnicu ako 
centrum informácií pre región a o regióne, charakter verejnej univerzálnej knižnice nás 
predurčuje na to, aby sme adekvátnu pozornosť venovali aj kultúrno-spoločenským 
aktivitám knižnice. Máme snahu vytvoriť v nej oázu relaxácie a zábavy pre všetky vekové 
kategórie jej čitateľov. Najmä pre deti a mládežje v knižnici pripravená široká paleta aktivít. 
Na dobrej úrovnije rozvinutá práca so zdravotne postihnutými čitateľmi. Zrakovo postihnutí 
majú k dispozícii požičovňu zvukových kníh. Pre imobilných čitateľov sme s finančným 
prispením MsÚ v Prievidzi vybudovali bezbariérový vstup do ústrednej budovy knižnice. 

V knižnici úspešne pracuje literárny klub, ktorý nadviazal na tradície klubu spred 
dvadsiatich rokov. Jeho predsedom je básnik a publicista Ondrej Čiliak. Združuje 
renomovaných aj začínajúch adeptov literatúry a jeho činnosť sa rozvíja veľmi sľubne. Už 
11-ročnú tradíciu má Hornonitriansky literárny týždeň. Jeho cieľom je  predovšetkým 
propagácia regionálnej a pôvodnej slovenskej literárnej tvorby. Úvodným podujatím 
tohtoročného Hornonitrianskeho literárneho týždňa bola výstava Po literárnych stopách 
na hornej Nitre. Hlavným zámerom realizácie výstavy bolo priniesť ucelené poznatky o 
vývoji písomníctva na hornej Nitre od najstarších čias po súčasnosť. 
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Myšlienka realizovať takúto výstavu vznikla z viacerých pohnútok. Predovšetkým to 
bola potreba vniesť do povedomia našich obyvateľov informácie o známych, menej 
známych i nepoznaných javoch našej literárnej histórie i súčasnosti, a tiež potreba 
skompletizovať tieto informácie roztrúsené po rôznych zdrojoch. Vystavené dokumenty, 
rozdelené do troch základných vývinových období, boli predstavené v kontinuite vývoja 
so slovenskou literatúrou. Hornonitrianska knižnica pripravuje aj projekt bibliografického 
spracovania literárnej histórie regiónu, ktorého výsledkom bude biografický slovník 
literárnych osobností regiónu od najstarších čias po súčasnosť. Slovník bude vhodnou 
pomôckou pre stredné i základné školy vo výučbe literatúry i v pestovaní národného 
povedomia a národnej hrdosti. A j  keď si projekt nekladie za cieľ vyčerpávajúci výskum 
(knižnica na to nemá potrebné finančné ani personálne zdroje), chce aspoň sprehľadniť 
a skompletizovať dostupné informácie z našej regionálnej literárnej histórie a súčasnosti. 

Problémom, s ktorým knižnica zápasí prakticky od svojho vzniku, sú nedostatočné 
priestory. Knižnica nemá účelovú budovu, v ktorej by boli sústredené jej základné aktivity 
a organizačné útvary. Jednotlivé pracoviská sú umiestnené v prenajatých priestoroch a 
dislokované po celom meste, čo sťažuje riadiacu prácu, ale aj nepriaznivo ovplyvňuje 
kvalitu knižničnej práce tým, že sťažuje prístup čitateľov ku knižničným fondom a 
informáciám. Táto skutočnosť tiež komplikuje budovanie lokálnej siete automatizovaného 
systému knižničných činností. Žiaľ, v rámci riešenia priestorových problémov Horno
nitrianskeho kultúrneho centra je  prioritou Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. 

Úlohy, ktoré si knižnica prostredníctvom vypracovaných koncepcií stanovila, sú 
náročné a ich splnenie predstavuje perspektívu niekoľkých krokov. Takže dnes vlastne 
kladieme základy knižničnej práce budúcnosti. 

Do diskusie o typológii našich knižníc 

Ing. Ján Kurák 

V odbornej knihovníckej tlači sa občas, ale už dlhodobo, vyskytujú rôzne články či 
diskusné príspevky na tému typológie knižníc. Je to téma stále živá, aktuálna aj významná 
a pre svet knižníc dôležitá. V poslednom čase sa o typológii slovenských knižníc hovorilo 
napríklad vždy vtedy, keď išla reč o ťažiskových otázkach dlho pripravovaného, ale ešte 
stále nepripraveného knižničného zákona, ale aj pri rôznych iných príležitostiach. Na 
potrebu zaoberať sa znovu touto problematikou s cieľom vyjasniť si nedodiskutované 
otázky upozornili napríklad aj niektorí'členovia správnej rady SAK na jej poslednom 
rokovaní 27. mája 1998. 

Pravdaže, aj svet knižníc sa mení a vyvíja tak, ako to diktujú rôznorodé podmienky 
jeho existencie a potreby v jednotlivých krajinách. Menia sa charakteristické rysy knižníc, 
ich pôsobnosť a úlohy, používateľské zázemie, štruktúra knižničných a informačných 
služieb, organizačné a ekonomické predpoklady ich činnosti atď. Preto sa treba vracať aj 
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k otázkam typológie knižníc: z rôznych dôvodov či hľadísk sú významné nielen napríklad 
pre knižničnú štatistiku a prostredníctvom jej poznatkov pre spoluprácu knižníc v domácom 
i medzinárodnom meradle, ale aj v rôznych iných smeroch. 

Knižničná veda ešte nevypracovala vedeckú typológiu knižníc. V tejto oblasti je stále 
veľa nejasností, rôznych názorov i návrhov. Napriek tomu je  nevyhnutné hľadať a opierať 
sa o zjednocujúce riešenia, ktoré by prispeli - hoci nie sú celkom dokonalé - k želaným 
výsledkom. 

Zastavme sa pri dvoch takých autoritatívnych odporúčaniach o typológii knižníc, aké 
nám ponúka UNESCO a norma ISO 2789/1991 o medzinárodnej knižničnej štatistike. 

UNESCO predkladá takúto klasifikáciu: 

1. národné knižnice, 

2. vysokoškolské knižnice, 

3. iné veľké (významné a najväčšie univerzálne, všeobecne prístupné knižnice), 

4. školské knižnice, 

5. špeciálne knižnice, 

6. masové, všeobecne prístupné (alebo ľudové) knižnice. 

Analogickým odporúčaním je spomenutá norma ISO 2789, novelizovaná v roku 
1991, ktorá definuje všetky najdôležitejšie pojmy či ukazovatele knižničnej štatistiky a ktorú 
by sme mali dôsledne uplatňovať aj v našich podmienkach. Teda ďalej budeme o typológii 
knižníc hovoriť v zmysle tejto normy. 

Knižnica je  inštitúcia alebo súčasť inštitúcie, ktorej hlavným cieľom je  uchovávať 
knižničný fond a umožňovať - prostredníctvom služieb knižnice - využívanie dokumentov, 
ktoré sú potrebné na uspokojovanie informačných, vedeckých, vzdelávacích alebo 
rekreačných potrieb používateľov. Pritom máme na mysli knižnicu ako samostatnú 
organizačnú jednotku alebo skupinu knižníc, podriadenú jednému vedeniu, či knižnicu ako 
súčasť väčšej organizačnej jednotky. 

Podľa aktuálneho znenia normy ISO 2789/1991 o medzinárodnej knižničnej štatistike 
sa každá knižnica zaraďuje do niektorého z týchto typov knižnic (iba jedného, podľa svojej 
primárnej funkcie): 

1. Národná knižnica (National Library) je knižnica, ktorá zodpovedá za získavanie a 
uchovávanie výtlačkov všetkých významných dokumentov vydávaných v danej krajine 
a môže tiež pôsobiť ako zákonom určená depozitná knižnica. Obyčajne vykonáva aj 
niektoré z nasledujúcich funkcií: 

• spracováva priebežnú národnú bibliografiu a retrospektívnu bibliografiu, 

• udržuje a aktualizuje rozsiahlu a reprezentatívnu zbierku zahraničnej literatúry 
vrátane dokumentov, ktoré sa vzťahujú na danú krajinu, 

• pôsobí ako národné bibliografické informačné centrum, 

• zostavuje súborné katalógy atď. 

V Slovenskej republike máme podľa terajšieho právneho stavu istú anomálnu 
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situáciu - nelogicky máme (či nemáme?) dokonca dve národné knižnice: 

• Slovenskú národnú knižnicu v MS v Martine - národnú podľa profilácie knižničného 
fondu, názvu, historického vývoja, mena v zahraničí, ale právne podriadenú neštát
nej organizácii s obmedzenou právnou subjektivitou a finančnými možnosťami, 

• Univerzitnú knižnicu v Bratislave - Národné knižničné centrum s univerzálnym 
knižničným fondom, významným historickým vývojom a postavením v knižničnej 
sústave, s plnou právnou subjektivitou, organizačne podriadenú štátnemu orgánu -
Ministerstvu kultúry SR. 

Tento neobvyklý, nenormálny stav bude nevyhnutné „vyjasniť" a napraviť, lebo jeho 
pretrvávanie sotva bude slovenskému knihovníctvu na osoh. Prinajmenšom v 
medzinárodnej štatistike bude „národnou knižnicou" len jedna z nich, druhá bude 
zrejme/možno patriť medzi „ostatné významné nešpecializované knižnice". A ako to bude 
z iných hľadísk, napríklad z hľadiska medzinárodnej kooperácie s inými národnými 
knižnicami? 

2. Vysokoškolská knižnica (Library of an institution of higher education) slúži predovšet
kým študentom a pedagógom univerzít, vysokých škôl a ďalším inštitúciám, ktoré 
poskytujú vysokoškolské vzdelanie. Táto knižnica môže slúžiť aj ako knižnica verejná. 

V odbornej zahraničnej i tuzemskej tlači sa zaužíval aj názov akademická knižnica. 

V našich podmienkach máme samostatné knižnice najmä na univerzitách, ale často 
i na fakultách; niekedy majú tieto zariadenia v rámci príslušnej vzdelávacej ustanovizne 
špecifické organizačné postavenie alebo názvy (študijné a informačné stredisko a pod.). 
Niektoré akademické knižnice poskytujú služby čiastočne aj pre verejnosť, iné - vzhľadom 
na svoju profiláciu a zameranie - majú aj významné mimouniverzitné či celoštátne úlohy 
(Slovenská ekonomická knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica, Slovenská 
lesnícka a drevárska knižnica, ale i ďalšie). 

3. Špeciálna/odborná knižnica (Special library) pokrýva jeden odbor alebo určitú oblasť 
poznania. Názov „odborná knižnica" sa môže aplikovať aj na knižnicu, ktorá slúži určitej 
kategórii používateľov, alebo na knižnicu zameranú prednostne na určitý druh 
dokumentov, či na knižnicu sponzorovanú organizáciou za účelom podpory jej 
podnikania. 

Pôjde tu najmä o knižnice vedeckovýskumných ústavov, výrobných či 
hospodárskych organizácií, múzeí, úradov, hospodárskych komôr, spoločenských 
organizácií a združení atď 

Zrejme bude účelné v norme tento typ knižníc definovať podrobnejšie a presnejšie 
ho odlíšiť aj od kategórie „ostatné významné nešpecializované knižnice". 

4. Ostatné významné nešpecializované knižnice (Other major non-specialised library): 
nešpecializované knižnica náučného/vzdelávacieho charakteru, ktorá nieje knižnicou 
vysokoškolskej inštitúcie ani knižnicou národnou, hoci môže vykonávať funkcie 
národnej knižnice pre určitú zemepisnú oblasť. 

V zmysle definície do tohto typu knižníc patria naše terajšie krajské vedecké knižnice, 
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bývalé ústredné knižnice sietí, prípadne niektoré ďalšie vybrané knižnice. V súčasnosti 
treba do tohto typu zaradiť najmä Centrum vedecko-technických informácií SR, Ústrednú 
knižnicu SAV, Slovenskú lekársku knižnicu, Slovenskú pedagogickú knižnicu, Štátnu 
vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici, Krajskú štátnu knižnicu v Košiciach a zrejme i 
Ústrednú knižnicu pre nevidiacich v Levoči, hoci táto je „zameraná prednostne na určitý 
druh dokumentov". 

Všetky tieto knižnice majú širokospektrálne informačné zdroje väčšinou akademickej 
úrovne, verejné používateľské zázemie a poskytujú tomu zodpovedajúce služby, plnia i 
„nadštandardné" funkcie; aj ked sa prívlastok „vedecká" vyskytuje v názve len jednej z 
nich, všetky prispievajú k zvyšovaniu úrovne vedeckého poznania a vzdelanosti, k 
realizácii a využitiu výsledkov vedeckého výskumu, získavajú, spracovávajú a rozširujú 
vedecké informácie, plnia výskumné a vývojové úlohy. Keď sa definitívne vyrieši anomália 
„Slovenská národná knižnica v MS - UKB - NKC", mala by patriť „nenárodná" knižnica do 
tejto štatistickej skupiny. 

Ukazuje sa žiaducim v norme ISO 2789/1991 aj pojem „ostatné významné 
nešpecializované knižnice" spresniť či doplniť. Kde je totiž hranica medzi týmito knižnicami 
a knižnicami špeciálnymi/odbornými? Z hľadiska veľkosti a charakteru knižničných fondov 
a informačných zdrojov, úrovne a náročnosti služieb, ako aj používateľského zázemia, či 
z hľadiska hĺbky špecializácie je medzi týmito typmi v našich podmienkach zreteľný rozdiel. 

5. Verejná knižnica (Public library) je  univerzálna knižnica, ktorá slúži väčšmi miestnym 
alebo regionálnym potrebám než celoštátnym potrebám verejnosti. 

Do tohto typu knižníc patria najmä knižnice zriaďované pre najširšiu verejnosť podľa 
územnosprávneho hľadiska, v našom prípade teda knižnice: 

• miestne, obecné, 

• mestské, 

• okresné a regionálne, 

• krajské. 

Verejná knižnica môže byť určená nielen pre širokú verejnosť, ale tiež iba pre určité 
kategórie čitateľov, napríklad pre deti, pacientov v nemocniciach a liečebných ústavoch, 
vojakov, väzňov atď Služby verejných knižníc sú spravidla bezplatné alebo dostupné za 
malý poplatok. 

Verejné knižnice sa v zmysle normy ISO 2789 môžu členiť aj podľa veľkosti 
knižničného fondu (knihy a seriálové publikácie) alebo podľa zdrojov financovania 
(financované úplne alebo čiastočne miestnymi úradmi, či zo súkromných zdrojov atď). 

6. Školská knižnica (School library) je knižnica škôl s nižším ako tretím stupňom 
vzdelávania, ktoré slúžia predovšetkým žiakom a pedagógom týchto škôl. Rovnako 
však môžu slúžiť aj ako verejné knižnice. 

Jednotlivé typy knižníc (nielen verejné) poskytujú svoje služby v stacionárnych 
zariadeniach, ale podľa potreby - aby sa zlepšila dostupnosť dokumentov a služieb 
čitateľom - aj v zariadeniach mobilných, napríklad bibliobusoch. Nevidí sa mi však 
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adekvátnym označovať mobilné knižnice za typ, typologicky porovnateľný s vyššie 
menovanými typmi, lebo pre zariadenie je  tu použité kritérium inej povahy. 

Každá knižnica, ako už bolo uvedené vyššie, sa môže objavovať len v jednom z 
uvedených typov podľa svojej primárnej funkcie. 

V doterajšej praxi štatistických prieskumov dochádza pri aplikácii spomenutej 
medzinárodnej normy aj k závažným nedôslednostiam, alebo k rôznej interpretácii jej 
ustanovení v rôznych krajinách a v dôsledku toho k nekompatibilitě údajov. To sa týka aj 
klasifikácie (zaraďovania knižníc do uvedených šiestich typov). 

Ak je  vo všeobecnosti význam konzistentných a porovnateľných údajov pre vedeckú 
či riadiacu prax nesporný, bude treba všade dbať najmä na skvalitnenie národných štatistík 
a na dôslednejšiu aplikáciu medzinárodných noriem. Oblasť knihovníctva nemôže byť 
výnimkou, a preto je možné, že príslušné inštitúcie (ISO, UNESCO, IFLA, FID) znovu 
posúdia a spresnia aj definície jednotlivých typov knižníc. Pokiaľ sa tak nestane, nemali 
by sme ani v našom knihovníctve „vyskakovať z radu", ale precízne platnú medzinárodnú 
normu ISO 2789/1991 uplatňovať, i keď ešte nebola v Slovenskej republike prevzatá. Veď 
ani cestovné poriadky nie sú iba na to, aby sa vedelo, či a koľko mešká vlak. 

Problematika súborného katalógu slovenských knižníc 

pri okrúhlom stole II 

Ing. Ján Guľa 

Odborná skupina SAK pre elektronizáciu knižníc usporiadala v roku 1997 okrúhly 
stôl k problematike súborného katalógu slovenských knižníc na pôde SNK v MS v Martine 
(Bulletin SAK, č. 3/1997). 

Pripomeňme si sformulované závery: 

• od 1. 7. 1997 sa v SNK v MS zriadi samostatné oddelenie pre súborný katalóg alebo 
pracovná skupina pre túto činnosť, 

• SNK v MS vypracuje text dvojstranných dohôd a zašle prvým spolupracujúcim 
knižniciam (jeseň 1997), 

• postupne sa odskúšajú vzorky zaslaných záznamov vo výmennom formáte, 

• knižnice zabezpečia účasť na štyroch školeniach k UNIMARC-u a naštudovanie 
potrebných štandardov a noriem. 

Medzitým boli vydané nové zriaďovacie listiny pre obidve dovtedy zainteresované 
knižnice na súborných katalógoch. Univerzitná knižnica v Bratislave sa stala Národným 
knižničným centrom a bola poverená úlohou správcu súborných katalógov slovenských 
knižníc. SNK v MS dostala za úlohu podieľať sa na tvorbe súborných katalógov 
slovenských knižníc v spolupráci s UKB - NKC. 

Potenciálne spolupracujúce knižnice i celú knihovnícku verejnosť zaujíma, ako sa 
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bude rozvíjať táto práca po presune kompetencií. Prejde tvorba kompletného súborného 
katalógu pod jednu strechu (periodiká aj monografie), alebo dôjde k pracovnej dohode o 
podiele prác na tvorbe súborných katalógov medzi týmito dvoma inštitúciami? 

Preto sa správna rada SAK na návrh vedúceho odbornej skupiny pre elektronizáciu 
uzniesla, že bude účelné zvolať k problematike súborných katalógov okrúhly stôl ešte raz, 
na ktorom obidve zodpovedné inštitúcie podajú účastníkom informácie o tom, ako bude 
pokračovať práca po presune hlavnej zodpovednosti na UKB - NKC. 

Okrúhly stôl II sa uskutočnil 7. mája 1998 v priestoroch UKB - NKC. Chronologicky 
sme zaznamenali obsah jednotlivých vystúpení a tak ich aj predkladáme. 

Úvodom je potrebné skonštatovať, že na podujatí (ktoré bolo zorganizované v 
nevhodnom termíne pred predĺženým májovým víkendom) bola prekvapivo vysoká účasť. 
Usporiadanie akcie bolo avízované už na INFOS-e '98, a tak prišiel každý, koho táto 
celospoločenská problematika zaujíma. Boli tam okrem zodpovedných pracovníkov SNK 
v MS prítomní všetci traja riaditelia UKB - NKC. Riaditeľ UK Dr. Cifra prítomných privítal 
na pôde Univerzitnej knižnice. Prítomný bol aj vedúci Katedry knižničných a informačných 
technológií FiF UKdoc. Dr. D. Katuščák, CSc., ale napr. aj zástupkyňa firmy Rapid Library 
Ing. Andrejčíková. Pozvanie prijal aj zahraničný hosť Dr. G. Krčmářové z Národní knihovny 
v Prahe. Pre úplnosť uvádzame, že SAK na túto akciu pozvala všetky vedecké, 
akademické a krajské knižnice, teda tie, s ktorými sa počíta v spolupráci pri tvorbe 
súborných katalógov a s dodávaním a preberaním záznamov. 

Pred rokmi predniesli úvodné vstupy pracovníci SNK v MS, teraz dostala úvodné 
slovo Dr. L. Sedláčková. Skonštatovala, že pre UKB - NKC to nieje nová úloha. Súborný 
katalóg periodík sa budoval v súbore celoštátnej evidencie zahraničnej literatúry (CEZL). 
Tento katalóg je už druhý rok prístupný na Internete. V záznamoch sa používa formát 
UNIMARC a dodržujú sa štandardy ISBD a AACR2 v systéme Aleph. Jednou jeho časťou 
je adresár inštitúcií CEZL. Jeho úplnosť závisí od ochoty slovenských knižníc 
spolupracovať. Prítomných ďalej informovala o tom, že osobitná dohoda medzi UKB - NKC 
a SNK v MS nie je  podpísaná. Jej poslednú verziu z apríla 1998 možno považovať za 
priechodnú. UKB - NKC sa obrátila listom na knižnice, aby menovali svojich zástupcov do 
koordinačnej rady pre súborný katalóg, a vypracovala návrh štatútu tejto rady. Pre úplnosť 
je potrebné uviesť, že oslovené knižnice už návrhy za členov koordinačnej rady do UKB 
- NKC zaslali. 

V súbornom katalógu periodík sú zahrnuté aj slovenské periodiká. UKB - NKC pre
vzala záznamy z Akadémie vied (ISTROLIN), kde prispieva 40 inštitúcií. Tento katalóg je 
prístupný v Telnete. Ďalej informovala, že úlohu Projekt súborného katalógu dotoval štát. 

Ako prvý za SNK v MS sa ujal slova Ing. M. Rakús. Zdôraznil, že situáciu považuje 
za zložitú. V podstate ide o pokračovanie riešenia projektu CASLIN deleného na dve vetvy: 
súborný katalóg ČR a súborný katalóg SR, ktorý sa ďalej delí na katalóg zahraničných 
periodík a katalóg monografií. Na Slovensku ide teda o dve fyzicky samostatné bázy s 
cieľom ich distribúcie. Problém vidí napr. u seriálov, pretože je často sporné, čo považovať 
za periodikum a čo za monografiu. Vzťah knižníc k súborným katalógom možno nazvať 
dodávateľsko-odberateľským. 
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Plnenie záverov z okrúhleho stola v r. 1997 je zo strany SNK v MS takéto: 

• v SNK sa zriadilo oddelenie súborných katalógov, zatiaľ s dvoma pracovníkmi, 

• text dvojstrannej dohody bol vypracovaný, avšak zatiaľ nebol knižniciam rozoslaný, 

• postupne sa odskúšavajú súbory záznamov vo výmennom formáte s knižnicami, ktoré 
o to prejavili záujem, a používajú systém Rapid Library, Libris, resp. VTLS. 

Výmena záznamov so systémom Rapid Library prebieha bez problémov. Slovenská 
ekonomická knižnica takto už odskúšala 30 000 záznamov. Libris nemá programy pre 
import a export. SNK v MS pripravila konvertor z výmenného formátu do UNIMARC-u a 
späť. O UNIMARC-u boli školenia na podujatiach Dni regionálnej bibliografie a Dni 
vedeckých knižníc. 

Ing. Rakús považuje súbor autorít za nevyhnutnú zložku tejto práce. K tejto 
problematike bol vypracovaný metodický materiál, ktorý je použiteľný aj pre tvorbu 
lokálnych báz dát. Ďalej informoval o preklade stredných tabuliek MDT, ktorý bude vydaný 
na CD. Táto práca je už pred realizáciou. Na takých istých princípoch sa buduje aj báza 
článkovej literatúry. Sú to asi 4 bázy. 

SNK v MS má pripravený návrh projektu súborných katalógov. Konkrétna práca by 
mohla prejsť do realizácie od 1. októbra 1998. Dovtedy by SNK v MS mala získať príslušnú 
potrebnú techniku. 

Ing. D. Slížová ako vedúca oddelenia súborných katalógov v SNK v MS sa venovala 
predovšetkým súboru autorít, ktorý je budovaný od novembra 1997. Skonštatovala, že 
bez poriadneho súboru autorít nebude poriadny súborný katalóg. Budú to iba „zosypané 
zásuvky katalógov", resp. voľná tvorba katalógov. Tvorbu súboru autorít považuje za 
intelektuálne najnáročnejšiu prácu. Pri jeho tvorbe počítajú so širokou spoluprácou 
knižníc. 

Pri využívaní súborných katalógov predpokladajú spoluprácu online a offline. Pre 
súčasné obdobie je  platná Metodika popisu kníh vo formáte UNIMARC v systéme Aleph, 
verzia V2.1. Vypustili funkciu kooperatívnej katalogizácie, ktorá je  základným 
prostriedkom. Bola vydaná národná verzia českého prekladu AACR2. Zistilo sa, že 
záznamy v katalógoch sú voči ním nekorektné. Katalogizačné pravidlá by sa mali dokončiť 
a vydať v priebehu roku 1999. 

Dodala, že články nebudú súčasťou súborného katalógu. Záznamy o českých 
knihách sa budú preberať z Českej národnej bibliografie. Otázku retrokonverzie rieši 
projekt Dr. Kovačku. Išlo by asi o 130 000 záznamov monografií. Sú to záznamy od r. 1976 
po dnešok. V prepočte by jeden záznam stál 39 Sk. Vyzvala knižnice, aby sa k návrhu 
zmluvy o spolupráci na súbornom katalógu (ktorá vychádza z Obchodného zákonníka) 
vyjadrili do dvoch týždňov po jej obdržaní. 

Dr. G. Krčmařová z NK ČR informovala o svojich skúsenostiach pri budovaní 
súborného katalógu ČR. Využívajú pri tom systém ORACLE a na zdôvodnenie ich postupu 
ponúkla prítomným rozmnožený príspevok, ktorý predniesla na INFOS-e '98 pod názvom 
„Od systému Aleph po systém ORACLE" s podnázvom „CASLIN - souborný katalog ČR". 
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Národní knihovna Č R  sa rozhodla, že od spolupracujúcich knižníc, ktorých je  asi 20, 
budú požadovať záznamy v rozsahu povinných údajov. Zastávajú názor, že takto sa 
záznamy ľahšie zjednotia a bude menej chýb. 

V rozvinutej diskusii sa zdôrazňoval význam súborného katalógu zahraničnej 
literatúry, ktorý je  prístupný všetkým knižniciam a UKB - NKC na jeho budovanie vynakladá 
4 mil. Sk ročne, čo je 10 % rozpočtu knižnice (Ing. A. Androvič, CSc.). Jeho význam spočíva 
predovšetkým v aspekte financií, ktoré štát vynakladá na nákup zahraničnej literatúry (Dr. 
J. Cifra). 

Informačnú funkciu súborného katalógu vyzdvihla Dr. M. Horváthová. Pre zložitosť 
tejto úlohy Dr. Kadnárová navrhla začať iba s niektorým typom dokumentov. 

Dr. D. Gondová vyjadrila rozčarovanie nad tým, že medzi UKB - NKC a SNK v MS 
nie je podpísaná dohoda, a nastolila do diskusie niekoľko otázok: Je koordinačná rada 
určená pre celý súborný katalóg alebo iba pre periodiká? Pozná niekto projekt 
elektronizácie? Pozná niekto projekt súborného katalógu? Komu prislúcha vytvorenie 
slovenských katalogizačných pravidiel? Odpovede na tieto otázky uvádzame v ďalšom 
texte príspevku. 

Ing. Andrejčíková sa zaoberala softvérovými detailmi záznamov pre súborný katalóg 
a upozornila na to, že prepojenie na Internet je zdĺhavé a že v záznamoch nieje pole pre 
signatúry iných knižníc. 

Osobné stanovisko vyjadril aj doc. Dr. D. Katuščák, CSc. Povedal, že je tu nová úloha 
a pre jej riešenie existuje platforma. Pre súborný katalóg by sa malo vytvoriť záujmové 
združenie. Navrhol, aby sa v práci postupovalo podľa typov dokumentov. Cieľový stav by 
mal spočívať v tom, aby súborný katalóg nebol na jednom mieste a aby knižnice 
nekatalogizovali dokumenty dvakrát. Na duplicitnú katalogizáciu sa v SR vynakladá ročne 
50 mil. Sk. Predpokladom pre dobrý súborný katalóg je vytvorenie riadneho kódovníka 
dokumentov a treba premyslieť používanie číslovania v záznamoch o dokumente. Je 
samozrejmé, že treba hovoriť iba o elektronickom súbornom katalógu. Pracovníkom SNK 
v MS ponúkol ním vypracovaný súbor autorít, ktorý vytvoril na základe biografického 
slovníka. 

Na záver diskusie vystúpil Ing. M. Rakús a odpovedal na niektoré otázky. Vydanie 
katalogizačných pravidiel má na starosti Dr. M. Kovačka, CSc., a Národný bibliografický 
ústav. CEZL je  potrebné v UKB - NKC udržiavať dovtedy, kým tento nebude v SNK v MS 
v elektronickej podobe. 

Vytvorenie súborného katalógu zahraničnej literatúry v SNK potrvá určitý čas, ktorý 
teraz nieje možné presne odhadnúť, preto je naďalej potrebná aktívna spolupráca knižníc 
s oddelením CEZL UKB - NKC, aby nenastalo informačné vákuum o zahraničnej literatúre 
(poznámka autora). Dr. Sedláčková dodala, že vyhláška o CEZL stále platí a služby z nej 
sú pre knižnice veľmi užitočné. 

Ing. Rakús informoval, že cieľom SNK v MS je v spolupráci s knižnicami SR zjednotiť 
záznamy, ale aj získať pre túto prácu nový hardvér a softvér. Systém Aleph má modul 
ULM, ktorý je špeciálne určený na plnenie funkcie súborného katalógu. Ďalej informoval 
prítomných aj o tom, že časopis Knižnice a informácie je už aj v elektronickej podobe. 
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Z referátov zodpovedných pracovníkov U KB - NKC a SNK v MS je  zrejmé, že napriek 
písomne neuzatvorenej dohode medzi týmito dvoma inštitúciami bude zodpovednosť za 
tvorbu súborných katalógov rozdelená takto: monografie (aj zahraničné) - SNK v MS a 
periodiká (aj slovenské) - UKB - NKC. Obidve inštitúcie majú k tomu informačné zdroje, 
bázy dát, personálne obsadenie, dlhoročné skúsenosti, takže budú pokračovať v dote
rajšej práci za aktívnej spolupráce knižníc SR, ktoré o spoluprácu prejavia záujem. 

Súborný katalóg zahraničnej literatúry nadobudne v SNK elektronickú podobu, avšak 
dovtedy budú slovenské knižnice naďalej spolupracovať s oddelením CEZL UKB - NKC 
a budú tam zasielať katalogizačné lístky o svojich prírastkoch zahraničnej literatúry. V 
určitej fáze sa zrejme budú katalogizačné lístky posielať do UKB - NKC a záznamy na 
disketách do SNK v MS. Nemožno pripustiť pauzu v tejto spolupráci knižníc, pretože 
informačná strata by sa ťažko nahrádzala. 

UKB - NKC rozoslala vybraným knižniciam listy s ponukou navrhnúť svojich 
zástupcov do koordinačnej rady pre súborný katalóg. V rámci nej sa vytvoria pracovné 
skupiny, ktoré rozvinú svoju poradenskú činnosť. SNK v MS zastáva názor, že jej 
predsedom by mal byť nezávislý pracovník z niektorej spolupracujúcej knižnice alebo zo 
SAK. 

Po posúdení textu dvojstrannej zmluvy, ktorú vyhotovila SNK v MS, sa zmluvy budú 
rozosielať knižniciam, ktoré budú mať o spoluprácu záujem. 

Je želateľné, aby knižnice SR boli k požiadavkám U K B - N K C a S N K v  MS ústretové. 
Veď aj preto boli zvolané dva okrúhle stoly. 

V rámci súboru autorít je potrebné vytvoriť kódovník inštitúcií (kvôli lokácii 
dokumentov) a zjednotiť číslovanie v záznamoch. 

Do konca júna 1998 účastníci okrúhleho stola II obdržia text projektu súborného 
katalógu. 

Po rezortnom pripomienkovaní v rámci MK SR obdržia zúčastnené knižnice aj text 
obnoveného projektu elektronizácie slovenských knižníc. 

Vedúci odbornej skupiny SAK pre elektronizáciu na záver vyslovil presvedčenie, že 
dva okrúhle stoly k problematike súborného katalógu postačujú. Nie je  potrebné robiť z 
toho seriál typu INFOS. Cieľom podujatia bolo urobiť krok vpred. Nie sme zástancami 
gigantických projektov, tie nemajú totiž veľkú nádej na úspech, zvlášť v súčasnej 
ekonomickej situácii tejto republiky. 

Práca na tvorbe elektronického súborného katalógu slovenských knižníc je zložitá. 
Nedá sa vyriešiť šibnutím čarovného prútika. Bude sa pokračovať krok za krokom. Okrúhly 
stôl II si nenárokuje poslanie čarovného prútika, ale krok dopredu sa urobil určite. 
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Okrúhle jubileum - hodnotenie minulosti alebo pohľad do budúcnosti? 
(Otázky budovania fondov) 

Mgr. Vlasta Cikatricisová 

Centrum vedecko-technických informácií SR oslávi v tomto roku 60. výročie svojej 
existencie. Z pôvodnej vysokoškolskej knižnice, neskôr samostatnej verejnej vedecko-
-technickej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou sa pretransformovalo do dnešnej 
podoby centra vedecko-technických informácií. 

A ako už pri okrúhlych jubileách býva zvykom, spomíname, hodnotíme. Úsmev dnes 
vzbudzujú spomienky na prvého riaditeľa knižnice, ktorý na bicykli s ruksakom na chrbte 
plným kníh navštevoval fabriky, aby ich vedúcich pracovníkov presviedčal o nevyhnutnosti 
štúdia odbornej technickej literatúry. 

Dnes už o tejto nevyhnutnosti nikoho presviedčať nemusíme. Ale... desaťtisíce 
používateľov, ktorí si za tie roky našli cestu k nám, dnes často odchádzajú od nás sklamaní 
- nie vždy vieme uspokojiť ich oprávnené požiadavky na primárne informačné pramene. 

Kde hľadať príčiny? 

Odpoveď sa zdá byť jednoduchá - v dôsledkoch závažných celospoločenských 
zmien, ktorými sme prešli od novembra 1989. 

Na jednej strane sme privítali možnosť nakupovať zahraničnú literatúru bez 
ideologických obmedzení, a to priamo v zahraničí, privítali sme zrušenie centrálneho 
prideľovania devízových prostriedkov na nákup dokumentov (a rôznych schvaľovacích 
komisií), zánik systému ťažkopádnych, direktívnych opatrení, ktoré nám znemožňovali 
iniciatívnosť a operatívnosť pri nákupe, rozpad štátneho monopolu na predaj kníh, vznik 
nových súkromných vydavateľov a distribučných firiem... 

Na strane druhej sme však veľmi rýchlo začali pociťovať aj negatívne vplyvy týchto 
zmien. Liberalizácia cien viedla k rýchlej eskalácii cien nielen materiálov, energií, služieb 
a nájomného, ale aj domácich kníh a periodík, problémy umocňovala inflácia. Devalvácia 
koruny vo vzťahu k západným menám viedla k značnému zvýšeniu cien zahraničnej 
literatúry. Prudký nárast zahraničného poštovného výrazne redukoval, až takmer zastavil 
medzinárodnú výmenu publikácií. Clo, daň z pridanej hodnoty, neskôr i dovozná prirážka 
sa stali súčasťou cien dokumentov, hoci naše rozpočty s nimi nerátali. Nové, neustále sa 
meniace legislatívne opatrenia spôsobovali vrásky na čelách akvizičných pracovníkov. 
Hlbokými zmenami prešiel aj celý vydavateľský a distribučný sektor. Ekonomické 
problémy nútili vydavateľov orientovať sa na komerčne lukratívne tituly, prinášajúce 
okamžitý zisk, medzi ktoré, samozrejme, vedecká odborná literatúra nepatrí. 

To všetko sú len niektoré z faktorov, ktoré viedli k znižovaniu položky na nákup 
informačných prameňov a k sústavnému poklesu počtu novozískavaných dokumentov. 
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Je však odpoveď skutočne tak jednoduchá? 

Je aj nie je. Na jednej strane ide o objektívne dané skutočnosti, keď sa podmienky, 
v ktorých sme sa ocitli, zásadným spôsobom zmenili. Na druhej strane je otázka: Ako sme 
reagovali na tieto zmeny a čo sme urobili, aby sme aj v nových, náročnejších a 
komplikovanejších podmienkach dokázali uspokojovať požiadavky nášho použí
vateľského zázemia? 

V prvom rade sme si veľmi rýchle uvedomili, že musíme zmeniť naše metódy práce. 
Museli sme zabudnúť na neobmedzený rast knižničného fondu, na hlavné ukazovatele 
výkonov viazané takmer výlučne na veľkosť fondov a ďalšie kvantitatívne ukazovatele. 
Museli sme si osvojiť aktívnejšiu politiku tvorby fondov a prekonať konzervativizmus v 
orientácii na dokumenty a ich spracovanie a orientovať sa viac na rozmanité požiadavky 
používateľov. Museli sme veľmi rýchlo zabudnúť na to, že sme „iba" knihovníci, a učiť sa 
byť ekonómami, právnikmi, colnými deklarantmi, psychológmi, vnikať do tajov marketingu 
a public relations... Nebolo toho málo, čo sme museli a dodnes musíme robiť. 

Hľadanie východísk 

Žiadna knižnica na svete (ani vo vyspelých západných krajinách) nieje schopná a 
ani si nemôže dovoliť platiť čoraz vyššie ceny kníh a neustále sa zvyšujúce predplatné na 
periodiká (ročne o 10 -15 %), a to za situácie, keď sa ustavične rozširuje trh nových médií 
bez toho, aby klesal počet novovydávaných dokumentov v printovej podobe. 

Stojíme teda pred otázkou - ako ďalej? Uprednostniť budovanie klasických lokálnych 
fondov (t. j. prevažne nákup dokumentov), alebo dať prednosť zabezpečeniu prístupu k 
elektronickým zdrojom informácií? Je reálne predpokladať, že kniha a časopis, tak ako ich 
dnes poznáme, v najbližších rokoch zaniknú a namiesto nich tu budeme mať len 
elektronickú komunikáciu priamo medzi producentmi informácií a ich používateľmi? Som 
presvedčená, že oba prístupy majú svoje opodstatnenie, o to viac pozornosti však treba 
venovať otázke tvorby fondov, ich sústavnému hodnoteniu tak, aby boli schopné 
podporovať nové výskumné a akademické programy, pretože často „mať všetko" 
znamená „nemať nič". 

Východiská je  nutné hľadať vo vyprofilovaní fondov jednotlivých knižníc a vo 
vzájomnej kooperácii pri využití všetkých možností, ktoré ponúkajú nové informačné 
technológie. 

Existuje veľa príkladov vo vyspelých západných krajinách, kde už takéto kooperačné 
systémy bežne fungujú s cieľom zabezpečiť efektívny prístup k dokumentom tak v 
printovej, ako aj elektronickej podobe. Žiada si to investície do aplikácií nových 
informačných technológií, ktoré majú kľúčový význam pre budovanie systémov 
maximalizujúcich tvorbu a využívanie zdrojov (resource sharing) a minimalizujúcich 
náklady na doplňovanie fondov. 

Východiská teda vidíme. A realita? Na jednej strane financie, financie, financie, či 
lepšie povedané ich nedostatok. Na strane druhej široké, doteraz plne nevyužité možnosti 
vzájomnej kooperácie knižníc. Ak ju  dokážeme naplniť, možno zabudneme na to naše 
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obligátne: „Drastické znižovanie položiek na nákup informačných zdrojov povedie z 
dlhodobého hľadiska k negatívnym dôsledkom v oblasti vysokoškolského vzdelávania, 
vedy, výskumu, výrobnej praxe a v konečnom dôsledku k strate kontinuity so svetovým 
poznaním..." 
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Z valného zhromaždenia SAK dňa 12. mája 1998 

Rokovanie valného zhromaždenia sa uskutočnilo v plánovanom termíne v Žiline za 
účasti zástupcov 42 knižníc. Rokovanie viedla podpredsedníčka SAK Dr. Elena Veľasová. 

Správu o činnosti SAK od valného zhromaždenia 7. novembra 1997 predniesla 
predsedníčka SAK Dr. Daniela Gondová. Informovalo o zmene v zložení SAK, o 
jednotlivých zasadaniach, o činnosti jednotlivých odborných skupín, o uskutočnených a 
pripravovaných podujatiach. Súčasne tlmočila návrh NBÚ SNK osloviť MK S R  a požiadať 
o účelové vyčlenenie finančných prostriedkov na CD-ROM SNB. 

K príprave krajských konferencií vystúpili Dr. Oslanec a Dr. E. Sakálová. Venovali 
sa organizačnej príprave jednotnej metodiky. 

* 

Mgr. Lopušanová podala informáciu o knižničnom zákone, ktorý je ako poslanecký 
návrh predložený do NR SR. Podrobne sa zmienila o obsahu všetkých 20-tich paragrafov 
zákona. 

V diskusii vystúpilo 13 diskutujúcich z členských knižníc, viacerí opakovane, a hostia. 
Vo svojich vystúpeniach sa vyslovili k návrhu zákona, príprave krajských konferencií. 
Podporili snahy o získanie CD-ROM SNB pre viaceré knižnice za primeranú cenu. Väčšia 
diskusia sa rozprúdila na tému autorského zákona. Dr. Cifra zaujal stanovisko za UKB 
NKC, ktoré sa podujme rokovať za všetky knižnice so zástupcami L I T Y  a MF. 

Návrhy uznesenia z valného zhromaždenia diskutujúci spresnili a prijali. Okrem už 
uvedeného považujeme za dôležité pripomenúť dva body uznesenia, a to nahlásenia 
prípadných zmien do adresára a upozornenie, že budúce valné zhromaždenie je „volebné" 
a je potrebné včas reagovať na výzvu navrhnúť kandidátov do SR SAK. 

PhDr. Elena Veľasová 

Z 10. zasadania správnej rady SAK dňa 27. mája 1998 

Zasadanie bolo mimoriadne a konalo sa v priestoroch Ústrednej knižnice FiF UK. 
Rokovanie viedla predsedníčka SAK Dr. Daniela Gondová. 

Hlavným bodom programu rokovania správnej rady SAK bolo odsúhlasiť stanovisko 
k návrhu knižničného zákona. 

Dr. Gondová predniesla pripravený koncept stanoviska, ku ktorému sa rozvinula 
diskusia. Správna rada súhlasila s odoslaním listu predsedovi Výboru NR SR pre 
vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Podstatné pripomienky obsiahnuté v stanovisku sa týkali 
definovania štruktúry a obsahu národného knižničného systému, ktorý nevychádza z 
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medzinárodných noriem a odporúčaní. Ďalej sa v stanovisku uvádza, že odborná 
knihovnícka verejnosť sa nemala možnosť k predloženej verzii zákona vyjadriť. 

V bode rôzne správna rada SAK prerokovala niektoré aktuálne problémy, ako napr.: 

• zaslanie dotazníkov z Rady Európy ku knižničnej legislatíve a voľnému prístupu k 
informáciám, 

• členské poplatky SAK, 

• príprava seminára o otázkach medzinárodnej spolupráce slovenských knižníc, 

ďalej vzala na vedomie informáciu 

• o situácii so sťahovaním Slovenskej pedagogickej knižnice, 

« o príprave Centra V T I  SR na 60. výročie jeho vzniku. 
PhDr. Elena Veľasová 

Príprava krajských konferencií knižníc 

Na celoslovenskej konferencii Slovenské knižnice '97 v Sielnici, ktorá sa zaoberala 
problematikou modelu národného knižničného systému SR a transformáciou slovenských 
knižníc, odznelo odporúčanie uskutočniť krajské knihovnícke konferencie, na ktorých by 
sa mali prerokovať krajské plány rozvoja knižníc a ich knižnično-informačných služieb na 
báze moderných informačných a komunikačných technológií v nadväznosti na miestne 
podmienky a zámery rozvoja kultúry, školstva, vedy a výskumu, ekonomiky. Závery z 
krajských konferencií by sa mali premietnuť do pripravovaného strategického plánu 
rozvoja slovenského knihovníctva v horizonte rokov 2003 až 2005. 

Uvedomujúc si mimoriadny význam tejto úlohy, zástupcovia Univerzitnej knižnice v 
Bratislave - Národného knižničného centra, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku 
slovenských knihovníkov sa dohodli na spoločnom postupe a cieľoch, ktoré sa majú 
dosiahnuť. 

Úloha pripraviť strategický plán rozvoja slovenského knihovníctva vychádza z 
objektívnych spoločenských potrieb transformácie spoločnosti na modernú trhovú 
ekonomiku a budovania informačnej spoločnosti 21. storočia. Spracovanie komplexného 
materiálu je  mimoriadne náročné, vyžaduje koordinovaný postup pri príprave koncepcií 
rozvoja knižníc na úrovni jednotlivých krajov a súčasne sa bude pracovať na východiskách 
celoštátneho strategického plánu rozvoja knižníc. 

Vzájomné prepojenie prác bude zaručené účasťou zástupcov Slovenskej národnej 
knižnice v MS, ústredných vedeckých knižníc a všetkých typov knižníc, Katedry 
knihovníctva a vedeckých informácií FiF UK v Bratislave, Školy knihovníckych a 
informačných štúdií. 

Cieľom krajských konferencií, ktoré sa uskutočnia v I. štvrťroku 1999, bude 
analyzovať súčasný stav a schváliť koncepciu rozvoja knižníc kraja, dosiahnuť 
koordinovaný, spoločný postup všetkých knižníc, prelomiť rezortné bariéry. Východiská a 

20 Bulletin SAK, ročník 6, 1998, číslo 3 



záver krajských konferencií sa premietnu do strategického plánu rozvoja slovenského 
knihovníctva, ktorý bude ústredným predmetom rokovania II. kongresu slovenských 
knižníc v závere roka 1999. 

Veríme, že sa knižnice aktívne pripoja k nášmu spoločnému zámeru a touto 
spoluprácou vznikne skutočne hodnotný reálny plán rozvoja slovenského knihovníctva, 
ktorý prijme za svoj široká knihovnícka verejnosť. 

PhDr. Dagmar Kleinová 

Seminár akademických knižníc 

Slovenské akademické knižnice, v súlade s plánom podujatí Slovenskej asociácie 
knižníc, sa stretli na svojom pravidelnom, každoročnom seminári v Žiline 12. mája 1998. 
Organizátormi tohto podujatia boli sekcia akademických knižníc Slovenskej asociácie 
knižníc (SAK), Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity a Národný bibliografický ústav 
Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej (NBÚ SNK v MS). Ako už býva zvykom, 
napriek tomu, že hlavným organizátorom bola sekcia akademických knižníc SAK, 
pozvánku na seminár dostali všetky akademické knižnice, teda aj nečlenovia SAK. 
Príjemným prekvapením bola značná účasť - 34 pracovníkov akademických knižníc, 
zástupcovia vedenia Žilinskej univerzity prorektor prof. Ing. Čorej, CSc., a prodekan doc. 
Ing. Slovák, CSc., predstavitelia NBÚ SNK v MS, Katedry knihovníctva a vedeckých 
informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, firmy Albertina icome Bratislava. 

Program seminára bol bohatý. Rokovanie otvorila a účastníkov seminára privítala 
PhDr. M. Šakalová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity. 

Predsedníčka SAK PhDr. D. Gondová zhodnotila plnenie záverov z posledného 
stretnutia akademických knižníc (jún 1997, Žilina). V organizovaní seminárov sa 
pokračuje. Predsedovi akreditačnej komisie (AK) bol poslaný list s prosbou, aby 
akreditačná komisia zjednotila, resp. neustále nemenila kritéria hodnotenia publikačnej 
činnosti a rešpektovala normy a zaužívané štandardy typológie dokumentov. Prof. Kačala 
vo svojej odpovedi uviedol, že danou problematikou sa bude zaoberať príslušná odborná 
komisia v decembri 1997. O ďalšom postupe AK informácie nie sú, avšak kritéria 
hodnotenia boli opäť v apríli, tesne pred definitívnym spracovaním podkladov, zmenené. 
Správnej rade SAK bol predložený návrh pripraviť žiadosť o príspevok na CD-ROM SNB 
zo štátneho fondu Pro Slovakia a z Open Society Fund. Správna rada sa rozhodla požiadať 
o podporu OSF -18 knižníc dostalo príspevok na CD-ROM v plnej výške. 

V ďalšom bode prof. Kimlička informoval o projekte Pro Scientia. Cieľom projektuje 
vytvoriť základ budúceho kooperačného systému evidencie, spracovania a prezentovania 
publikačnej činnosti, ohlasov, vedeckých aktivít a kvalifikačných prác na vysokých školách 
a vedeckovýskumných ústavoch v Slovenskej republike. Kooperačný systém bude 
spolupracovať s projektom národnej bibliografickej registrácie kvalifikačných prác a 
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publikačnej činnosti v Slovenskej národnej bibliografii v rámci programu UBC a UBCIM. 
Projekt je založený na báze uplatňovania medzinárodných štandardov v spracúvaní, 
výmene a prezentovaní dokumentov, najmä UNIMARC, ISBD, ISO 2709, AACR2aZ39.50 
s cieľom vybudovať a prostredníctvom Internetu sprístupňovať virtuálnu bázu dát 
SCIENTIA-SK o vede a vedcoch na Slovensku. 

Základom projektu je komplexne ponímaná bibliografická báza dát, obsahujúca 
záznamy o publikáciách vedcov, o ohlasoch na tieto práce (citácie, recenzie), o 
kvalifikačných prácach, ďalej súbory autorít pôvodcov, vedeckých akcií a seriálov. Na 
spracovanie a vystavovanie báz dát na rôznych úrovniach sa využije programový systém 
Rapid Library - EPCA (Evidencia publikačnej činnosti a aktivít), ktorý využíva štruktúru 
UNIMARC a ISO 2709, katalogizačné pravidlá AACR2, štandard Z39.50, súbory autorít a 
umožňuje využívanie súborného katalógu, kontrolu duplicít a riadenie súborného katalógu, 
vystavovanie virtuálnej bázy dát, spracovanie rôznych bibliografických a scientomet-
rických výstupov a štatistík na podporu riadenia vedy. 

V rámci projektu sa vypracujú podrobné metodické pokyny a príručky na spracovanie 
publikačnej činnosti v štruktúre UNIMARC a s rešpektovaním AACR2, overí sa vytváranie 
a vystavovanie súborných báz EPC a celoštátnej virtuálnej bázy podľa štandardu Z39.50 
v 4 pilotných knižniciach. Z týchto 4 pilotných knižníc už 3 majú program RL-EPC. Počas 
riešenia projektu sa bude financovať zakúpenie programu do štvrtej knižnice a zakúpenie 
sieťového softvéru a softvéru na riadenie súborného katalógu. Na záver 1. etapy projektu 
(1998 - 1999) sa budú výsledky prezentovať na celoštátnom workshope. V druhé etape 
(1999 -2000) sa počíta s postupným rozšírením projektu na všetky akademické knižnice 
a knižnice SAV. 

Nadväzne na túto tému odznela komplexná informácia o module Rapid Library -
EPCA - Evidencia publikačnej činnosti a aktivít: prof. Kimlička charakterizoval spôsob 
práce, možnosť spracovania výstupov podľa rôznych požiadaviek a kritérií, flexibilnosť pri 
zmene kritérií zaraďovania dokumentov do jednotlivých kategórií na názorných ukážkach, 
prepojenie s ostatnými modulmi. 

Riaditeľ Národného bilbiografického ústavu SNK v MS PaedDr. Kovačka, CSc., 
vedúca kabinetu metodiky PhDr. Kucianová a Mgr. Svršek z Albertiny icome predstavili 
nový CD-ROM, bázu dát časopiseckých článkov SNB. Dr. Kovačka poďakoval SAK za 
vlaňajšiu podporu pri predaji CD-ROM a vyslovil presvedčenie, že sa podarí aj v tomto 
roku získať príspevok od MK SR. 

Dr. Kucianová informovala o nových tituloch v rámci edície Štandardizačné a 
metodické materiály, o školeniach a podujatiach - 25. - 29. 5. Dni regionálnej bibliografie 
v Martine; 8. - 11. 6. Dni akademických knižníc v Bratislave, FiF UK; september - dni 
vedeckých knižníc v Košiciach. 

V rámci diskusie sa hovorilo o využívaní diskiet SNB, ktoré sú pripravené vo formáte 
UNIMARC; p. Marettová z Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity a p. Radošová z 
Univerzitnej knižnice Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave predstavili tieto nové 
akademické knižnice. 

PhDr. Pangrácová informovala o sťahovaní Slovenskej pedagogickej knižnice (nová 
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adresa: Staré grunty 55, 842 44 Bratislava, tel. 6542882/26). Súčasne sa vyjadrila k 
metodike pre akademické knižnice a naniesla otázku potreby odborného periodika pre 
akademické knižnice. K týmto problémom sa postupne vyjadrili viacerí kolegovia - prof. 
Kimlička, Dr. Gondová, Dr. Kovačka a viac-menej sa dohodli na stanovisku, že by bolo 
vhodné prediskutovať problematiku metodického pôsobenia v oblasti akademických 
knižníc v užšom kruhu. 

Ing. Stasselová s ľútosťou konštatovala, že  Ing. arch. Blaškovičová, ktorá sa 
špecializovala na knižničnú architektúru, nebude v tejto oblasti ďalej pracovať. Dr. 
Kovačka vyslovil záujem Národného bibliografického ústavu SNK v MS pripojiť sa k 
obsahovej a organizačnej príprave podujatia o sivej literatúre, ktoré plánuje SAK v 2. 
polroku. 

Na základe diskusie sa prítomní dohodli na nasledujúcich záveroch: 

• účastníci seminára považujú za užitočné pravidelne sa stretávať. Najbližšie stretnutie v 
roku 1999 zabezpečí príslušné metodické pracovisko - Slovenská pedagogická knižnica 
v spolupráci so sekciou akademických knižníc Slovenskej asociácie knižníc; 

• osloviť prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, rektora STU doc. Ing. I. Hudobu, 
CSc., a požiadať ho o podporu projektu Pro Scientia a SNB (ak to bude účelné, je  možné 
na stretnutí rektorov podrobnejšie informovať o projekte a prezentovať CD-ROM SNB); 

• prostredníctvom prorektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Čoreja, CSc., informovať o 
projekte Pro Scientia na zasadnutí RVT pri Rade vysokých škôl. 

Na záver si dovoľujeme vysloviť úprimné poďakovanie kolegyniam a kolegom z 
Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity za spoluprácu a pomoc pri organizačnom 
zabezpečení seminára. 

PhDr. Daniela Gondová 

CD-ROM Slovenská národná bibliografia 

V súlade s uznesením valného zhromaždenia SAK, ktoré sa konalo dňa 12. 5.1998 
v Žiline, sme odovzdali PhDr. Ladislavovi Oslancovi, riaditeľovi Národného metodického 
centra Univerzitnej knižnice - Národného knižničného centra, list pre Ing. Františka 
Krasňanského, generálneho riaditeľa Hospodárskeho úseku Ministerstva kultúry SR. 
Doteraz sme odpoveď nedostali. List uverejňujeme v plnom znení. 

Vážený pán generálny riaditeľ, 

dovoľujem si Vás osloviť v mené členských knižníc Slovenskej asociácie knižníc a 
tlmočiť návrh účastníkov valného zhromaždenia a požiadať Vás o podporu pri príprave a 
distribúcii CD-ROM Slovenskej národnej bibliografie. Naša prosba vlastne nadväzuje na 
Vašu informáciu, ktorú ste predniesli na celoslovenskom celoštátnom stretnutí 
pracovníkov odborov kultúry krajských úradov, odborov školstva a kultúry okresných 
úradov, štátnych intendantov a riaditeľov štátnych knižníc, ktoré sa konalo 29. januára 
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1998 v Bratislave, kde ste aj v tejto oblasti knižniciam prisľúbili pomoc. 

Účelové vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 1 ООО ООО,-Sk by umožnilo až 
200 knižniciam zakúpiť si CD-ROM SNB za symbolickú sumu 3000,- Sk. Zdôrazňujem, 
že tieto finančné prostriedky by neboli pre Národný bibliografický ústav Slovenskej 
národnej knižnice v MS, ale na podporu distribúcie, čiže by to bol vlastne príspevok pre 
200 knižníc. Slovenská asociácia knižníc a Univerzitná knižnica v Bratislave - Národné 
knižničné centrum by pripravili adresár knižníc, ktoré by získali CD-ROM za výrazne 
znížené náklady. Túto iniciatívu podporil aj výbor Spolku slovenských knihovníkov. 

Analogický projekt bol schválený v ČR; Českú národnú bibliografiu získavajú české 
knižnice za 2999,- korún. Výrobca CD-ROM Albertina icome, pri získaní dostatočného 
počtu odberateľov, prisľúbil obdobnú zľavu aj pre slovenské knižnice. 

Pán generálny riaditeľ, verím, že nesklamete očakávania slovenských knihovníkov. 

S pozdravom 

PhDr. Daniela Gondová 

predsedníčka 

Bratislava 29. 5. 1998 

PhDr. Daniela Gondová 

INFOMEDIA '98 

Nové tisícročie nám už pomaly klope na dvere. Svetový informačný priemysel sa 
mení neuveriteľnou rýchlosťou, neustále vznikajú nové informačné zdroje, takže je  takmer 
nemožné kvalifikovane odhadnúť stav v tejto oblasti po roku 2000. Úlohou súčasnosti už 
pomaly prestáva byť informatizácia ako taká, ale skôr je potrebné zvládnuť schopnosť 
efektívne pracovať s narastajúcim objemom informácií, ktoré sú verejne prístupné. Je 
zrejmé, že  technologický vývoj nie je  samospasiteľný a že sa predovšetkým vyžaduje 
vysoká profesionálna úroveň všetkých pracovníkov, ktorí s informáciami prichádzajú do 
kontaktu. 

Práve z týchto dôvodov usporiadala Albertina icome Praha v poradí už 4. 
medzinárodnú konferenciu zameranú na profesionálne informačné zdroje a ich využitie v 
knižniciach, informačných strediskách, štátnej správe a v priemyselných a obchodných 
podnikoch. 

Konferencia sa začala plenárnym zasadaním v stredu 20. mája 1998 v nádhernom 
prostredí Astronomickej sály pražského Planetária. Témou rokovania bolo spoločenské 
postavenie a financovanie informačných služieb. Rokovanie viedol riaditeľ Národnej 
knižnice Českej republiky p. Vojtech Balík a diskusnú časť p. Rudolf Vlasák, vedúci Ústavu 
informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (ÚISK FFUK). 
Prítomní mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky: Elektronické informácie v 
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budúcom tisícročí - Tim Owen z London Research Centre vo Veľkej Británii, Hodnota a 
dosah knižničných a informačných služieb - Barbara J. Buckley z Britskej knižnice vo 
Veľkej Británii, Rakúska národná knižnica: od rukopisu do kyberpriestoru - Hans Marte, 
riaditeľ Rakúskej národnej knižnice, Národné bibliografické služby - Dušan Katuščák z 
Katedry knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 
Dokumentácia vedeckých aktivít - projekt „Pro Scientia" - Štefan Kimlička z Katedry 
knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 
UltraNet*3.x-CD-ROM server pre intranet a Internet - Vladimír Karen, Albertina icome 
Praha, Česká republika. 

Počas prvého dňa mali byť podľa programu odovzdávané ceny organizačného 
výboru Infomedia '98, a to Info-osobnosť, Info-produkt a Info-počin. Cena Info-osobnosť 
mala byť udelená českej alebo slovenskej osobnosti, ktorá od poslednej Infomedie '97 
najviac vynikla v súvislosti s elektronickými informačnými zdrojmi, Info-produkt mal dostať 
tuzemský alebo zahraničný informačný produkt alebo služba, ktorá od minulej Infomedie 
najpozoruhodnejšie vynikla na domácej scéne elektronických informačných zdrojov. Cena 
Info-počin bola pripravená pre najvýznamnejší čin spojený s elektronickými informačnými 
zdrojmi (napr. významná publikácia, usporiadanie akcie, získanie finančných prostriedkov, 
založenie organizácie, výstavba/prestavba objektu a pod.) s významom pre domácu infor
mačnú scénu. Organizačný výbor vyzval odbornú verejnosť, aby posielala návrhy. Ťažko 
jednoznačne povedať, či bola výzva poslaná neskoro, alebo nebola oznámená dostatočne 
dôrazne, ale organizačný výbor dostal veľmi málo návrhov na ocenenie. Preto sa výbor 
rozhodol, že tento rok ceny Infomedia neudelí. Hádam sa to podarí na budúci rok... 

Druhý a tretí deň konferencie pokračoval rokovaniami po sekciách. 

21. mája doobeda súbežne rokovala sekcia Nové trendy a technológie pri využívaní 
informačných zdrojov a sekcia Spoločenské a humanitné vedy. Sekcii Nové trendy a 
technológie pri využívaní informačných zdrojov predsedal Vladimír Karen a tam odzneli 
tieto prednášky: Problematika elektronických periodík na Internete - Petra Jedličková, 
internetový časopis Ikaros; Čo je  to „Virtuálna Albertina"? - Ján Motti, Tomáš Mayer, 
Albertina icome Praha, Libera; Nová generácia cenove dostupného knižničného IS v 
režime klient/server - Dagmar Causley, Jeremy Causley, Libero, SRN; Kooperatívna 
katalogizácia verejných knižníc ČR - Jiří Šilha, LANius; Prístup firmy SilverPlatter k 
plnotextovým dokumentom: ERL 4 a SilverLinker - Reiner Klimesch, SilverPlatter 
Information, SRN; Nová generácia služieb elektronického vydavateľstva AIP - Stanislav 
Psohlavec, Albertina icome Praha; Internet ako zdroj vedecko-technických informácií -
skúsenosť CSA - Mark Fumeax, Cambridge Scientific Abstracts, Veľká Británia; 
Konvergencia médií v informačnej spoločnosti - Saša Skenderija, ÚISK FF UK, ČR. 

Sekcii Spoločenské a humanitné vedy predsedala Daniela Gondová (jediná 
zahraničná členka v českom organizačnom výbore). Predsedajúca súčasne aj predniesla 
úvodnú prednášku dopoludnia - Postavenie knižníc v celouniverzitnom informačnom 
systéme, následne odznela informácia o produktoch Albertiny icome pre oblasť 
spoločenských vied - V.  Jiráková, Albertina icome Praha; p. Catherine Sealey z 
Chadwyck-Healey z Veľkej Británie predniesla Internetové zdroje pre spoločenské a 
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humanitné vedy, Eva Bratková z ÚISK FFUK sa zamerala na Bibliografické a plnotextové 
bázy firmy H. W .  Wilson pre spoločenskovedné a humanitné odbory a záver tohto bloku 
patril prezentácii plnotextových multidisciplinárnych báz dát od IAC - Information Access 
Company z Veľkej Británie. 

Štvrtkové popoludnie pokračovalo opäť rokovaním v sekciách - zasadala sekcia pre 
prírodné vedy, chémiu a techniku a sekcia pre Európsku úniu. Program prvej spomenutej 
sekcie bol takýto: Chémia na Internete - Svatopluk Rieger, informačné centrum UP 
Olomouc, Miriam Váchová, DEZA, a. s. Valašské Meziříčí; Od používateľských staníc po 
elektrárne - Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Veľká Británia; Hľadanie 
vedecko-technických informácií prostredníctvom Internetovej databázovej služby CSA -
Mark Furneaux, Cambridge Scientific Abstracts, Veľká Británia; Skúsenosti s vedením 
bibliografickej bázy dát v multidisciplinárnom odbore - Petr llík, Univerzita Palackého, 
Olomouc; Rozšírený prístup k vedecko-technickým informáciám s vyhľadávacím 
softvérom Ovid - Linda Empringham, Ovid Technologies, Holandsko; CAB Access a 
najnovšie informácie cez Internet - Reiner Klimesch, SivlerPlatter Information, Nemecko. 

Účastníci zasadnutia sekcie Informácie o Európskej únii si vypočuli vystúpenie lan 
Thopsona z European Information Association z Veľkej Británie o trendoch v informačnej 
politike Európskej únie, Davida Ringrosea z Delegácie Európskej komisie v Prahe o 
úlohách tejto delegácie pri šírení informácií o európskej únii v ČR, Jitka Hradilová z 
pražského Európskeho dokumentačného strediska informovala o práci tohto strediska, 
Marie Pavlu z Euro Info Centrum Praha o sieti stredísk pre podnikateľskú sféru. Záver 
tohto bloku patril Barbore Krutákovej z CERGE El a jej prednáške o bázach dát 
EURODATA na Internete a Johnovi Lovemu z Context vo Veľkej Británii a jeho vystúpeniu 
Bázy dát práva EÚ - chýba vám niečo? 

Záverečným dňom Infomedie bol piatok 22. mája. Opäť sa rokovalo v sekciách, a to 
v sekcii Obchod a ekonomika a v sekcii Biomedicína, zdravotníctvo a farmácia. 

V programe prvej sekcie odzneli tieto príspevky: J. Jirásek, České manažérske 
centrum - Dáta, informácie a vzdelanosť; Richard Papík zÚISKFFUK - Metódy competitive 
inteligence na Internete; Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Veľká Británia - Hľadáte 
úspech v obchode? Dialóg pozná odpoveď!; Rhianon James, Information Access 
Company, Veľká Británia - Plnotextové obchodné bázy dát od IAC a Nick Turner, UMI, 
Veľká Británia - Obchodné bázy dát online a na CD-ROM od UMI. 

Sekcia Biomedicína, zdravotníctvo a farmácia bola orientovaná takto: Vysokoškolské 
knižnice v prechode - výhľady a výhrady - M. Špála, 1. Lekárska fakulta UK; Dostupnosť 
farmaceutických informácií v Českej republike - R. Kudláček, Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv; Chcete vyliečiť svoje informačné problémy: Vyšetrite sa v Dialogu! - Sjoerd Vogt, 
Veľká Británia; Prístup ku kompletnému zázemiu pre biomedicínsky výskum: bázy dát, 
plné texty a klinické informačné produkty od Ovidu - L. Empringham, Ovid Technologies, 
Holandsko; Smerom k najrozsiahlejšej digitálnej lekárskej knižnici - R. Klimesch, 
SilverPlatter information, Nemecko; Obeh vedeckých informácií - M. Šafářová, Lekárska 
fakulta MU, Brno. 

Ako z výpočtu jednotlivých príspevkov vidieť, program Infomedie bol nesmierne 
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bohatý a náročný; organizátorom sa skutočne podarilo zabezpečiť širokú škálu 
prednášateľov z viacerých krajín. Každý účastník 4. medzinárodnej konferencie o 
profesionálnych informačných zdrojoch si skutočne mohol nájsť práve tú svoju tému, ktorá 
ho najviac zaujímala. 

Knihovnícku dušu, okrem prednášok často doplnených zaujímavými prezentáciami 
jednotlivých produktov, určite potešila aj návšteva medzinárodného knižného veľtrhu, 
ktorý sa začal 21. mája. Na veľtrhu vystavovalo asi 650 vystavovateľov z 22 krajín sveta. 
Čestným hosťom veľtrhu bol Izrael. Ústrednou témou jeho sprievodného programu bola 
hebrejská literatúra. Medzi vystavovanými produktmi prevažovali knihy a časopisy, ale 
bolo tu aj množstvo máp, knižnej grafiky, fotografií, pohľadníc, kalendárov. Významné 
miesto patrilo aj multimédialnym produktom, s ktorými bolo možné formou prezentácie sa 
podrobnejšie oboznámiť. 

Skupina 43 slovenských knihovníkov strávila v Prahe zaujímavé tri dni. Záverom 
vyslovujem poďakovanie kolegom z firmy Albertina icome, ktorá má najväčší podiel a 
zásluhu na takej bohatej účasti zo Slovenska, kedže sponzorovala v plnej výške náklady 
na dopravu. Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc taktiež prispeli 
určitou čiastkou, a to preplatením nákladov na vložné pre jedného účastníka z členskej 
knižnice. 

PhDr. Daniela Gondová 

Knižničný zákon - informácia 

Správna rada SAK sa na svojom zasadnutí dňa 27. mája 1998 zaoberala obsahom 
poslaneckého návrhu Knižničného zákona a rozhodla sa poslať nasledujúce stanovisko 
predsedovi výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Jaroslavovi 
Paškovi: 

Vážený pán predseda, 

Slovenská asociácia knižníc si Vás dovolila viackrát osloviť a informovala Vás o 
situácii slovenských knižníc, a taktiež o pripravovanom návrhu knižničného zákona. V liste 
zo dňa 27. 3. 1997 spomíname, že návrh knižničného zákona vypracovala tripartitná 
pracovná skupina, ktorú tvorili zástupcovia Slovenskej národnej knižnice v Matici 
slovenskej, Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc. Návrh 
zákona, bol po viacnásobnom pripomienkovaní odbornou verejnosťou a po odbornej 
verejnej rozprave voktóbri 1995 odovzdaný na MK SR. Odvtedy prešiel rôznymi úpravami, 
opakovane bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády SR, dokonca aj vlády SR. 
Z rokovania vlády bol vrátený bez schválenia. Začiatkom mája t. r. návrh tohto zákona 
predložila na prerokovanie do NR SR skupina poslancov. 

Ako sme uviedli, návrh knižničného zákona bol od októbra 1995 rôzne upravovaný 
a menený. Zmeny sa týkali najmä ťažiskovej časti zákona - definovania štruktúry a obsahu 

Bulletin SAK,  ročník 6, 1998, číslo 3 27 



národného knižničného systému Slovenskej republiky. Slovenská asociácia knižníc, 
Spolok slovenských knihovníkov a Katedra knihovníctva a vedeckých informácií 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského opakovane pripomienkovali jednotlivé verzie 
návrhu zákona, avšak pôvodný předkladatel zákona, Ministerstvo kultúry SR, naše 
pripomienky neakceptoval. Pri spracovaní pripomienok sme vychádzali z medzinárodných 
noriem a odporúčaní, ktoré sú platné v oblasti typológie knižníc. 

Podľa týchto noriem a odporúčaní národný knižničný systém sa skladá z 
nasledujúcich typov knižníc: 

• národná knižnica, 
• vedecké knižnice, 

• akademické knižnice, 
• verejné (krajské, okresné, mestské, obecné) knižnice, 
• školské knižnice, 
• špeciálne knižnice. 

Podľa posledného, t. j. poslaneckého návrhu (v paragrafe 4) Knižničnú sústavu 
tvoria: 

a) Univerzitná knižnica v Bratislave - Národné knižničné centrum, 

b) Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej, 

c) krajské knižnice, 

d) regionálne knižnice v rámci regionálnych kultúrnych centier, 

e) okresné knižnice, 

f) obecné knižnice, 

g) iné knižnice, 

h) neštátne knižnice. 

Nedostatkom tohto delenia, resp. uvedenej typológie, knižníc je: 

1. nedefinovanie národnej knižnice (ani Univerzitná knižnica, ani Slovenská národná 
knižnica t. č. svojimi úlohami a funkciami nespĺňajú kritéria pre národné knižnice); 

2. knižnice uvedené v bodoch c) až f) patria do spoločnej kategórie - sú to verejné knižnice; 

3. vedecké, akademické a školské knižnice nie sú uvedené ako samostatný typ knižnice, 
ale sú skryté medzi tzv. inými knižnicami. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že medzi 
slovenské vedecké knižnice patria knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou, ako je 
Slovenská lekárska knižnica, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Centrum 
vedecko-technických informácií SR (Slovenská technická knižnica), Slovenská peda
gogická knižnica, Slovenská ekonomická knižnica, Slovenská poľnohospodárska 
knižnica, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici; 

4. špeciálne knižnice, napr. knižnice ozbrojených zložiek, múzeí, galérií, priemyselných 
podnikov atď, nie sú v návrhu zákona vôbec uvedené. 

Odborná knihovnícka verejnosť nepozná a nemala možnosť vyjadriť sa ani k obsahu 
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zákona a ani k pripojeným vyhláškam. Upozorňujeme, že medzi vyhláškami nie je vyhláška 
o ďalšom vzdelávaní, ktorá je dôležitá vzhľadom na pripravovanú mzdovú sústavu a 
zaraďovanie pracovníkov do tarifných tried. Knižničný zákon je pre nás knihovníkov 
najdôležitejšou odbornou normou. Myslíme si, že zákony si treba ctiť a vážiť a samozrejme, 
aj sa nimi riadiť a plniť ich. Súčasne však zákony musia byť pripravené koncepčne, 
systémovo, perspektívne, v súlade s medzinárodnými odbornými normami a odporúča
niami. Predložený návrh zákona o knižniciach takýto nie je. 

Vážený pán predseda, dovoľujeme si t/ás požiadať, aby návrh zákona o knižniciach 
v tomto volebnom období nebol predložený na rokovanie NR SR. Súčasne navrhujeme, 
že v priebehu 2. polroka 1998 Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom 
slovenských knihovníkov, Katedrou knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnou knižnicou v Bratislave - Národným 
knižničným centrom a Slovenskou národnou knižnicou v Matici slovenskej pripraví nový 
návrh knižničného zákona. 

Ďakujeme za pochopenie. 

PhDr. Daniela Gondová, predsedníčka 

Bratislava 27. 5. 1998 

PhDr. Daniela Gondová 

Odpoveď z Národnej rady Slovenskej republiky 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky 

pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport 

Bratislava, l.júla 1998 

Číslo: 148/1998-VVKaŠ 

Vážená pani predsedníčka, 

dostal som od Vás list, ktorým Slovenská asociácia knižníc žiada, aby návrh zákona 
o knižniciach nebol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky v tomto volebnom 
období. 

Chcem Vás týmto informovať, vážená pani predsedníčka, že Národná rada 
Slovenskej republiky pri schvaľovaní programu 49. schôdze hlasovaním rozhodla, že 
predmetný návrh zákona nebude prerokovávať. 

S úctou 

Jaroslav Paš k a, predseda výboru 
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Pätnáste zasadanie komisie pre služby pri Národnej knižnici ČR 

V dňoch 17. a 18. júna 1998 sa v Centre VTI SR konalo 15. zasadanie komisie pre 
služby pri Národnej knižnici ČR za účasti 46 zástupcov knižníc S R  a ČR. Predtým sa 
zasadanie komisie (v poradí 11.) na pôde CVTI S R  konalo 7. a 8. októbra 1992. Medzi
tým komisia zasadala každoročne v jednej zo zúčastnených knižníc, poväčšine v ČR. 
Členmi komisie za SR sú zástupcovia z: CVTI SR v Bratislave, UKB - NKC, SNK v MS 
Martin a KŠK Košice. 

Zasadanie, ktorého priebeh a úroveň možno hodnotiť pozitívne, viedol PhDr. Hanuš 
Hemola, riaditeľ odboru služieb NK ČR. 

Na rokovanie boli prizvaní aj zástupcovia z iných najvýznamnejších knižníc v SR. 
PhDr. V. Richter, námestník riaditeľa NKČR, vo svojom vystúpení okrem iného zdôraznil, 
že jeden z hlavných rozvojových trendov svetového knihovníctva smeruje k vzájomnému 
poskytovaniu informačných zdrojov medzi knižnicami na úrovni regionálnej, štátnej i 
medzinárodnej. Tento trend je podporovaný dlhodobým programom IFLA, zameraným na 
univerzálnu dostupnosť publikovaných dokumentov, nezávisle od miesta a času ich 
zverejnenia. Súčasne sa však prejavuje nepriaznivá tendencia trvalého rastu cien 
dokumentov, sprevádzaná poklesom finančných prostriedkov na činnosť knižníc. 

Osobitnú pozornosť venoval analýze vnútroštátnych výpožičných služieb z údajov 
zistených v rámci „Prieskumu stavu automatizácie a priestorového zabezpečenia knižníc 
v ČR" koncom roku 1997. Závery tohto hodnotenia zhrnul autor prieskumu takto: 

Z hľadiska kvality je súčasná MVS hodnotená pracovníkmi knižníc ako málo 
pohotová. Príčinou je najmä neúplnosť a neprístupnosť informácií o dostupnosti informač
ných zdrojov v českých knižniciach, zastarané pravidlá pre styk v oblasti MVS, nevyjasne
né ekonomické aspekty MVS, v niektorých prípadoch nízka úroveň personálneho a tech
nického vybavenia pracovísk MVS a nesprávne vykazovanie štatistických údajov o MVS. 

Napriek tomu medziknižničné služby predstavujú základnú formu vzájomnej 
spolupráce knižníc a významný zdroj efektívneho využívania informačných fondov. Vývoj 
ukazuje, že v budúcnosti bude význam medziknižničných služieb výrazne narastať. Autor 
poskytol účastníkom Zásady medziknižničnej výpožičnej služby, dočasne platné v ČR. 

PhDr. E. Svobodová z NK ČR porovnala vybavovanie objednávok na medzikniž
ničné služby v r. 1997 a 1998, overovanie požiadaviek na medziknižničné služby v 
súborných katalógoch a vybavovanie požiadaviek prostredníctvom elektronickej pošty. 
Zdôraznila potrebu využívania Internetu a nutnosť vybaviť pracoviská medziknižničných 
služieb príslušným technickým zariadením. 

Referenčné služby majú za úlohu sprostredkovať požadované informácie buď 
priamo, alebo s odkazom na to, ako ich získať, alebo na zdroj, v ktorom sa nachádzajú. 
O tom informovala účastníkov J. Pospíšilová z Referenčného centra NK ČR. Pracovisko 
referenčných služieb integruje informačné, konzultačné, rešeršné, referenčné a 
meziknižničné služby na jednom mieste. Referenčné centrum okrem toho vytvorí 
podmienky na sprístupňovanie Internetu registrovaným používateľom NK ČR. 
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Príspevok PhDr. V. Achbergerovej z CVTI S R  bol zameraný na predstavenie 
pracoviska, jeho koncepcie, nových činností a služieb. Medziknižničné služby sa v SR 
realizujú bez závažnejších problémov. Financovanie sa uskutočňuje z rozpočtov 
jednotlivých knižníc, v prípade medziknižničných reprografických a medzinárodných 
medziknižničných služieb s čiastočnou spoluúčasťou používateľa. CVTI SR poskytuje 
MVS zdarma (používateľ platí za kópie článkov a za poštovné), spoplatňovanie MMVS sa 
rieši paušálnym poplatkom. Informácie o medziknižničných službách vrátane tlačív nájdu 
záujemcovia na domovskej stránke CVTI S R  na Internete (http://www.sltk.stuba.sk). 

Mgr. Wl. Priesolová z CVTI SR predstavila systém JASON v medziknižničných 
službách CVTI SR. V CVTI SR bol sprístupnený v novembri 1995 systém JASON (Journal 
Articles Sent On demaNd), expresné elektronické objednávanie a dodávanie plných textov 
článkov zo zahraničných periodík. Od roku 1998 sa realizuje cez Internet na základe 
dohody s Univerzitnou knižnicou v Bratislave - NKC o spolupráci na jeho využívaní. Systém 
si právom získal popularitu medzi používateľmi. 

Automatizovaný výpožičný systém BIS-C a jeho využívanie v CVTI SR priblížil účast
níkom Ing. O. Cvik, námestník riaditeľa z CVTI SR. BIS-C je efektívny a zo strany používa
teľskej verejnosti vysoko hodnotený pre jeho rýchlosť a jednoduchosť pri využívaní. 

Z konkrétnych podnetov diskutovaných na zasadaní vyberáme: 

• využívanie elektronickej pošty ako prostriedku na skvalitnenie, urýchlenie a 
zjednodušenie medziknižničných služieb, 

• spracovanie a realizácia žiadanky pre medziknižničné služby v elektronickej podobe, 

• poskytovanie digitálnych kópií prostredníctvom používateľského konta, 

• koncepcia INVIK - integrovaná virtuálna knižnica v STK Praha. 

Súčasťou zasadania komisie bola exkurzia na pracoviskách CVTI SR. 

Na zasadaní boli sformulované tieto závery: 

1. Na riešenie problému s colným odbavovaním zásielok MVS medzi ČR a SR komisia 
služieb odporúča knižniciam v ČR a SR, aby si medziknižničné služby medzi sebou 
poskytovali len ako služby medzinárodné, a to prostredníctvom knižníc na to určených 
a po všetkých stránkach vybavených. V ČR sú to: NKČR, STK, KAVČR, SVK Olomouc 
a MZK Brno. V SR: UKB - NKC, CVTI SR v Bratislave, UK SAV v Bratislave, SNK v 
MS v Martine. 

2. Pripomienky k zásadám medziknižničných služieb ČR je možné zaslať PhDr. V. 
Richterovi do NK ČR. 

3. Ďalšie zasadanie komisie služieb bude v apríli 1999 v NK ČR v Prahe. 

PhDr. Viera Achbergerová 

Nová služba pre knižnice 

Univerzitná knižnica v Bratislave - Národné knižničné centrum (UKB - NKC) je 
poverená Ministerstvom kultúry SR funkciou národného metodického centra pre knižnice. 
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Jednou z úloh metodického centra je odborná poradenská pomoc knižniciam v oblasti 
priestorového a architektonického vybavenia knižníc. 

Univerzitná knižnica v Bratislave - Národné knižničné centrum v týchto dňoch 
podpísala dohodu o poskytovaní služieb s Fakultou architektonickej tvorby budov pre 
kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Predmetom dohody je poskytovanie služieb v 
oblasti typizačnej činnosti, konzultačnej a metodickej činnosti, overovacej činnosti a 
projekčnej činnosti. 

Konzultačná a metodická činnosť zahŕňa poradenskú činnosť pre knižnice pri 
stavebných úpravách a zmenách, pomoc pre investorov pri vypracovaní zámerov a pri 
vypracúvaní jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie a konzultácie so 
spracovateľmi projektovej dokumentácie. Konzultácie poskytuje Ing. arch. Vladimír 
Šimkovič, CSc., pravidelne každý štvrtok od 9,00 - 12,00 hod. (mimo prázdnin) v 
priestoroch UKB - NKC. Konzultáciu treba vopred nahlásiť u PhDr. Renáty Zörklerovej, 
tel. 5333641 - 4, kl. 249, alebo u Mgr. Daniely Pieružkovej, kl. 262, alebo písomne na 
adrese Univerzitná knižnica v Bratislave - Národné knižničné centrum, Michalská 1, 814 
17 Bratislava. UKB - NKC hradí náklady spojené s konzultáciami a náklady súvisiace s 
vycestovaním na miesto zadania úlohy. 

Overovacia činnosť zahŕňa ideové štúdie priestorov podľa požiadaviek investora na 
spracovanie a študentské projekty s rovnakým cieľom (oblasť interiérov, dizajnu, 
informačného systému a pod.). Činnosť sa bude vykonávať podľa požiadaviek 
objednávateľa po semestroch, t. j. všetky požiadavky na spracovanie a podklady musia 
byť pripravené do 15. februára a 15. septembra každého roku. Keďže pôjde zväčša o 
študentské práce vykonávané v rámci pedagogického procesu, budú fakturované len 
režijné náklady (rozmnožovanie, cestovné náklady). Požiadavky a podklady na túto 
činnosť treba predložiť písomne na adresu UKB - NKC do uvedených termínov. Náklady 
spojené s touto činnosťou bude hradiť objednávateľ. 

Katedra architektonickej tvorby budov pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas 
zabezpečuje pre knižnice aj projekčnú činnosť. Táto činnosť je  mimo rámca podpísanej 
dohody a projekčné práce UKB - NKC nehradí. Cena projekčných prác sa určí konkrétne 
podľa požadovaného rozsahu a platných cenníkov projekčných prác UNIKA. 

PhDr. Dagmar Kleinová 

Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre na novej adrese 

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SIPK), ktorá od r. 1964 sídlila v budove 
Okresného súdu v Nitre, musela po vypovedaní nájomnej zmluvy uvoľniť priestory. Nájsť 
nové priestory pre takú veľkú inštitúciu bolo skutočne ťažké. Napokon Slovenská 
poľnohospodárska univerzita kúpila časť prevádzok štátneho podniku Luna a knižnica sa 
dostala na okraj mesta. 
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Za pochodu sa pripravovali priestory pre najnutnejšiu prevádzku. Pracovníci knižnice 
balili knižničný fond (530 000 k. j.) a sťahovali nábytok. Koncom roku 1997 už boli v nových 
priestoroch všetky oddelenia knižnice okrem oddelenia služieb používateľom a 
knižničného fondu. V decembri 1997 a v januári 1998, teda len 2 mesiace, bola knižnica 
pre verejnosť uzatvorená. 

V januári 1998 sa do provizórnych priestorov (sklad SIPK) presťahovalo oddelenie 
služieb používateľom a asi 80 000 k. j. (skriptá, učebnice, diplomové práce, výskumné 
správy a celý fond noriem). Tu sú aj katalógy. 

Fond sa postupne sťahuje, ukladá sa na zem v halách, lepia sa štítky s čiarovým 
kódom. Po dodaní nových dvojpodlažných regálov by sa mal uložiť na stabilné miesto do 
septembra 1998. 

V nových priestoroch chýbajú študovne. Malá študovňa na 2. poschodí nepostačuje 
a ďalšie 2 študovne sú v areáli univerzity. Na 1. poschodí, kde by sa mal vytvoriť „otvorený" 
priestor, sprístupňujúci čitateľom informačné zdroje komplexne, je  zatiaľ výrobná hala 
Luny, š. p., kde naplno beží výroba a „spríjemňuje" život oddeleniu spracovania fondu, 
ktoré tam má pracovne. 

Knižnica teda má strechu nad hlavou. Objekt však projektovali ako priemyselnú 
budovu. Rekonštrukciou sa bude musieť zmeniť z výrobnej prevádzky na objekt 
kultúrno-vzdelávací. Knižnica je špecifickým typologickým druhom objektu, prevažne s 
vysokými nárokmi na architektonické a technické riešenie. Preto sa teraz spracováva 
realizačný projekt na prestavbu. 

SIPK bude mať asi 6500 m 2 .  

Adresa: Slovenská poľnohospodárska knižnica 

Štúrova 51, p. p. 20 B 

949 59 Nitra 

Tel.: 087/517 743 - riaditeľstvo, 523 337, 523 430, 517 744, 

528 516, 528 539, 524 610 

študovne v areáli SPU - 087/601, kl. 495 

e-mail: slpk@uniag.sk 

Internet: http://www.uniag.sk/~slpk 

Ing. Danka Jela Petrášová 
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PREČÍTALI SME Z A  V Á S  | 

Quo vadis, knihovník vedeckej knižnice v roku 2000? 
Dvanásť téz o budúcnosti odborného referenta 

Helmut Oehling 

Povolanie knihovníka vo vedeckej knižnici má na prelome storočí za sebou už 
bezmála storočnú históriu. Po celé desaťročia bolo v prvom rade poznamenané 
kontinuitou a tradíciami. Platí to najmä pre klasické knižničné činnosti, ako je akvizícia, 
spracovanie literatúry, výstavba fondu, ako aj pre klasickú formu média - knihu. 

V neustále sa meniacom a rozvíjajúcom svete komunikačných a informačných 
technológií stojí dnes toto povolanie na rázcestí. Z rôznych strán počuť kritické hlasy 
súvisiace so statusom nášho profesijného stavu, ktorým musíme čeliť. 

Bezpochyby sa knihovník pracujúci vo vedeckej knižnici bude musieť v budúcností, 
ak bude chcieť obstáť, stať popri svojej klasickej profesii informačným špecialistom, 
ovládajúcim celý repertoár nových techník, resp. obsluhy médií, aby mohol efektívne 
sprístupňovať informácie svojim klientom. Ťažisko jeho pôsobnosti sa bude musieť 
presúvať smerom od knižnice bližšie ku klientele (fakulty, inštitúty), aby bol akceptovaný 
v kontexte budúcej úspory pracovných síl ako nenahraditeľný článok. Pôjde 
predovšetkým o to, či sa knihovník vo svojom profesionálnom prostredí bude legitimovať 
v prvom rade ako správca knižnice, alebo ako odborný referent a informatik-špecialista. 

V uvedených 12 tézach o budúcnosti knihovníka vedeckej knižnice nebolo možné, 
samozrejme, zohľadniť všetky špecifiká práce. Každá knižnica má inú klientelu, pravidlá 
a úlohy. Odborný referent univerzitnej knižnice má iné povinnosti ako jeho kolega v štátnej 
knižnici alebo v knižnici výskumného ústavu. Spoločná je  však potreba zdôrazňovať nové 
úlohy v meniacom sa informačnom a komunikačnom svete. 

Tézy sa najviac týkajú odborných knihovníkov pôsobiacich v univerzitných 
knižniciach, možnosť aplikácie na iné pracoviská treba posudzovať individuálne. 

1. téza: Primárna prezentácia povolania knihovníka vedeckej knižnice tkvie v jeho úlohe 
ako odborného referenta, a nie v konštatovaní jeho rutinných výkonných funkcií. Knihovník 
budúcnosti bude preto v prvom rade informatik-špecialista, odborník vo svojej oblasti. Tu 
je šanca stať sa potrebným a nenahraditeľným. 

2. téza: V bežných rutinných výkonoch je knihovník vedeckej knižnice nahraditeľný 
schopnými diplomovanými knihovníkmi, no z hľadiska úloh vyplývajúcich z jeho 
postavenia odborného referenta to nieje možné. Princíp: každý robí to, čo vie len on. 

3. téza: Pre odborného referenta vedeckej knižnice bude v omnoho väčšej miere 
rozhodujúca jeho odborná pripravenosť. Treba ho odlíšiť od zamestnanca iných verejných 
inštitúcií (úrady), kde sa v prvom rade vyžaduje práca v oblasti správy. Činnosť knihovníka-
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-specialistu je  například porovnateľná s prácou chemika vo výskumnom ústave či úrade 
životného prostredia, príp. podobných inštitúciách, t. j. tam, kde sa nevyžaduje len admi
nistratívna práca. 

4. téza: Čím ďalej, tým viac bude možné odbremeniť knihovníka-špecialistu od klasických 
rutinných úloh. Tým sa uvoľnia jeho kapacity pre aktívne poskytovanie informácií. 

5. téza: Klasický odborný referent, ktorý sa venuje „iba" akvizícii a spracovaniu, nemá 
budúcnosť. Nový odborný referent to robí tiež, ale takisto aktívne sprostredkúva to, čo 
získal, a to v zmysle aktívnej odbornej informácie. Platí rovnica: odborný referent 20 -
odborný referent 1900 + aktívna odborná informácia. 

Odborný referent sa musí naučiť ponúkať informáciu ako tovar, „predávaťju" lepšie 
ako dosiaľ. Musí sa viac venovať svojej klientele, ktorá často pozná a využíva iba zlomok 
zdrojov knižnice. Musí byť v ofenzíve a hľadať kontakt s verejnosťou. Ponúka sa tu 
intenzívnejšia spolupráca s kolegami rovnakého profesijného zamerania na celoštátnej 
úrovni (user groups, mailing). 

6. téza: Odborný referent ústrednej knižnice je  jediný pracovník univerzity, ktorý pozná 
celé spektrum odborných informácií a má k dispozícii ich zdroje. Táto téza obsahuje 
zároveň šancu i nároky. Je informatikom-špecialistom univerzity, ktorý môže siahnuť po 
všetkých zdrojoch informácií bez ohľadu na typ média. Skúsenosti ukazujú, že toto je z 
hľadiska výučby študentov pole ležiace úhorom. Spravidla nemajú odborní asistenti 
poznatky z tejto oblasti, alebo sú príliš zaťažení inými úlohami. Aj v tejto oblasti sa odborný 
referent môže stať nenahraditeľnou osobou. 

7. téza: Vedeckí pracovníci očakávajú (čakajú na) aktivity odborných referentov a s 
vďakou prijímajú ich služby. A j  tu je dôležitá vlastná iniciatíva, trpezlivosť pri vytváraní 
kontaktov. Často sa pasivita knihovníkov ospravedlňuje zjavným nezáujmom zo strany 
fakúlt. 

8. téza: Pre akceptovanie odborného referenta knižnice ako partnera vedca je 
rozhodujúca jeho fyzická prítomnosť. Telefón, telefax, e-mail, Internet a iné virtuálně 
kontakty nestačia. Knihovník-špecialista sa musí sám snažiť o to, aby ho univerzitná 
verejnosť brala na vedomie. 

9. téza: Na to, aby odborný referent mohol kompetentne plniť svoje úlohy, musí sa neustále 
vzdelávať. Nestačí iba účasť na obligátnych formách ďalšieho vzdelávania. Vzdelávať sa 
je každodennou úlohou referenta. Účasť na vedeckých podujatiach fakulty je zároveň aj 
možnosťou nadväzovať kontakty. 

10. téza: A j  pri posudzovaní možností profesionálneho postupu a odmeňovania za prácu 
treba zaviesť nový pohľad. Knihovníka-špecialistu v zmysle kritérií uvedených v 5. téze 
treba rozlišovať od kolegu, ktorý vykonáva iba knihovnícku činnosť v klasickom zmysle 
slova. Zmena myslenia v tejto oblasti bude asi jedným z najtvrdších orieškov pri ceste k 
vytvoreniu nového obrazu odborného referenta. 
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11. téza: Nové úlohy a nová tvár tejto profesie si vyžadujú aj nové cesty a obsah 
vzdelávania. Pri zvažovaní dôležitosti teórie a praxe sa treba, na rozdiel od obsahu 
vzdelávania diplomovaných knihovníkov, pri ktorom sa kladie väčší dôraz na teóriu, vo 
väčšej miere venovať oblasti vedeckých informácií, nových médií, resp. školeniu 
používateľov. 

12. téza: Odborný referent roku 2000 je nenahraditeľný pre vedu a vzdelávanie, a preto 
nemá problémy s uznaním svojho stavovského a profesijného postavenia. Svojou 
kompetenciou dosahuje, že ho okolie akceptuje. 

Prameň: Bibliotheksdienst, 32, 1998, č. 2, s. 247 - 254. 

Výťah pripravila a spracovala K. Potoková 

Knižnice a vysoké školstvo 
Knižnice vo vzdelávajúcej sa spoločnosti 

Katarína Steinwachsová 

V prvom rade to bola finančná kríza, ktorá donútila v roku 1996 britskú vládu vytvoriť 
komisiu, ktorej úlohou bolo zhodnotiť súčasný stav britského vysokého školstva a vydať 
odporúčania pre jeho budúci rozvoj. Sedemnásťčlenná komisia odborníkov z oblasti 
školstva a vedy pod vedením sira Rona Dearinga predložila v lete 1997 správu pod názvom 
Higher Education in the Learning Society (známu aj pod názvom Dearing Report), ktorej 
hlavné ciele možno zhrnúť takto: 

• maximalizácia pozornosti vysokému školstvu pri zohľadnení potrieb jednotlivca, národa 
a budúceho trhu práce, 

• zabezpečenie širokej palety ponuky vzdelávania prostredníctvom kurzov, inštitúcií, 
rozličných foriem štúdia, 

• vysoký štandard ukončeného vzdelania, 

• zvýšenie efektívnosti výučby a učenia sa, 

• zohľadnenie záujmov zamestnávateľov, 

• posilnenie výskumnej činnosti, 

• spravodlivé a prehľadné formy podpory študentov, 

• možnosť výberu personálu inštitúciami, 

• účinné využívanie nákladov a vysoká kvalita. 

Kľúčovou predstavou Dearingovej správy je úvaha o vzdelávajúcej sa spoločnosti, 
v ktorej si ľudia každého veku uvedomujú potrebu neustále sa vzdelávať, a to či už z 
hľadiska potrieb svojej profesie, alebo z osobných pohnútok. Z hľadiska európskej 
industriálnej, resp. postindustriálnej spoločnosti podčiarkuje Dearing rozhodujúci význam 
celoživotného vzdelávania, ktoré bude predstavovať v dnešnom a budúcom, čoraz viac 
globalizovanom hospodárskom svete konkurenčnú výhodu pre každú krajinu. Od 
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vysokého školstva sa v budúcnosti bude očakávať flexibilnejšia reakcia na potreby 
študentov a „zákazníkov", t. j. zamestnávateľov a zadávateľov výskumných úloh, potreba 
zamestnávať vysokokvalifikovaných ľudí, ktorých možno motivovať a ktorí sú ochotní dalej 
sa vzdelávať, ako aj využívanie obrovského potenciálu nových komunikačných a 
informačných technológií. 

Dearingova správa obsahuje spolu 93 odporúčaní pre všetky oblasti týkajúce sa 
vysokého školstva, počnúc počtom študentov, priebehom študijného procesu, potrebami 
výskumu a možnosťami jeho podpory, správou a financovaním a podobne. 

Pre knihovnícku oblasť sú zaujímavé najmä odporúčania súvisiace so zdokona
ľovaním procesu výučby a učenia využívaním komunikačných a informačných 
technológií. Dearing vidí potenciál komunikačných a informačných technológií predo
všetkým vo zvyšovaní kvality vedy a výskumu, vysokoškolského manažmentu a azda aj 
v dlhodobom znižovaní nákladov. Odporúča, aby všetky vysokoškolské ustanovizne mali 
do roku 1999/2000 vypracovanú komplexnú komunikačnú a informačnú stratégiu. 
Iniciatíva musí pritom vychádzať z vedenia škôl a musí zohľadňovať ich potreby. Táto 
stratégia má zahŕňať informačné zdroje (knižnice, interné informácie školy), prostriedky 
komunikácie medzi študentmi, vysokoškolskými učiteľmi a správou, vývoj učebných 
materiálov, ako aj vývoj efektívnych manažérskych informačných systémov. Preto je 
potrebné, aby vrcholový manažment vysokoškolských ustanovizní mal okrem riadiacich 
schopností aj veľké pochopenie pre potenciál, ktorý predstavujú nové technológie. Pretože 
iba nemnohí z dnešných vedúcich pracovníkov disponujú oboma vlastnosťami, odporúča 
Dearing prizvať potrebných odborníkov na vysoké školy zvonka, resp. postarať sa o interný 
rozvoj v tejto oblasti pomocou špeciálnych opatrení. 

Z hľadiska informačnej štruktúry odporúča Dearingova správa ďalší rozvoj 
elektronických sietí, ktoré môžu vysoké školy využívať ako zdroj informácií, ako 
„marketingový" prostriedok na podporu výučby a výskumu, resp. pre interné potreby 
manažmentu. Ďalej treba rozvíjať elektronický knižničný program (Electronic Libraries 
Programm). Tu sa poukazuje na dôležitosť rokovaní o licenčných zmluvách v súvislosti s 
prístupom k rôznym bázam dát, ako aj na inováciu spolupráce s vydavateľským sektorom, 
predovšetkým v otázkach autorského práva. 

Jedno z ďalších odporúčaní sa týka možností študentov pracovať so sieťami. 
Odporúča sa, aby do roku 2000 bol pomer verejne prístupných počítačov k študentom 
1 : 1 0 a  aby do roku 2005 mal každý študent svoj laptop. 

Už v roku 1993 sa knižnice dostali do centra záujmu, čo súviselo s tzv. Follettovou 
správou. Odporúčania sira Briana Follettsa viedli jednak k výraznému budovaniu knižníc, 
jednak k tvorbe elektronického knižničného programu (Electronic Libraries Programm), 
ktorý podporil projekty v oblasti elektronickej dodávky dokumentov, elektronických časo
pisov, publikovania on-demand, resp. prístupu k JANET-u, resp. SuperJANET-u (Joint 
Academic Network). Program, ako aj manažment JANET-u a SuperJANET-u bol koordino
vaný výborom Joint Information Systems Committee (JISC). JISC funguje aj ako poradný 
orgán pri vývoji informačných stratégií. Dosiahnuté výsledky hodnotí Dearingova správa 
pozitívne a nadväzuje na ňu vo svojich úvahách. 
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Britské knižnice vidia v sebe obrovský potenciál, ktorým môžu prispieť k realizácii 
navrhnutých informačných stratégií. Knižnice by mohli byť hlavnými aktérmi pri 
poskytovaní služieb študentom v rámci sietí. Knižnice však musia bojovať o uznanie svojej 
dôležitej úlohy pri univerzitnom výskume a požaduje sa tiež, aby sa existencia kvalitných 
knižničných služieb považovala za dôležité kritérium pri hodnotení kvality vysokej školy. 
Množstvo rozsiahlych programov na školenie používateľov v rámci knižníc poskytuje 
základ pre možnú a potrebnú integráciu do jednotlivých učebných procesov. 

Jedným z výsledkov spomínanej Follettovej správy bolo spojenie výpočtových 
stredísk a univerzitných knižníc, často pod vedením knižnice. V mnohých prípadoch sa 
pridružili i ďalšie komponenty, napr. pracoviská vyrábajúce multimediálně učebné 
materiály. Tento vývoj viedol k tomu, že niektoré inštitúcie sa vzdali názvu „knižnica" v 
prospech názvu „vzdelávacie centrum" (Learning Centre), alebo „knižnica a vzdelávacie 
centrum" (Library and Learning Centre). 

Význam, ktorý pripisuje Dearingova správa efektívnemu využívaniu nových 
informačných a komunikačných techník, ponúka knižniciam šancu využiť svoje vedomosti 
a skúsenosti s prácou s novými technológiami pri vývoji a realizácii informačných stratégií. 
Pritom bude rozhodujúce, do akej miery sa im podarí presvedčiť tých, ktorí majú rozho
dujúce slovo, o svojej kompetencii a ako sa toto úsilie prejaví v činnosti vedeckých knižníc. 

Prameň: Bibliotheksdienst, 32, 1998, č. 2, s. 223-229. 

Výťah pripravila a spracovala K. Potoková 

Ukrajinská knižničná asociácia, jej ciele a hlavné smery činnosti 

V. C. Paškova 

Na Ukrajine je v súčasnosti okolo 50 000 knižníc rôznych typov - verejných, 
vedeckých, školských, poľnohospodárskych, technických a iných, v ktorých pracuje vyše 
80 000 knižničných pracovníkov. Rozvíjajú sa demokratické základy riadenia knihovníctva 
a zvyšuje sa profesionálne uvedomenie knihovníkov. A j  v ukrajinskom knihovníctve sa 
začali uplatňovať myšlienky samosprávy - vytvárajú sa samostatné a nezávislé knižničné 
združenia a asociácie v rade regiónov Ukrajiny, v Kyjeve, Charkove, Chersone, Nikolajeve. 

Ako je známe, najstaršou a najvplyvnejšou knižničnou asociáciou vo svete je 
Americká knižničná asociácia, založená v roku 1876. V roku 1877 bola založená Knižničná 
asociácia Veľkej Británie. V posledných rokoch boli obnovené alebo založené knižničné 
asociácie v Estónsku, Litve, Rusku, Bielorusku a iných krajinách. 

Uvedomujúc si veľkú zodpovednosť za zachovanie informačno-bibliografických 
zdrojov krajiny, za formovanie zodpovedného vzťahu širokých kruhov spoločnosti k ideám 
vzdelanej, humánnej a sociálne spravodlivej spoločnosti, pracovníci ukrajinských knižníc 
si vo februári 1995 založili Ukrajinskú knižničnú asociáciu. 
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Strategickým cieľom činnosti Ukrajinskej knižničnej asociácie je podpora ochrany 
knižničných materiálov ako národného dedičstva a bohatstva a garantovanie slobodného 
prístupu k celému objemu nahromadených poznatkov a informácií cestou výmeny, 
zjednocovanie názorov a podpora spolupráce vo všetkých otázkach knižničnej činnosti, 
profesionálneho vzdelávania, vplyvov na spoločenskú mienku s cieľom zdokonaľovať 
knižničné a informačno-bibliografické služby spoločnosti. 

Ukrajinská knižničná asociácia je nezávislá, samostatná spoločenská organizácia, 
ktorá na základoch dobrovoľnosti združuje osoby profesionálne spojené s knihovníctvom, 
bibliografickou a informačnou činnosťou a všetkých, ktorí majú záujem o podporu knižníc, 
knihovníctva a čítania. Praktizuje sa individuálne i kolektívne členstvo. Asociácia pôsobí 
na princípoch dobrovoľnosti, demokracie, „glasnosti", samosprávy, zákonnosti a rovno
právností jej členov. 

Prioritnými smermi činnosti asociácie sú: 

• aktívna účasť na formovaní celoštátnej knižničnej politiky, 

« demokratizácia knižnice ako sociálneho inštitútu, 

• spoločenská ochrana práv knihovníkov, podpora riešenia sociálnych problémov pracov
níkov odboru v podmienkach trhových vzťahov, 

• rozpracúvanie nových prístupov a konkrétnych opatrení v oblasti knižničného vzdelá
vania a vedy, 

• zavádzanie nových knižnično-informačných technológií. 

Na ustanovujúcej konferencii (1995) sa zdôraznilo, že Ukrajinská knižničná asociácia 
je povolaná: 

• napomáhať zabezpečenie občanov Ukrajiny knižnično-bibliografickými a informačnými 
službami vysokej kvality; 

• pracovať so zákonodarcami s cieľom získať na všetkých úrovniach pre knižnice a 
knihovníctvo nevyhnutnú právnu a finančnú podporu; rozpracúvať legislatívne akty o 
knižničnej činnosti, vykonávať ich nezávislú vedeckú expertízu; 

• chrániť právo knižníc uchovávať a sprístupňovať dokumenty, odrážajúce rôzne názory; 

• zaoberať sa vydavateľskou činnosťou - vydávať časopisy, monografie, učebnice, príruč
ky atď.; 

« uskutočňovať hodnotenie učebných programov a akreditáciu škôl, ktoré pripravujú 
knižničných špecialistov, vystupovať ako organizátor nepretržitého vzdelávania 
knihovníkov; 

• propagovať knižnice a čítanie v spoločnosti; 

• napomáhať zvýšenie prestíže knižníc a knihovníckej profesie; 

• pomáhať knižničným pracovníkom v ich profesionálnom raste, zaraďovaní sa do 
pracovného procesu, zlepšovaní morálnych a materiálnych podmienok života a činnosti; 

• byť iniciátorom a organizátorom výskumnej činnosti v odbore, prispievať kjej stimulácii 
priznávaním vyznamenaní a prémií; 

• poriadať konferencie o knižničných otázkach, bibliografii a informatike; 

• vypracúvať normy, pravidlá, príručky a odporúčania zamerané na zlepšenie knižničných 
služieb. 
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V súčasnom období činnosti Ukrajinskej knižničnej asociácie medzi jej základné 
priority patrí posilnenie finančnej základne a zvýšenie počtu členov; zabezpečenie vysokej 
kvality a modernej úrovne knižničných a informačných služieb (vrátane profesionálneho 
správania sa knihovníka v demokratickej spoločnosti, rozvoja sústavy nepretržitého 
vzdelávania, aktívneho uplatňovania najnovších informačných technológií); zdokona
ľovanie knižničného zákonodarstva a uskutočňovanie spoločenskej kontroly stavu kniž
ničnej problematiky v krajine; organizácia a stimulovanie vedeckovýskumnej činnosti a 
rozširovania svetových skúseností; rozpracovanie vnútornej štruktúry asociácie (pôso
benie záujmových skupín, sekcií, výborov a pod.). 

Prameň: NTI 1997, č. 2, s. 59 - 62. 

Výťah pripravil a spracoval J. Kurák 
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* Správa ЕР o stratégii v oblasti informácii a komunikácií zrevidovaná 

V máji 1998 plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) prediskutovalo správu o 
stratégii v oblasti informácií a komunikácií v Európskej únii (EÚ). Základnou myšlienkou 
správy je  koordinácia informačných a komunikačných iniciatív EP a Európskej komisie 
(EK) a tam, kde je  to vhodné, integrácia ich aktivít. Na prvú verziu tejto správy zaznela 
kritika, pretože obsahovala skutočnosti, ktoré boli v rozpore s internými pravidlami EP. Z 
tohto dôvodu boli z verzie predloženej plenárnemu zasadaniu v máji vyňaté dva body. Ide 
konkrétne o zriadenie Európskej informačnej agentúry (EIA) zodpovednej za realizovanie 
kombinovaných informačných a komunikačných aktivít EP a E K a  ideu vytvoriť informačnú 
subkomisiu v rámci výboru EP pre kultúru. 

V novej verzii sa zachováva návrh o Európskej informačnej komisii (EIK), ktorý zahŕňa 
komisára pre informácie, generálneho riaditeľa EK pre oblasť informácií, viceprezidenta 
zodpovedného za informácie, predsedov kultúrneho a rozpočtového výboru a 
generálneho riaditeľa EP pre informácie. Táto komisia by mala byť zodpovedná za 
koordináciu aktivít parlamentu aj komisie (EP a EK) vo sfére informácií a komunikácií a 
za dodržiavanie kombinovaných aktivít oboch inštitúcií. Komisia by sa mala stretávať 
najmenej raz za tri mesiace. Očakáva sa tiež, že obidve inštitúcie sa budú navzájom 
informovať o svojich informačných aktivitách. Zdôrazňuje sa tu tiež potreba decentralizácie 
činnosti EP a EK v tejto oblasti, napr. na úroveň úradov členských štátov EÚ, ako aj 
intenzívnejšieho využívania nových informačných technológií. Takisto je  potrebné 
zabrániť snahám využiť informácie ako nástroj propagandy. 

V závere sa skonštatovalo, že doterajšia informačná a komunikačná politika bola vo 
všeobecnosti veľmi úspešná. Správa by mala byť platformou pre formulovanie stanoviska 
EP týkajúceho sa smerníc o novej komunikačnej stratégii, ktorá sa začne realizovať v roku 
1999. 

* Informačná spoločnosť: Program na stimuláciu informačnej spoločnosti 
nadobúda platnosť 

30. marca Rada ministrov oficiálne prijala viacročný program na stimuláciu formovania 
informačnej spoločnosti (IS) v Európe. Program sa bude týkať obdobia od 1. januára 1998 
do 31. decembra 2002 s rozpočtom 25 mil. ECU. Jeho cieľom je: 

• zvýšenie verejného povedomia a chápania potenciálneho vplyvu IS a jej nových 
aplikácií, stimulovanie motivácie a schopností ľudí podieľať sa na transformácii 
spoločnosti na informačnú, 

• optimalizácia sociálno-ekonomických výhod informačnej spoločnosti v Európe analýzou 
technických, ekonomických, sociálnych a regulačných aspektov a výziev, 

• posilenie úiohy Európy v rámci celosvetových dimenzií informačnej spoločnosti. 
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Program tiež poskytne spoločný rámec, v ktorom sa na európskej úrovni môžu 
spolupodieľať rôzne národné, regionálne a lokálne iniciatívy. 

Opatrenia, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľov programu: 

• rozširovanie informácií o možnostiach, výhodách a možných rizikách informačnej 
spoločnosti, 

• identifikácia a rozširovanie informácií o potrebách občanov a používateľov s ohľadom 
na služby a aplikácie IS, 

• opatrenia na zabezpečenie informovania širokej verejnosti o projektoch, ktoré budú 
slúžiť ich potrebám, 

• podporovať priemysel pri poskytovaní služieb, ktoré spĺňajú potreby občanov a 
používateľov, 

• demonštrácia potenciálnych dosahov informačnej spoločnosti na regionálnej úrovni a 
šírenie výmeny relevantných informácií medzi mestami a regiónmi, 

• analýza možností a bariér znevýhodnených sociálnych skupín a periférnych regiónov v 
prístupe k produktom a službám IS, 

• rozširovanie počítačovej gramotnosti v sektore vzdelávania, 

• organizovanie stretnutí expertov, konferencií, seminárov a konzultácií. 

• Informačná spoločnosť: Európsky parlament diskutuje o návrhu správy zameranej 
na úlohu knižníc v informačnej spoločnosti 

V rámci parlamentného výboru pre kultúru členka EP Mirja Ryynänenová predložila návrh 
správy o úlohách knižníc v modernej spoločnosti. Otvorila diskusiu krátkym zhrnutím jej 
obsahu. Diskusie sa zúčastnili: Peter Pex (Holandsko), Maren Gúntherová (Nemecko), 
Philippe Monfils (Belgicko) a Roy Perry (Veľká Británia). 

P. Pex potvrdil, že knižnice zohrávajú významnú úlohu v poskytovaní informácií, čo hovorí 
v prospech parlamentných knižníc. Navrhol doplniť toto konštatovanie do správy. Maren 
Gúntherová vyslovila pochybnosti, či bude možné skutočne vytvoriť plánovanú rozsiahlu 
sieť verejných knižníc. Podľa jej názoru je  prepájanie knižníc do sietí nevyhnutné iba z 
hľadiska jazykovej sféry. Považuje za ťažko realizovateľné odporúčanie, aby verejné 
knižnice členských štátov poskytovali bezplatne základné služby, ako napr. požičiavanie 
knižničných materiálov a využívanie príručného fondu. Upozornila na to, že knižnice by 
mali pristupovať k tejto otázke diferencovane a poskytovať platené služby tým 
používateľom, ktorí si ich môžu dovoliť zaplatiť. 

P. Monfils kritizoval spôsob, akým sa v správe hovorí o copyrighte. Podľa jeho názoru by 
sa o otázkach copyrightu malo diskutovať v súvislosti s prijatím Smernice o harmonizácii 
copyrightu v informačnej spoločnosti. Preto navrhol vynechať paragrafy týkajúce sa tejto 
problematiky. Na záver žiadal, aby bol jasne vymedzený význam termínu „verejná" 
knižnica. 

P. Person naopak zdôraznil nutnosť presných pravidiel v oblasti copyrightu a jeho prísnej 
ochrany, pretože nové technológie umožňujú jeho ľahšie zneužitie. Podľa R. Perryho by 
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sa mali verejným knižniciam udeliť osobitné práva, aby mohli sprístupňovať informácie 
širokej verejnosti. 

13. mája EK schválila špeciálne programy, ktoré začlenila do Piateho rámcového 
programu. V programe pre informačnú spoločnosť (IST programme) sa zmieňuje o 
knižniciach, múzeách a archívoch ako o súčasti kultúrneho dedičstva. P. Keery z EK 
vyjadril nádej, že zmienka o nich vyvolá väčší záujem v uvedenej oblasti. Referoval o 
skúsenostiach mnohých členských štátov v súvislosti s paragrafom č. 18, ktorý upriamuje 
pozornosť na knižnice. Oznámil, že sa pripravuje referát o súčasnom stave a vývoji vo 
sfére informácií v Európe, zameraný na všeobecnú dostupnosť dokumentov EÚ. Paragraf 
č. 17 považoval za zaujímavý, ale poukázal na niektoré problémy, napr. rozdielnosť medzi 
členskými štátmi a otázky subsidiarity. Na záver navrhol, aby sa výraznejšie podporovalo 
prepojenie knižníc európskych inštitúcií prostredníctvom informačných sietí. 

Mirja Ryynänenová ukončila diskusiu konštatovaním, že je potrebné zakomponovať do 
správy všeobecné otázky copyrightu, pretože významne súvisia s využívaním a 
sprístupňovaním informácií v knižniciach a s celoživotným vzdelávaním. 

* Európsky parlament stanovil priority pre rozpočet na rok 1999 

7. apríla EP prijal správu členky EP Barbary Duhrkop-Duhrkopovej o rozpočte EÚ na r. 
1999. Zdôraznilo sa, že tento rozpočet bude jednou z platforiem pre finančné perspektívy 
na obdobie po r. 1999 a boli preň určené základné priority. Jednou z nich je vytváranie 
pracovných príležitostí prostredníctvom investícií do výskumu a vývoja. Ako ďalšie 
prednosti boli stanovené vzdelávanie a odborný výcvik v rámci Európy. Pokiaľ ide o 
štrukturálne fondy, EP súhlasil s návrhom EK presunúť na r. 1999 všetky úvery nevyužité 
v r. 1997, konkrétne sumu 1534 bilióna ECU. EP sa rozhodol zvýšiť výšku štrukturálnych 
fondov o 1433 bilióna ECU a kohéznych fondov o 101 biliónov ECU. Rokovania sa 
zúčastnil aj Erkki Liikanen, európsky komisár zodpovedný za rozpočet, ktorý zdôraznil 
nutnosť transformovať program PHARE na skutočne efektívny nástroj prípravy vstupu do 
EÚ. 

PLÁNY AKCIÍ 

* Európska komisia navrhuje Prvý rámcový program na podporu kultúry 

6. mája prijala EK návrh Prvého rámcového programu na podporu kultúry. Tento program 
má nahradiť 3 súčasné programy (Kaleidoscope pre umeleckú tvorivosť, Ariane pre knihy 
a čítanie a Raphael pre kultúrne dedičstvo) a mal by slúžiť ako jednoduchý finančný a 
programový nástroj na obdobie r. 2000 - 2004. Na jeho realizáciu bola vyčlenená suma 
167 miliónov ECU a jeho zámerom je  predložiť transparentný a súvislý pohľad na 
pripravované podujatia EÚ v oblasti kultúry na obdobie r. 2000 - 2004 s cieľom: 

• pozdvihnúť kultúrny rozmer spoločný Európanom s dôrazom na spoločné kultúrne črty 
a na posilnenie vzájomných kultúrnych vzťahov a kooperácie, 
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• zaručiť rešpektovanie a podporovanie kultúrnej rozmanitosti, 

• podporovať kultúrne aktivity, ktoré prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju, 

• podporovať vzájomný dialóg kultúr rôznych krajín a propagovať európsku kultúru. 

K realizácii uvedených zámerov dôjde v rámci 3 hlavných typov aktivít: 

1. Dohody o kooperácii v oblasti kultúry, ktoré navrhli kultúrne siete, budú podporovať 
spoločné produkcie a cirkuláciu prác a umelcov (hry, opery, spoločné výstavy), ako aj 
vysielanie produkcií. V rokoch 2000 - 2004 by malo byť prijatých okolo 60 takýchto 
viacročných dohôd. 

2. Hlavné aktivity európskeho a/alebo celosvetového významu. Príkladom sú Európske 
mesto kultúry, festivaly umenia v predsedajúcich krajinách EÚ, Dni EÚ, zabezpečujúce 
účasť európskych umelcov na hlavných európskych festivaloch, a počtom vzrastajúce 
archeologické miesta európskeho významu. Každý rok by sa malo realizovať 20 
podujatí tohto zamerania. 

3. Inovované aktivity na podporu nových foriem tvorivosti a kultúrneho prejavu. Príklady 
sa týkajú sociálnej integrácie (kultúra a predmestia), životného prostredia 
(rešpektovanie svetového kultúrneho dedičstva), technológie (vytváranie multimedi-
álnych nástrojov), medzinárodných aktivít (kultúrne udalosti venované európskym 
témam a organizované kultúrnymi inštitúciami v ostatných častiach sveta). Každoročne 
by sa malo uskutočniť okolo 100 akcií podobného charakteru. 

V o  svojom návrhu EK takisto predstavuje sústavu smerníc, ktoré majú priamy alebo 
nepriamy účinok na kultúru a spojitosť legislatívy EÚ. EK navrhuje explicitnú integráciu 
kultúry do aktivít a politiky EÚ v troch hlavných líniách: 

• legislatívny rámec priaznivý pre kultúru (copyright, voľný pohyb umelcov, daňový 
systém); 

• kultúrny rozmer podpornej politiky (regionálna, sociálna politika, odborný výcvik -
vzdelávanie, informačná spoločnosť, nová technológia); 

• kultúra vo vonkajších vzťahoch EÚ (WTO.OECD). 

Podrobnosti súvisiace s novou iniciatívou, tak ako všetky návrhy týkajúce sa kultúry, budú 
dohodnuté medzi radou ministrov a Európskym parlamentom. Súhlas rady ministrov by 
mal byť jednohlasný, pretože v opačnom prípade by to viedlo k dlhým odkladom vzhľadom 
na to, že mnohé vlády majú tendenciu vnímať kultúrnu politiku skôr ako oblasť pre národné 
aktivity než pre angažovanosť EÚ. Úplný text návrhu je dostupný na Internete: 

http://europa.eu.int./enúcomm/dg10/culture/index-en.html 

AKCIE 

* Frankfurtský knižný veľtrh 

Frankfurt, 7.-12. októbra 1998 

Kontakt: Frankfurter Buchmesse, Press Department 
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Tel.: +49 69 2102-217; fax: +49 69 2102-227 

E-mail: press@book-fair.com 

http://www.frankfurt-book-fair.com/ind-e.html 

* Sloboda prejavu, cenzúra, knižnice 

Riga, Lotyšsko, 14.-17. októbra 1998 

Kontakt: Ms Anna Maulina, National Library of Latvia, R. Vagnera iela 4, Riga, LV-1050, 
Latvia 

Tel.: +371 721 0064/722 5582; fax: +371 722 5582 

E-mail: lnbpn@lnbpn.org.lv 

* Nové technológie, nová Európa? 

Haag, 15. -16. októbra 1998 

Kontakt: Jo Brudenell, CIRA, University от' Teesside, Borough Road, Middlesbrough TS1 

3BA, United Kingdom 

Tel.: +44 1642 342 710; fax: +44 1642 342 711 

E-mail: j.brudenell@tees.ac.uk 

http://wheelie.tees.ac.uk/CIRA/ 

* Netdays Europe 1998 

17. -24. októbra 1998 

Kontakt: Alain Dumort alebo Jimmy Jamar, European Commission, Directorate General 
'Education, Training and Youth', Sector New Technologies, 5 rue Belliard, B-1040 
Brussels, Belgium 

Tel.: +32 2 295 2082; fax: +32 2 296 6297 

E-mail: netdays@dg22.cec.be 

http://europa.eu.int/en/comm/dg22/netdays/home.html 

* Piaty rámcový program a technológia budúcnosti 

Amsterdam, 28. októbra 1998 

Konferencia poskytne praktický prehľad Piateho rámcového programu pre výskum a 
rozvoj, ktorý bude pravdepodobne prijatý koncom roku 1998. Predstaví rozličné oblasti 
výskumu a kľúčové problémy, napr. ako iniciovať Projekt európskeho výskumu a rozvoja 
a akým spôsobom sa ho zúčastniť. 

Kontakt: SENTER/EG-Liaison, PO Box 30732, NL-2500 GS Den Haag, The Netherlands 

Tel.: +31-70-361 0250; fax: +31-70-356 2811 

E-mail: congres@egl.nl 

http://www.egl.nl/congres/ 
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* IST 98: Technológie v rámci informačnej spoločnosti. Konferencia spojená s 
výstavou 

Viedeň, 30. novembra - 2. decembra 1998 

Kontakt: European Commission, Esprit Helpdesk, Mrs Gerda Colling, Avenue des 
Nerviens 105, Bureau 8/94, B-1040 Brussels 

Tel.: +32 2 296 8594; fax: +32 2 296 8388 

E-mail: eitc98@dg3.cec.be 

http://www.cordis.lu/esprit/src/ist98.htm 

* 7. medzinárodné sympózium BOBCATSSS: vzdelávacia organizácia - vzdeláva
júca sa spoločnosť - celoživotné vzdelávanie 

Bratislava, 25. -27. januára 1999 

Cieľom tohto sympózia je skúmať nevyhnutné zmeny a úlohy pre vzdelávajúcu sa 
spoločnosť. Témy budú zahŕňať: kľúčovú úlohu informačných technológií pre vzdelávacie 
organizácie a celoživotné vzdelávanie, informačný manažment a manažment vzdelávania 
vo vzdelávacích organizáciách, knižniciach, sebavzdelávaní v organizáciách a úlohu 
informačných manažérov. 

Kontakt: HBI Stuttgart, Wolframstrasse 32, D-70192 Stuttgart, Germany 

Tel.: +49-711-257 C615; fax: +49-711-257 0615 

E-mail: bobcatsss@hbistuttgart.de 

* Bibiliotheca a sympózium: Knižnice pre nasledujúce tisícročie 
Dortmund, 10.-12. februára 1999 

Odborný knižničný veľtrh Bibliotheca bol prepracovaný na európske pomery. Uskutoční 
sa súčasne s európskym knižničným sympóziom na tému Knižnice pre nasledujúce 
tisícročie. 

Kontakt: Mr Ulrich Moeske, Zentral- und Landesbibliothek Dortmund, Konigswall 14, 
D^I4122 Dortmund, Germany 

Tel.: +49 231 50-23225; fax: +49 231 50-23199 

* 3. medzinárodná konferencia o koncepciách knižničnej a informačnej vedy 

(COLIS 3): Digitálne knižnice: Interdisciplinárne pojmy, úlohy a možnosti 

Dubrovník, 23. - 26. mája 1999 

Kontakt: Department of Information Science, Faculty of Philosophy, University of Zagreb, 
I. Lucica 3, 10000 Zagreb, Croatia; 

Tel.: +385 1 612 0006; fax: +385 1 615 6879 

E-mail: colis3@ffzg.hr 

http://www.ffzg.hr/infoz/colis3 alebo 
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http://www.scils.rutgers.edu/colis3 

Výber a preklad: Mgr. Elena Pristašová, Mgr. Daniela Dranačková, Mgr. Mária Orolinová 
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