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Knižničná legislatíva v SR - ako účinnejšie ďalej? 

PhDr. Marta Ehnová 

V súčasnosti, keď Slovenská asociácia knižníc bilancuje svoju činnosť z a  obdobie 
od posledného valného zhromaždenia, nastal čas, aby sme sa poohliadli aj po knižničnej 
legislatíve. Viem, že mnohým z nás už len pri spomenutí knižničnej legislatívy nabieha 
husia koža, ale dôvod, verte mi, kvôli ktorému som sa podujala napísať tento príspevok, 
spočíval predovšetkým v snahe v skratke zhodnotiť to, čo sa v knižničnej legislatíve udialo, 
a hľadať priority, cesty, ako a v čom pokračovať ďalej. 

Pri hodnotení súčasného stavu, či sa nám to páči alebo nie, sú výsledky, resp. to, 

čo bolo v poslednom čase právne kodifikované, málo lichotivé, miestami a ž  zarážajúce. 

Aby som to dokázala, neostáva mi nič iné, len vymenovať jednotlivé prijaté i pripravované 

právne normy a zhodnotiť pri nich, čo pre slovenské knihovníctvo priniesli. 

Máme zákon č. 481/92 Zb. o obecnom zriadení, kde niet ani zmienky o knižniciach. 
Knižnice sú v ňom spomínané v rámci § 4 ods. g) v súvetí: ...ako aj utvára podmienky pre 
vzdelávanie, kultúru... Zákon o obecnom zriadení nemá výslovné ustanovenie o tom, že 
obec dbá o riadnu činnosť knižnice. A tak obce tento stav využívali pri svojej nepriaznivej 
finančnej situácii na to, aby znižovali stavy knihovníkov, sťahovali knižnice do nedôstoj
ných priestorov a, samozrejme, neprispievali na nákup literatúry. 

Prijatý bol zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických 

publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (zákon č. 212 z 3. júla 1997). A j  napriek 

zásadným pripomienkam SAK i viacerých knižníc (niekoľkokrát opakovaným), ktoré 

Ministerstvo kultúry SR vôbec nerešpektovalo, zákon v podstate nič nevyriešil. Podarilo 

sa iba poriadne rozhnevať knižnice medzi sebou. 

Zákon vôbec neberie do úvahy zásadnú vec - kontinuitu budovania knižničných 
fondov. Povinný výtlačok priznal knižniciam, ktoré ho dovtedy vôbec nemali (krajské štátne 
knižnice), ale na druhej strane odobral ho tým knižniciam, ktoré ho dovtedy odoberali 
(vedeckým a špecializovaným). Navyše tento zákon nespĺňa ani uplatnenie zásady o 
všeobecnej dostupnosti informácií podľa Manifestu UNESCO. Vyplýva to z obmedzenia, 
ktoré umožňuje povinný výtlačok sprístupňovať iba prezenčne, čo j e  pri beletrii, ale aj 
poézii, a nakoniec i celom rade ďalších publikácií priam nepredstaviteľné.Tak sa stalo, že 
dnes má na Slovensku úplný povinný výtlačok periodickej literatúry 16 a neperiodickej 14 
knižníc. Pritom tieto povinné výtlačky majú viac-menej len konzervačnú funkciu, čo je  
hádam tak trochu aj prepych pre tak malú krajinu, ako je  Slovensko. A to vôbec nehovorím 
o problémoch a komplikáciách, kíoré priniesol systém jeho evidencie, spracovávania a 
uchovávania. 

Ďalej tu máme zákon č. 383 z 5. decembra 1997 (autorský zákon) a zákon, ktorým 
sa mení a dopĺňa colný zákon v znení neskorších predpisov. Jeho obsahom j e  právo autora 
na ochranu svojho autorstva, presnejšie právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, v 
prípade knižničných služieb pri rozmnožovaní a vypožičiavaní diela. Autor má tiež právo 
na odmenu z a  každé použitie svojho diela. Toto právo začala uplatňovať v knižniciach 
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LITA, ktorá prípisom v októbri t. r. požaduje od knižníc podpísať zmluvu so spätnou 
platnosťou od januára 1998. 

Je to problém, ktorý knižnice predvídať museli, resp. aj predvídali (pripomeňme si 
valné zhromaždenie v Žiline), ale napriek tomu sa na najvyššej metodickej úrovni 
nepodniklo nič, čo by zjednodušilo evidenciu, prípadne vytvorilo predpoklady na zavedenie 
paušálnych poplatkov. 

Od roku 1990 sa pripravuje tzv. knižničný zákon. A j  keď sa stal z hľadiska ďalšej 
činnosti knižníc najpotrebnejším, ale zároveň aj najdiskutovanejším, nepodarilo sa ho do 
dnešného dňa kodifikovať. To, ž e  sa nedostal do parlamentu ešte v tomto roku, je  asi to 
najlepšie, čo mohlo knižnice v poslednom období v legislatíve postretnúť. 

Genéza tohto zákona j e  neuveriteľná. Najprv to bol návrh zákona o knižničných 
činnostiach, ktorý sa spracovával od r. 1990, a posledný jeho návrh z apríla 1994 skončil 
neúspechom. 

Potom sa z iniciatívy Slovenskej asociácie knižníc zišli 20. decembra 1994 

predstavitelia Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácie knižníc a Matice 

slovenskej - Slovenskej národnej knižnice. Uznali dopracovanie knižničného zákona za 

kľúčový problém a dohodli sa na spoločnom koordinovanom postupe v príprave zákona. 

Dohodli sa aj na vytvorení spoločnej trojstrannej ad hoc pracovnej skupiny na prípravu 

knižničného zákona, a to od 1. januára 1995, ako aj na jej zložení. Zhodli sa v potrebe 

rešpektovať aj výsledky dosiahnuté predchádzajúcou legislatívnou komisiou pri MK S R  a 

pripraviť návrh zákona v prvom polroku 1995. 

Prvá verzia návrhu bola dopracovaná 13. júna 1995 v Diviakoch a po dvoch úpravách 

(28. júna 1995 a 5. septembra 1995) vznikla verzia predložená v októbri 1995 MK S R  a 

postúpená na medzirezortné pripomienkové konanie. Tento návrh rešpektoval doterajší 

vývoj slovenského knihovníctva, zodpovedal Ústave Slovenskej republiky a bol v súlade 

s prijatými medzinárodnými odporúčaniami a dokumentmi, ako sú Charta OSN o 

základných ľudských právach, Dohovor o právach dieťaťa, Manifest UNESCO o verejných 

knižniciach, Rezolúcia Európskeho parlamentu na podporu kníh a čítania v Európe, ako 

aj dokumentmi IFLA, najmä programami UBCIM - Všeobecná bibliografická registrácia a 

UAP - Všeobecná dostupnosť publikácií. Po novembri 1995 tripartita nemala možnosť 

zasahovať do ďalších, minimálne 14 verzií tohto zákona. A ž  nakoniec v septembri 1997 

bol Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky predložený úplne nový návrh zákona, 

ktorý bol 30. marca 1998 predložený aj na prerokovanie vláde Slovenskej republiky. 

Vzhľadom na to, ž e  išlo o návrh od základov prepracovaný, najmä v časti „národný 

knižničný systém", resp. znova tak veľmi zatracovaná „knižničná sústava", ktorý už 

nielenže nebral do úvahy špecializované, vysokoškolské, resp. univerzitné a školské 

knižnice, ale vynechal aj vedecké knižnice a všetky zahrnul pod tzv. „iné knižnice". 

Slovenská asociácia knižníc zaslala pripomienky k predloženému návrhu a odporúčala ho 

ďalej neupravovať, ale začať spracovávať nový návrh zákona. 
Okrem spomínaných právnych predpisov j e  tu ešte celý rad ďalších (zákon o Matici 

slovenskej, zákon o dani z pridanej hodnoty, colný zákon, osvetový zákon a i.), ktoré 
priamo alebo nepriamo vplývajú na knižničné a informačné činnosti. A n i  pri ich prípravách 
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sa nebrali do úvahy predpoklady na spoľahlivé fungovanie národného knižničného 
systému a samotných knižnično-informačných inštitúcií v ňom. 

Mali by sme sa konečne seriózne zamyslieť nad budúcnosťou našich knižníc a 
služieb v nich, a to bez zbytočnej rivality v ukrajovaní si zo  spoločného krajca, a skôr s 
cieľom navzájom spolupracovať tak, aby poskytovanie knižničných a informačných služieb 
bolo čo najkomplexnejšie. 

A ako ďalej v knižničnej legislatíve? Nuž, bude tu čo doháňať. Treba si však uvedo
miť, ž e  nič nie j e  tak nedosiahnuteľné, ako sa na prvý pohľad zdá. Chce to však vždy a 
všade spoločný postup všetkých zainteresovaných. 

Pri príprave knižničného zákona sa prvé kroky už urobili. Z iniciatívy predstavenstva 
Spolku slovenských knihovníkov a správnej rady Slovenskej asociácie knižníc sa obnovila 
činnosť pôvodnej ad hoc pracovnej skupiny (SSK, SAK, SNK MS) a ponuku na spoluprácu 
tentokrát prijala Univerzitná knižnica - Národné knižničné centrum v Bratislave. Svoju 
činnosť začala 19. októbra 1998 a dohodla sa na týchto spoločných východiskách: 

• obnovenie ad hoc pracovnej skupiny považujú všetky štyri strany z a  účelné a majú 
záujem podieľať sa na jej práci; 

• pracovná skupina považuje knižničný zákon z a  potrebný a uprednostňuje vládny návrh 
pred poslaneckým; 

• východiskom pre spracovanie nového návrhu zákona bude návrh knižničného zákona 
z októbra 1995 s tým, že sa návrh rozšíri o problematiku verejných 
knižnično-informačných služieb; 

• v intenciách predchádzajúcich bodov každá zúčastnená strana pripraví svoj návrh 
knižničného zákona a dá k dispozícii ostatným trom skupinám najneskôr do 6. novembra 
1998. 

Ďalším krokom by malo byť spriehľadnenie vzťahov medzi oboma občianskymi 

združeniami a Ministerstvom kultúry SR, najmä so sekciou štátneho jazyka a národného 

písomníctva a s legislatívnou radou MK SR. Zabezpečila by sa tým dostatočná infor

movanosť o pláne legislatívnych úloh MK SR, ako aj účasť knihovníckej a informačnej 

komunity na ich príprave. 

Posledným krokom bude cieľavedomá a usilovná mravenčia práca nielen na príprave 

knižničného zákona, ale aj účasť na príprave alebo aspoň pripomienkovaní všetkých 

pripravovaných právnych noriem, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú knižničnú a infor

mačnú činnosť na Slovensku. 

Z tohto dôvodu však nesmieme zabudnúť ani na upratovanie vo svojich radoch -
intenzívnejšie rozvinutie činnosti komisie pre legislatívnu činnosť pri Slovenskej asociácii 
knižníc vrátane prehodnotenia jej.zloženia. 
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ČLÁNKY-ŠTÚDIE 

Slovenská ekonomická knižnica v 50. roku svojho vzniku 

PhDr. Darina Krausová 

Slovenská ekonomická knižnica v Bratislave (SEK) vstúpila v roku 1998 do 50. roku 
svojej posobnosti. Počas tohto obdobia sa vyvinula na významnú knižničnú a informačnú 
inštitúciu v celoštátnom meradle. V o  svojom vývoji bola vždy nejakým spôsobom spätá s 
dnešnou Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EU). V jubilejnom roku by som chcela 
odbornú knihovnícku verejnosť oboznámiť v základných dátumoch a faktoch s prierezom 
historického vývoja SEK, ktoré v rozhodujúcej miere determinujú jej vývoj a ž  po súčasnosť. 

40. roky - Vývoj  smerujúci k vzniku Ústrednej ekonomickej knižnice. 

1.10. 1940 - Začiatok činnosti Vysokej školy obchodnej v Bratislave. Vznik príručných 

katedrových a ústavných knižníc. 

7. 11. 1945 - Nariadenie S N R  o utvorení Slovenskej vysokej školy obchodnej (SVŠO), 

v ktorom je  uvedená požiadavka na zriadenie odbornej knižnice na 

každom ústave školy a všeobecnej ústrednej knižnice. 

19. 4. 1948 - Začiatok činnosti Ústrednej knižnice S V Š O  a začiatok vlastnej histórie 

SEK. 

50. roky - Vytváranie základnej koncepcie knižnice, hľadanie nových metód práce 

pri stabilizovaní základných odborných činností, príprava na nadstavbové 

odborné činnosti a profesionalizácia knižničných služieb. 

1951 - Premenovanie S V Š O  na Vysokú školu ekonomickú (VŠE). 

1. 4. 1959 - Zriadenie Ústrednej ekonomickej knižnice (uznesením Povereníctva 

školstva a kultúry z o  dňa 25. 11. 1959). 

60. roky - Systémový prístup k skvalitňovaniu poskytovaných základných knihov

níckych služieb a vybudovanie špecializovaných informačných služieb. 

Knižnica získala právo špecializovaného povinného výtlačku, začala 

realizovať medzinárodnú výmenu ekonomickej literatúry, aktívnu doku

mentáciu, ústrednú katalogizáciu pre katedry a ústavy V Š E ,  vydávala 

špeciálne ekonomické bibliografie, otvorila prvé študovne, realizovala 

prieskumy informačných požiadaviek, začala informatickú prípravu štu

dentov. 

1963 - Vydanie štatútu ÚEK: určenie cieľov, rozsahu organizácie a funkcií kniž

nice ako vedeckej špecializovanej knižnice a koordinačného centra 

ekonomickej bibliografie. 
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1966 - Povererenie funkciou metodického riadiaceho centra siete administratív-

no-ekonomických knižníc, koordinátora práce s ekonomickou literatúrou 

a ekonomickými informáciami. 

70. roky - Nástup automatizácie a rozširovanie knižnično-informačných služieb: 

1. spracovanie koncepcie budovania automatizovaného informačného 

systému (AIS ÚEK); 

2. vytvorenie a sprevádzkovanie podsystému Články A IS  Ú E K  s výstup

mi A R I  (adresné rozširovanie informácii), informačný bulletin „EKO-

-INDEX. Prehľad ekonomickej literatúry", periodikum „ P Z K -  Prírastky 

zahraničných kníh", séria B Ekonómia; 

3. vybudovanie pobočiek ÚEK v Košiciach a Banskej Bystrici; 

4. výskum v oblasti aplikácií výpočtovej techniky, klasifikačných systé

mov, tvorby tezaurov, racionalizácie organizácie riadenia knižníc, 

projektovania a typizácie účelových stavieb knižníc a informačných 

stredísk. 

1975 -1980 - Uvedenie podsystémov pre spracovanie prírastkov knižničného fondu, 

časopiseckých článkov, periodického rozširovania informácií, retro

spektívnych rešerší a bibliografií do prevádzky. 

80. roky - Ovplyvnené delimitáciou knižnice nariadenou Ministerstvom kultúry SSR 

a následnými reorganizačnými zmenami. Podelimitačné obdobie je  

charakterizované hľadaním nových progresívnych foriem a metód práce 

v nových organizačných podmienkach. 

1.1.1982 - Delimitácia knižnice z rezortu kultúry do rezortu školstva. 

1.1. 1983 - Delimitácia knižnice ako účelového zariadenia do organizačnej štruktúry 

V Š E  s týmito funkciami: 

- štátna vedecká knižnica s nezmeneným obsahovým zameraním, 

- ústredná knižnica a vedeckoinformačné centrum pre všetky praco

viská, 

- ústredná knižnica siete administratívno-ekonomických knižníc, 

- koordinačné bibliografické, dokumentačné, informačné a metodické 

centrum pre prácu s ekonomickou literatúrou v celej sústave knižníc a 

V T E I  na Slovensku, 

- medzinárodný-člen v klasifikačnej komisii pre ekonómiu FID/C-33, 

- prispievanie do bibliografickej ročenky v rámci automatizovaného infor

mačného systému pre oblasť spoločenských vied MISON. 

90. roky - Začiatok činnosti knižnice v nových podmienkach. 

1991 - Vypracovanie Koncepcie ďalšieho rozvoja knižnično-informačných slu

žieb Ústrednej ekonomickej knižnice na Vysokej škole ekonomickej s 
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obsahovými cieľmi: 

1. Univerzálna bibliografická kontrola klasických informačných zdrojov 

s informáciami o: 

- novej a pripravovanej domácej a zahraničnej produkcii informačných 

prameňov relevantných z hľadiska profilácie knižnice, 

- existencii dokumentu prístupnom prostredníctvom informačného 

aparátu knižnice (katalógy elektronické a klasické a pod.), 

- profilovej literárnej produkcii tvoriacej základ knižnično-informač-

ných služieb; 

2. univerzálna dostupnosť informačných prameňov na báze knižničného 

fondu S E K  a knižničného fondu iných knižníc; 

3. aktívne ovplyvňovanie úrovne kvality informačných tokov na báze 

vytvorenia kanálov spätnej väzby. 

- Spracovanie a sprístupňovanie článkovej bázy dát na osobných počíta

čoch systémom CDS/ISIS; postupné nasadenie podsystémov: Články, 

Katalogizácia (knihy, diplomové práce), Informačné služby (články, knihy, 

diplomové práce), E V I C A  - Evidencia časopisov do rutinnej prevádzky. 

1992 - Transformácia V Š E  na Ekonomickú univerzitu v Bratislave (EU) 

- Presťahovanie knižnice do nových priestorov E U  v Bratislave-Petržalke. 

- Ukončenie práce so systémom CDS/ISIS. 

1993 - Zmena názvu Ú E K  na Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (SEK). 

- Vybudovanie lokálnej počítačovej siete (LAN SEK). 

1994 - Začiatok implementácie integrovaného knižnično-informačného systému 

Rapid Library (RL). 

1994 - 1997 - Implementácia a uvedenie do prevádzky modulov KATALÓG, OPAC, 

AKVIZÍCIA, S P R Á V A  SERIÁLOV,  R E Š E R Š N Ý  S Y S T É M  RAPID 

L I B R A R Y  (RL). 

- Uzavretie lístkového systematického katalógu. 

- Odskúšanie nového modulu RL W W W  interface umožňujúci prezentáciu 

informačných zdrojov S E K  v INTERNETE. 

- Sprístupnenie katalógu S E K  v INTERNETE na adrese www.sek.euba.sk. 

- Prechod na spracovanie knižnično-informačného fondu v moduloch 

AKVIZÍCIA, KATALOGIZÁCIA, S P R Á V A  S E R I Á L O V  vo formáte UNI-

MARC. 

- Budovanie a sprístupňovanie bázy dát Články v systéme RL v online 

režime v LAN S E K  a v INTERNETE. 
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Nová filozofia modelovania knižnično-informačného systému a jeho výstupov pre 
poskytovanie knižnično-informačných služieb vychádzala z analýzy poznania 
štandardných a špecifických požiadaviek používateľov na pozadí spoločensko-politických 
a s nimi súvisiacich ekonomicko-transformačných zmien na Slovensku po roku 1989. V 
praxi tieto zmeny ovplyvnili všetky oblasti knižnično-informačnej činnosti a jej riadenia. 

Oblasť organizačno-riadiacej činnosti 

Knižnica má dvojstupňové riadenie. Poslanie a pôsobnosť pre výkon svojich aktivít 
má zadefinované takto: 

1. Je informačným, vzdelávacím, vedeckovýskumným a kultúrnym pracoviskom EU, ktoré 

informačným zabezpečením vytvára podmienky na vysokoškolské vzdelávanie, 
vedeckú výchovu, vedecké bádanie a kultúrnu činnosť. 

2. Plní funkciu univerzitnej a verejnej vedeckej knižnice špecializovanej na oblasť 
ekonómie, ekonomiky, prierezových a okrajových disciplín. 

3. Svojimi fondmi, knižničnou, bibliografickou, dokumentačnou, rešeršnou a ďalšou 
informačnou činnosťou poskytuje služby pedagogickým, vedeckovýskumným a 
odborným pracovníkom univerzity, študentom všetkých foriem štúdia a inštitúciám a 
verejnosti doma a v zahraničí. 

4. Z hľadiska vecného zamerania cieľavedome zhromažďuje ekonomickú literatúru v 
relatívnej titulovej úplnosti s povinnosťou zachovania archívneho výtlačku, ktorú 
centrálne formálne a obsahovo-analyticky spracováva, buduje dokumentografické 
bázy dát ekonomickej literatúry, aktualizuje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje 
knižničné fondy a komplexnú informačnú obsluhu používateľov z interných a externých 
informačných zdrojov, medziknižničnú výpožičnú službu a zabezpečuje prístup do 
externých báz dát prostredníctvom Internetu. 

5. Poskytuje metodickú, konzultačnú a poradenskú službu v oblasti nadobúdania, 
spracovania a sprístupňovania informačných zdrojov v rozsahu profilácie knižnice, 
realizuje informatickú výchovu používateľov s osobitným zreteľom na študentov 
univerzity. 

6. Vytvára koordinačné a kooperačné väzby s domácimi informačnými pracoviskami, na 
medzinárodnej úrovni spolupracuje s informačnými inštitúciami a knižnicami. 

7. Realizuje edičnú a propagačnú činnosť, poskytuje doplnkové a podporné služby. 

8. Podieľa sa na riešení grantových úloh. 

9. Metodicky usmerňuje činnosť informačných pracovísk na fakultách a celouniverzitných 
pracoviskách EU. 

Bulletin SAK, ročník 6, 1998, čislo 4 9 



Oblasť metodickej činnosti 

Zvyšujúce sa nároky na zabezpečovanie knižnično-informačných činností knižnice 

a jej informačných výstupov zvýšili náročnosť metodického riadenia vo všetkých oblastiach 

pôsobnosti knižnice. 

Plnenie náročných úloh vyplývajúcich z celonárodných funkcií a z úloh 
celouniverzitného pracoviska si vyžiadalo posilnenie v polohe rozvoja knižnično-infor-
mačného systému S E K  ako organickej súčasti univerzitného informačného systému. 

V súčasnosti j e  metodická práca orientovaná: 

1. na úrovni S E K  predovšetkým na koncepčné riešenia, na aplikácie nových metód a 
informačných technológií a na budovanie spätnoväzobných vzťahov knižnice a 
používateľa a ich vyhodnocovanie; 

2. na úrovni Ekonomickej univerzity v Bratislave predovšetkým na participáciu na riešení 
spoločných grantov a projektov súvisiacich s tvorbou informačných zdrojov a na 
zabezpečovanie informatickej prípravy študentov E U  na prácu s informačnými zdrojmi 
v prostredí knižnično-informačného systému SEK; 

3. na národnej úrovni predovšetkým na zabezpečovanie unifikácie a štandardizácie v 
podmienkach integrovaného knižnično-informačného systému S E K  s cieľom do
siahnuť kompatibilitu v komunikácii s inými informačnými systémami v národnom a 
medzinárodnom dosahu, na metodické usmerňovanie „revitalizovanej" siete eko
nomických knižníc a na participáciu na programoch, projektoch a aktivitách z oblasti 
budovania informačných zdrojov, elektronizácie služieb a pod., vyvíjaných v rámci 
národného knižničného systému, SAK, SSK, ISTROLIN a Pro Scientia; 

4. na medzinárodnej úrovni predovšetkým na spoluprácu v rámci EBSLG - European 

Business School Library Group. 

Oblasť akvizičnej politiky 

Aktualizácia akvizičnej politiky v súčasnom období spočíva v zmene hodnotových 
kritérií v zmenenom spoločenskom prostredí a v reflektovaní vývojových trendov eko
nomických odborov na báze celospoločenského rozvoja. Akvizičná politika určuje 
tematickú štruktúru doplňovania knižničného fondu, rozsah, typológiu a druhovosť 
dokumentov a multiplicitu exemplárov. V situácii obmedzujúcich finančných činiteľov 
uprednostňujeme dokumentové zabezpečenie potrieb vedeckovýskumných a výuč-
bových programov EU. Orientujeme sa hlavne na vedné oblasti, ako sú ekonómia, 
ekonomika, národné hospodárstvo, svetové hospodárstvo, hospodárska spolupráca, 
plánovanie, manažment, hospodárska informatika, účtovníctvo, štatistika a demografia, 
bankovníctvo a peňažníctvo, poisťovníctvo, financie a úver, daňovníctvo, podnikové 
hospodárstvo, národné hospodárstvo, obchod vnútorný a medzinárodný, marketing, 
služby, cestovný ruch, hospodárska geografia, regionálna ekonómia, verejný sektor, 
verejná správa, sociálna politika atd'., ktoré sú rozšírené o výber dokumentov z ďalších 
vedných disciplín. Typologickú a druhovú skladbu dokumentov tvoria predovšetkým 
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monografie, vedecké a odborné práce, príručky, skriptá a učebné texty, štatistické 
pramene, encyklopédie, zákony, vyhlášky, zborníky, diplomové a iné kvalifikačné práce, 
výskumné práce, časopisy, 

V akvizícii periodík sa ako hlavné prejavili tieto problémy vyvolávajúce faktory: 
reštrukturalizácia vydavateľskej a dodávateľskej sféry, výrazný nárast cien a ich 
navyšovanie o colné poplatky, daň z pridanej hodnoty, obchodné prirážky, vysoký nárast 
poštových poplatkov. Riešenie vyvolaných problémov sa odrazilo vo zvýšenej pracovnej 
náročnosti. Veľmi dôležité bolo, ž e  v tomto období knižnica mala značné skúsenosti s 
automatizáciou na úseku práce s periodickou literatúrou a mohla využiť všetky výhody z 
toho vyplývajúce (bázy dát dodávateľov, vydavateľov, údajov o titule časopisu a pod.). 

V akvizičnom procese sú ako hlavné akvizičné metódy využívané nákup, medzi
národná výmena publikácií a dary. 

Oblasť spracovania knižnično-informačného fondu 

Integrovaný systém Rapid Library umožňuje na spracovanie jednotlivých titulov 
využívať údaje o spracovanom dokumente, ktoré už boli zapísané, t. j. základný 
bibliografický popis j e  vytvorený už v akvizičnom module a tvorí katalóg deziderát. Prvotný 
záznam j e  následne doplňovaný o ďalšie údaje z akvizičného a katalogizačného 
spracovania. Pri analyticko-syntetickom spracovaní dokumentov používame deskriptory 
„Slovník ekonomických termínov" a číselné kódy „Systematiky EKO", ktoré sú vyberané 
zo súborov autorít. Základnými výstupmi z modulu sú katalogizačné lístky a prírastkový 
denník. Systém RL tvorí katalogizačný lístok podľa pravidiel ISBD, interval tlače sa riadi 
potrebami knižnice. Systém umožňuje tiež vyraďovanie v elektronických katalógoch a tým 
ich rýchlu aktualizáciu. Výstupom j e  vyraďovací zoznam. 

OPAC katalóg obsahuje záznamy od roku 1987 včítane. Okrem elektronického 
katalógu j e  budovaný lístkový generálny služobný a menný čitateľský katalóg. 

Oblasť budovania, správy a ochrany knižnično-informačného fondu 

Pri budovaní knižnično-informačných fondov S E K  (KIS) spolupracujú všetky 
oddelenia, ale predovšetkým ide o priamu spoluprácu a prenos konkrétnych 
používateľských požiadaviek z oddelenia služieb, správy a ochrany knižničných fondov a 
bibliograficko-informačného oddelenia do oddelenia nadobúdania a spracovania 
knižničných fondov. Pracovníci poskytujúci knižnično-informačné služby majú najbližší 
kontakt s používateľmi, poznajú ich požiadavky, ktoré prenášajú do akvizície. 

Správu a ochranu knižničných fondov (KF) ovplyvňuje niekoľko činiteľov. Kvalita 
uloženia KF vo vyhovujúcich priestoroch j e  na veľmi dobrej úrovni. Celý KF j e  uložený v 
priestoroch E U  v suchých, hygienických a vetrateľných skladoch. K F j e  uložený systémom 
numerus currens. 
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Oblasť knižnično-informačných služieb 

Snahou knižnice j e  poskytovať komplexné knižnično-informačné služby cez 

knižnično-infomačný servis (KIS), kde odborní pracovníci poskytujú odborné informácie a 

konzultácie. Výpožičky sa vybavujú v reálnom čase, mimoriadne do jednej hodiny. 

Veľký nápor a mnohonásobné požiadavky, predovšetkým na študijnú literatúru, nám 
umožňuje zvládať systém špecializovaných študovní, ktoré kapacitne väčšinou pokryjú 
potrebu študijných miest. Prevádzkujeme sedem študovní, z toho v dvoch študovniach 
(Internátna čitáreň v Horskom parku a študovňa v pobočke v Košiciach)je viazaný prístup 
k fondom, v piatich j e  prístup k fondom voľný. 

Všetky študovne disponujú príručkovým fondom, ktorý obsahuje slovníky jazykové, 

odborné, výkladové, encyklopédie a pod. a literatúru referenčného charakteru. Fond j e  v 

týchto študovniach stavaný podľa interne spracovanej systematiky na báze MDT. 

Oblasť bibliograficko-informačnej činnosti 

Bibliograficko informačná činnosť sa z a  obdobie svojho vývoja vyprofilovala na jednu 
z hlavných činností SEK, a to v dvoch smeroch: 

1. Tvorba a spracovanie informácií o článkoch v odborných ekonomických periodikách. 
Je reprezentovaná bázou dát EKO-INDEX, ktorá obsahuje analyticko-synteticky 
spracované informácie o časopiseckých článkoch z asi 80 titulov ekonomických 
časopisov slovenskej a českej proveniencie. Báza dát j e  priebežne aktualizovaná, 
sprístupňovaná verzia obsahuje do 32 000 záznamov o dokumentoch. Tematicky 
reflektuje obsahovú profiláciu štúdia a vedeckovýskumnej činnosti na EU. Je prístupná 
v lokálnej počítačovej sieti S E K  a na INTERNETE. Externe prispievame záznamami 
do Článkovej databázy Slovenskej národnej bibliografie a do bázy dát European 
Management Database (EMD), ktorá j e  súčasťou bázy dát HELECON. 

2. Poskytovanie a sprístupňovanie informácií zo sekundárnych a terciárnych zdrojov. 
Rešeršné služby poskytujeme na základe objednávok, výstupom je  rešerš, ktorej typ 
j e  určený zadaním. Integrálnou súčasťou informačných služieb j e  poskytovanie 
referenčných služieb o službách, informačných zdrojoch a činnosti iných knižníc a 
informačných stredísk aj v zahraničí. 

Základom pre poskytovanie informačných služieb je  funkčný selekčný systém, ktorý 
umožňuje vyjadriť obsah spracovaného dokumentu. S E K  vyvinula vlastný selekčný 
systém, v ktorom sú zakomponované úpravy odrážajúce celospoločenské zmeny z 
obdobia po roku 1989. Jeho podstatou je  novovypracovaná „Systematika EKO", ktorá 
obsahuje 392 systematických skupín označených číselnými kódmi na báze triediacej 
štruktúry MDT. Každá systematická skupina obsahuje súbor priradených deskriptorov. 
Súčasťou systematiky j e  „Slovník ekonomických termínov", ktorý obsahuje viac ako 6100 
formálnych a neformálnych deskriptorov, ktoré sú  priebežne aktualizované. Selekčný 
systém plní v KIS S E K  funkciu komunikátora a je  súčasťou analyticko-syntetického 
spracovania článkov a vecného spracovania dokumentov. 
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Oblasť budovania automatizovaného knižnično-informačného systému 

Vybudovaním lokálnej počítačovej siete typu Ethernet s operačným systémom Novell 
3.11a s 50-imi pripojenými PC sa v používateľských a technologických priestoroch 
knižnice začala nová éra v automatizácii knižnično-informačných procesov v SEK. Vytvorili 
sa technické predpoklady na nasadenie komplexného knižnično-informačného systému. 
V o  verejnej súťaži bol vybraný integrovaný, modulárny knižničný systém vytvorený v 
databázovom prostredí Advanced Revelation DBMS, ktorý plne podporuje národné a 
medzinárodné štandardy: výmenný formát IKIS a UNIMARC, bibliografický popis ISBD, 
katalogizačné pravidlá AACR2, normu ISO 1060/1061, Z39.50 a komunikačné protokoly 
pre W W W  sever. Napriek minimálnym skúsenostiam so správou a prevádzkou siete a s 
prácou na PC sa začalo s implementáciou modulov a ich sprevádzkovaním. V súčasnosti 
sprístupňujeme v LAN S E K  online katalóg (OPAC), ktorý poskytuje informácie o približne 
40 500 tituloch v rozsahu 129 000 knižničných jednotiek. 

Od roku 1998 disponujeme novou verziou systrému RL, ktorá plne podporuje 

katalogizáciu v o  formáte UNIMARC a UNIMARC/AUTORITY.  

V najbližšej budúcnosti nás čaká implementácia dvoch, pre univerzitné prostredie 
veľmi dôležitých modulov, a to V Ý P O Ž I Č K Y  a EPC - Evidencia publikačnej činnosti. Žiaľ, 
súčasná ekonomická situácia nám nedovoľuje doplniť potrebné technické vybavenie na 
implementáciu modulov. 

Oblasť medziknižničnej kooperatívnej spolupráce na národnej a medzinárodnej 
úrovni 

S E K  v celej svojej histórii podporovala rôzne formy spolupráce medzi knižnicami, 
ktoré napomáhali rozvoj informačných zdrojov a ich racionálne a efektívne využívanie, a 
v tomto trende aj pokračuje. 

V podmienkach S E K  jednotlivé formy medzinárodnej spolupráce s a  vyvíjajú zo stále 
rastúceho množstva požiadaviek na včasný a adresný prísun takých informácií, ktoré nie 
sú obsiahnuté v jej informačných zdrojoch. Čiže ide o využívanie informačných zdrojov z 
iných knižníc, pričom sprístupňujeme aj vlastné informačné zdroje. 

Z hľadiska dôležitosti budovania celého knižnično-informačného systému S E K  
spomeniem projekt realizovaný na medzinárodnej úrovni, ktorý pozitívne ovplyvnil 
informačný proces všetkých zúčastnených strán. Projekt spolupráce City University 
Bellevue, W A ,  Pittsburghskej univerzity a Ekonomickej univerzity v Bratislave prebiehal 
na viacerých úrovniach. Účasť a podiel S E K  bol vo vybudovaní graduálnej knižnice v 
informačnom zabezpečovaní v.ýučbových programov a v poskytovaní knižnično-
-informačných služieb pre frekventantov kurzov a študijných programov, ktoré zúčastnené 
univerzity realizujú. Graduálna knižnica bola vybudovaná s finančnou podporou Nadácie 
A. W .  Mellona. 
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Koncepčné zámery SEK 

Projektom bol vytvorený predpoklad na začiatky novej vývojovej etapy. Globálnym 

cieľom j e  bezbariérové sprístupnenie informácií a informačných zdrojov knižnice všetkým 

záujemcom a vytvorenie predpokladov na sprístupnenie akéhokoľvek informačného 

zdroja používateľom. Skutočnosťou je, ž e  infraštruktúra S E K  s a  stala integrovanou 

súčasťou celouniverzitnej siete a jej prostredníctvom siete S A N E T  a INTERNET. V 

bezprostrednej budúcnosti sa bude rozvoj S E K  orientovať: 

1. na rozvoj služieb v integrovanom knižnično-informačnom systéme: 

a) systematicky bude budovať dokumentografický fond monografickej a najmä časo

piseckej literatúry z oblasti ekonomiky, obchodu, financií a manažmentu atď. s dô

razom na sivú literatúru domácej a zahraničnej proveniencie, 

b) retrospektívnou katalogizáciou sprístupní celý informačný fond S E K  v informačných 

sieťach, 

c) bude sa posilňovať technická infraštruktúra S E K  tak, aby sa zvýšila schopnosť in

terakcie so širším informačným prostredím a posilnila sa aj sprostredkovateľská úloha 

knižnice medzi konečnými používateľmi, najmä na jednotlivých fakultách EU, S E K  a 

informačnými zdrojmi v sieťach; 

2. na telematické systémy pre prepojené knižničné služby v záujme: 

a) zlepšenia spolupráce, komunikácie a koordinácie medzi knižnicami, 

b) zlepšenia spolupráce, komunikácie a koordinácie medzi knižnicami a dodávateľmi 

informačných zdrojov. 

Použitá literatúra: 

ALBRECHTOVA, V.: Nadobúdanie a spracovanie knižnično-informačného fondu z aspektu akvizičnej 

politiky. Rukopis. 

GUNÁROVÁ, Ľ :  Metodická činnosť Slovenskej ekonomickej knižnice. Rukopis. 

KRAUSOVÁ, D.: Rozvojové trendy Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave z 

hľadiska národnej a medzinárodnej spolupráce. Rukopis. 

KRAUSOVÁ, D. - RADOCHOVÁ, D.: Integrovaný knižnično-informačný systém SEK. Internet, Intranet a 

Ekonomická univerzita. Zborník príspevkov. Bratislava, 27. - 28. november 1997. 

MÁRTONOVÁ, R.: Bibliograficko-informačná činnosť. Rukopis. 
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VARŠÁNYIOVÁ,  E.: Budovanie, správa a ochrana knižnično-informačného fondu SEK. Rukopis. 

VARŠÁNYIOVÁ,  E.: Knižnično-informačné služby SEK. Rupkopis. Interné materiály SEK. 

Novohradská knižnica - súčasnosť a perspektívy 

PhDr. Pavol Urbančok 

Novohradská knižnica v Lučenci, podobne ako ostatné okresné knižnice, je  
neodmysliteľnou a nezastupitelnou kultúrno-výchovnou a informačno-vzdelávacou 
inštitúciou svojho druhu v rámci regiónu. Tvorí jednu zo základných zložiek 
Novohradského kultúrneho centra. 

Plní v celom rozsahu funkciu mestskej knižnice pre okresné sídlo poskytovaním - v 
rámci daných personálnych, materiálno-technických a finančných možností - v kom
plexných knižničných a informačných služieb, pôsobí ako koordinačné, metodické, 
bibliografické a vzdelávacie stredisko predovšetkým pre 82 mestských a obecných knižníc 
okresov Lučenec a Poltár, ktorých služby využívajú občania týchto sídiel. 

Poskytuje odborné metodické služby všetkým obecným knižniciam, ktoré o to 
požiadajú (v oboch okresoch, ktoré vznikli po reorganizácii miestnej štátnej správy bez 
rozdielu), rovnako ako koordinované doplňovanie knižničných fondov pre obecné knižnice 
v obciach, ktorých obecné a mestské úrady poskytnú prostriedky na tento účel. 

V druhej polovici 90. rokov dochádza k nepriaznivému javu, ktorý sa prejavil v plnení 
základných funkcií aj v našej knižnici - k prudkému a z hľadiska kultúrnych potrieb občanov 
nežiaducemu poklesu prostriedkov na doplňovanie knižničných fondov. 

Kým v roku 1995 boli na nákup knižničného fondu použité prostriedky z a  645 000,-
Sk, v roku 1996 z a  724 000,- Sk, v roku 1997 už len z a  475 000,- Sk a v roku 1998 za 
obdobie január - september spolu iba za 190 000,- Sk! A to paradoxne v roku, ktorý j e  
Rokom slovenskej literatúry, ktorý sa mal prejaviť-okrem uskutočnených iste významných 
aktivít - aj v mimoriadnej dotácii pre širokú čitateľskú verejnosť, používateľov služieb 
verejných knižníc. Zo sľúbených 5,- Sk na obyvateľa v sídle knižnice, neskôr 5,- Sk na 
čitateľa, ostali len nesplnené sľuby. 

Napriek uvedeným nepriaznivým skutočnostiam záujem používateľov o základné 
knižničné a informačné služby aj iné doplnkové služby neklesá. Skôr naopak. Je to 
logickým dôsledkom prirodzeného záujmu občanov o informácie, ktorých rozsah vzhľa
dom na rozsiahle spoločensko-golitické zmeny vo všetkých oblastiach neustále rastie. 
Svedčí o tom približne 20 %-ný nárast počtu čitateľov a výpožičiek z a  ostatné dva - tri 
roky. 

Výrazne vzrástli ceny informačných prameňov. Priemerná cena knižných doku

mentov vzrástla z asi 25,- Sk na viac ako päťnásobok. T o  isté platí aj o cenách periodík. 

Ale táto situácia j e  vlastne podobná podmienkam, v akých žije väčšina okresných knižníc. 
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Výrazný nárast informačných zdrojov, ako aj rast informačných požiadaviek 
objektívne vytvára neustály tlak na kvalitu, množstvo a rýchlosť poskytovaných 
informačných služieb. Jednou zo základných podmienok činnosti popri kvalifikovaných a 
odborne pripravených pracovníkoch sú nevyhnutné nové informačné technológie a 
moderné nosiče informácií na báze výpočtovej techniky. Z nich využívame výpočtovú 
techniku v lokálnej sieti, umožňujúcu rýchle vyhľadávanie vo vlastnej báze dát budovanej 
od roku 1993, aj produkty SNB-KNIHY (vďaka finančnej pomoci SAIA v rámci projektu 
OSF/OPL). 

Je na škodu, ž e  široké možnosti teraz už  dostupných informačných technológií a 
techniky narážajú na nedostatok finančných zdrojov, na ich nákup, obnovu a 
modernizáciu, najmä v oblasti H W  a S W  produktov nevyhnutných na skvalitnenie 
knižnično-informačných procesov. 

V neposlednom rade situácia vyžaduje skvalitniť aj odbornú prípravu pracovníkov, 
iniciatívne pristupujúcich k využívaniu moderných informačných technológií a 
informačných zdrojov. 

Rovnocennou súčasťou základných knižnično-informačných služieb na území mesta 
a blízkom okolí j e  aj kultúrno-výchovná činnosť pre základné a stredné školy. Aktívne sme 
sa zapojili v tejto oblasti najmä pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste 
Lučenec v uplynulom roku, okrem iného výstavou dokumentov z fondu regionálnej 
literatúry o histórii a súčasnosti mesta Lučenec a vydaním výberovej bibliografie kníh a 
článkov „Mesto Lučenec - 750. výročie, 1247 - 1997". Bibliografia obsahuje takmer 500 
záznamov prameňov informácií ako sprievodný informačný materiál k výstave, ktorá mala 
značný a priaznivý ohlas v o  verejnosti. 

Rovnako aktívne sa Novohradská knižnica zapojila aj v tomto roku do kultúrneho 
diania cyklom besied so spisovateľmi v rámci Novohradských kultúrnych dní 1997. 

Naše predstavy o úrovni poskytovaných služieb sa, žiaľ, výrazne odlišujú od 
súčasných finančných a priestorových možností, ktoré výrazne zaostávajú z a  
požiadavkami, najmä so zreteľom na požiadavky informačnej spoločnosti na prahu 3. 
tisícročia. 

Očakávame pozitívne zmeny, ktoré sa vytvoria realizáciou hospodársko-

-spoločenského programu, ktorého nositeľom sa pripravuje stať Združenie pre rozvoj 

Lučenca. Jeho zdroje môžu vytvoriť priaznivejšie podmienky na činnosť Novohradskej 

knižnice, umiestnenej v centre hospodárskej zóny, medzi Kongresovým centrom a 

výstavnou zónou, pričom sa výrazne preferuje vybudovanie centra vzdelávania a 

informácií. 
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Monitoring tlače 

PhDr. Elena Veľasová 

K úlohám Slovenskej asociácie knižníc patrí nepochybne prezentácia slovenských 

knižníc doma i v zahraničí. Monitoring tlače, systematické získavanie informácií z odbornej 

a dennej tlače o nich j e  jedným z prostriedkov, ako to môžeme dosiahnuť. 

Správna rada odporučila valnému zhromaždeniu SAK, aby jednotlivé knižnice 
posielali kópie väčších článkov o knižniciach z periodík s celoštátnym dosahom vrátane 
oblasti informatiky a väčších regionálnych článkov. Odporučenie sa stretlo u členských 
knižníc SAK s porozumením a z a  rok 1997 a ž  1998 sme získali množstvo článkov z väčšiny 
regiónov. Prvá časť z a  prvý polrok 1997 v počte 427 článkov j e  u ž  spracovaná poslucháčmi 
Katedry knihovníctva a vedeckých informácií FiF UK v Bratislave. Ďalšia časťje pripravená 
na spracovanie. 

Odbornú knihovnícku tlač a periodiká s celoštátnym dosahom členovia SAK sledujú, 
preto azda nie j e  natoľko potrebné sa im venovať. Výpovedná hodnota článkov z 
regionálnej tlače vzhľadom na formu (plné texty) j e  bohatá a umožňuje ich obsahovú 
analýzu. V krátkosti sa o to pokúsime. 

Prvé zistenie po prečítaní článkov je, ž e  knižnice napriek podstatne zhoršeným 
podmienkam, ktoré datujeme najmä od roku 1995, neupadli do letargie a napriamujú svoje 
sily na to, čo j e  dôležité. Vystihuje to názov článku knižnice z o  Svitu: „Zhoršujú sa 
podmienky - stúpa počet čitateľov". Toto počínanie je  charakteristické pre väčšinu 
profesionálnych knižníc, ktoré využívajú všetky dostupné prostriedky na získanie 
finančných prostriedkov na nákup literatúry. Známa j e  skutočnosť, ž e  v porovnaní s rokom 
1990 počet čitateľov celkove klesol asi o jednu tretinu, na druhej strane z obsahovej 
analýzy článkov vyplýva, ž e  práve v týchto posledných dvoch rokoch záujem verejnosti o 
knižnice stúpa. Potvrdzujú to knižnice v Martine, Svidníku a ďalšie. 

Knižnice neupúšťajú od svojej odbornosti, ona z knižníc nemizne. Naopak, z článkov 
sa dozvedáme, v ktorých ďalších knižniciach postupuje automatizácia knihovníckej 
agendy alebo skvalitňovanie knihovníckych postupov. Zaujímavý j e  v tejto súvislosti 
článok knižnice zo Svidníka, ktorý hodnotil prvé skúsenosti s účinkovaním bibliobusu v 
regióne. Na ilustráciu vyberáme len jeden údaj - obrat fondu. Obrat fondu v tých oblastiach, 
ktoré navštevuje bibliobus, je  4,5 oproti klasickým obecným knižniciam, kde obrat fondu 
je  0,1. 

Články z regionálnej tlače majú vysokú informatívnu hodnotu. Dozvedáme sa napr., 
ž e  knižnica v Bardejove j e  ďalšou knižnicou, ktorá poskytuje služby nevidiacim a 
slabozrakým, ž e  Mestská knižnica v Hlohovci slúži obyvateľom už 70 rokov, alebo že 
knižnica vo Svite vznikla pred 60 rokmi. 

Ďalej z obsahovej analýzy vyplýva, ž e  kultúrne aktivity knižníc sú značné a prevládajú 

v nich nové formy. Na ilustráciu uvedieme opäť Svidník, kde v knižnici usporiadali výstavu 

výtvarných prác postihnutých detí. Knižnica v Hlohovci sa podujala na celomestskú súťaž 

medzi mládežou o najlepší ex libris a skutočne vyberali a ž  z 566 zaslaných návrhov. Kráľ 

Bulletin SAK,  ročník 6, 1998, číslo 4 17 



čitateľov j e  súťaž, ktorá sa udomácnila v mnohých okresoch. Podrobne o súťaži informujú 
články knižníc z Martina, Košíc, Popradu, Považskej Bystrice, Svidníka a Bratislavy. 

K novým aktivitám knižníc patrí činnosť literárnych klubov, kde najmä mladí majú 
možnosť svoju tvorbu prezentovať na verejnosti, publikovať, ale najmä sa navzájom 
kontaktovať. K celoslovenským podujatiam patrí najmä Literárny Zvolen a Literárne dni A.  
H. Škultétyho. 

Mnohé knižnice začínajú vydávať publikácie regionálneho charakteru, ako napr. 
Trnavský zborník poézie alebo Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Rámec regiónu 
presahuje vydavateľský počin Popradskej knižnice, ktorá vydala Tatranské listy Franza 
Kafku. 

Len letmo sme načreli do článkov z regionálnej tlače. Môžeme predpokladať, ž e  
utvrdí členskú základňu S A K  v tom, ž e  práca s ňou má zmysel. 
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INFORMÁCIE 

Zo zasadnutia správnej rady SAK dňa 8. októbra 1998 

Rokovanie viedla predsedníčka S A K  Dr. Dana Gondová. Konštatovala, ž e  uznesenia 
z 10. zasadnutia správnej rady sú splnené. K plánu práce na rok 1998 sa správna rada 
uzniesla, ž e  seminár o sivej literatúre sa v tomto roku neuskutoční. 

Ťažiskovým programom zasadnutia bola príprava valného zhromaždenia SAK, ktoré 
sa plánuje na 12. novembra 1998. V súvislosti s prípravou valného zhromaždenia 
prerokovala správna rada výsledky hospodárenia SAK a návrh úpravy členského. Obidva 
návrhy budú predložené na schválenie valnému zhromaždeniu. 

V rámci sprievodného programu Bibliotéky '98 sa 13. 11. 1998 uskutoční seminár 
Slovenské knižnice v medzinárodnej spolupráci. 

Správna rada vzala na vedomie odmietavé stanovisko fondu Pro Slovakia k žiadosti 
SAK o príspevok na členský poplatok do FID a EBLIDA. Ďalej konštatovala, ž e  Open 
Library Program ponúka knižniciam grant na projekty zamerané na aktualizáciu CD-ROM 
SNB v roku 1999. 

Dr. Cifra informoval správnu radu o rokovaní s LITA. Rokovanie n i e j e  ukončené. O 
jeho priebehu bude informovať aj na valnom zhromaždení. 

Dr. Gondová referovala o obnovení rokovaní o príprave nového znenia knižničného 
zákona. Prvé zasadnutie bude 19. októbra 1998. SAK v spolupráci so Spolkom 
slovenských knihovníkov osloví listom politické strany s požiadavkou o zapracovanie 
problematiky knižníc do vládneho programu. 

Dr. Gondová referovala o seminári venovanom problematike copyrightu, ktorý sa 
pripravuje v spolupráci s EBLIDA. 

Dr. Veľasová informovala správnu radu o stave príprav krajských konferencií. 
Konferencie by sa mali konať v apríli a máji roku 1999. Zber údajov a príprava sa realizuje 
v tomto období. Súbežne sa bude pripravovať 2. knihovnícky kongres. 

Ing. Guľa referoval o priebehu valného zhromaždenia SPIK v Českej republike, na 
ktorom predniesol referát o činnosti SAK. 

Dr. Gondová informovala o študijnom pobyte v U S A  a nadviazaní kontaktov s 
Americkou asociáciou knižníc. 

Dr. Elena Veľasová 

Informačná spoločnosť ako výzva 

alebo Slovensko na prahu informačnej spoločnosti - to j e  názov odborného sem inára, ktorý 
usporiadalo Centrum vedecko-technických informácií pri príležitosti 60. výročia svojho 
vzniku. 
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Na seminári sa zúčastnilo 107 pracovníkov slovenských knižníc a informačných 
pracovníkov, najmä z vedeckých, akademických, krajských a ďalších významných knižníc 
a informačných inštitúcií. 

Z programu seminára, ktorý mal veľmi dobrý priebeh a úroveň, treba uviesť 
prednášky: 

- Informatizácia vedy a veda v informáciách - Trendy vedy a informatiky (Ing. Boris 
Procházka, Prognostický ústav SAV), 

- Aktuálny stav a zámery v oblasti budovania informačnej a komunikačnej infraštruktúry 
(Ing. Peter Druga, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), 

- Príprava knižničných a informačných pracovníkov pre informačnú spoločnosť (prof. 

Ing. Štefan Kimlička, CSc., Katedra knihovníctva a vedeckých informácií FiF UK), 

- Centrum vedecko-technických informácií a informačná spoločnosť (Ing. Oleg Cvik, 
Centrum V T I  SR). 

Zo závažných nepredvídaných príčin neodznela prednáška Ing. Jozefa Kaffku z 

Úradu vlády S R  „Budovanie európskej informačnej spoločnosti". 

Materiály zo  seminára, vrátane prednášky Ing. Kaffku, budú zverejnené v 
mimoriadnom čísle Bulletinu C V T I  S R  v novembri 1998. 

Domnievame sa, ž e  by bolo správne a účelné, aby CVTI  S R  týmto podujatím založilo 
tradíciu odborných seminárov s rovnakou/analogickou tematikou a poriadalo ich 
každoročne. 

j. k. 

Konferencia o doplňovaní knižničných fondov 

V dňoch 10. a 11. júna 1998 sa v Bienskej doline (Kováčová pri Zvolene) konala 
celoslovenská konferencia o doplňovaní knižničných fondov pod názvom  Pôvodná 
slovenská tvorba. Gestormi podujatia boli Ministerstvo kultúry SR, Univerzitná knižnica 

- Národné knižničné centrum v Bratislave a Krajská štátna knižnica Ľudovíta Štúra vo 

Zvolene. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia krajských, regionálnych štátnych a 

mestských knižníc, MK S R  - Sekcia štátneho jazyka a národného písomníctva a Sekcia 

umenia, UK - NKC v Bratislave, hostia z NLC, K Ú  v Banskej Bystrici a zástupcovia 

vydavateľstiev a masmédií. Konferenciu otvorila Mgr. Katarína Ďurovcová, riaditeľka 

Krajskej štátnej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. 

Na úvod konferencie vystúpil JUDr. Milan Ferko, generálny riaditeľ SŠJ a NP MK 

SR. Vyzdvihol pozitívne hodnoty knihovníkov, ich nadšenie, zanietenosť a vytrvalosť vo 

svojej práci, ktorou pomáhajú dvíhať úroveň nášho národa aj napriek tomu, ž e  sa im 

nedostáva takého ocenenia ako v iných lukratívnejších povolaniach. Pri doplňovaní 

knižničných fondov by sa mali knižnice orientovať na budovanie regionálnych fondov, 

dokumentov našej štátnosti, literárnych výberov významných osobností, ako aj literárnych 
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prehľadov a publikácií encyklopedického charakteru. Pozornosť účastníkov upriamil na 
finančnú čiastku 25 mil. Sk, ktorá sa na základe zmluvy medzi MK S R  a Fondom 
národného majetku od 1. 9. 1998 prerozdelí knižniciam na podporu nákupu knižničných 
fondov so zameraním na pôvodnú slovenskú tvorbu. 

PhDr. Ladislav Oslanec, riaditeľ NKC - UK, referoval o stave siete verejných knižníc 

na Slovensku. Poukázal na značný pokles nákupu fondov oproti roku 1996 hlavne v 

krajských a regionálnych štátnych knižniciach. Zlepšenie nastalo v mestských a obecných 

knižniciach. 

Anna Bučíková (Krajská štátna knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene) v obsiahlom 

referáte „Analýza stavu doplňovania knižničných fondov pôvodnou slovenskou tvorbou v 

súčasnosti, na základe výsledkov prieskumu v krajských, regionálnych štátnych a mest

ských knižniciach" podala podrobnú analýzu najaktuálnejších problémov v tejto oblasti. 

Mgr. Erika Poloncová (SNK v MS Martin) hovorila o doplňovaní fondov slovacík v 
SNK, o retrospektívnom spracovaní slovacík a o spolupráci so zahraničnými organizá
ciami pri ich získavaní. 

Vojtech Kondrót (NLC) poukázal na neúmerné ceny kníh, ktoré z roka na rok 
narastajú. Na knižnom trhu je  veľa kníh s krásnymi ilustráciami, ale s chudobným 
obsahom. Vyzdvihol význam osobnosti knihovníka, ktorý svojou prácou s čitateľom, 
hlavne odporúčaním vhodnej literatúry, môže ovplyvniť ďalší život jednotlivca. 

Alexander Halvoník, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, 
oboznámil účastníkov s aktivitami a produkciou vydavateľstva, ktoré sa zameriava na 
vydávanie diel slovenskej pôvodnej tvorby. Ťažiskom vydavateľstva j e  edícia "Moja 
klasika", zameraná na najlepšie diela z prvej polovice 20. storočia. Edíciu tvorí skutočná 
národná literatúra, cieľom ktorej j e  vytvoriť základnú knižnicu slovenskej pôvodnej tvorby, 
ako aj ukázať kvalitu našej literatúry a národnej kultúry. Knižniciam poskytne vydavateľstvo 
výhodnú zľavu s tým, ž e  finančnú čiastku budú môcť vydavateľstvu uhradiť v priebehu 
roka. 

Ing. Vladimír Bárta, riaditeľ vydavateľstva A B  Art-press v Banskej Bystrici, predstavil 
tvorbu vydavateľstva s možnosťou poskytnutia rabatu knižniciam pri priamom odbere. 

Rudolf Čižmárik, riaditeľ Domu slovenskej literatúry - NLC, informoval o Knižnej 
distribúcii Hrebenda, vzniknutej na ochranu knižnej distribúcie slovenských kníh. 
Oboznámil prítomných s edičným plánom Domu slovenskej literatúry, ktorá je  
vyprofilovaná na literárno-kritickú, literárno-historickú, esejistickú a memoárovú literatúru. 
Informoval tiež o úlohách Národného literárneho centra a o finančnom zvýhodnení, ktoré 
môže táto inštitúcia knižniciam poskytnúť. 

PhDr. Ľubica HajduškoVá, vedúca odboru knižničných fondov UK, hovorila o 

spôsobe spracovania a využívania povinných výtlačkov v zmysle zákona č. 212/1997 Z. 

z.. Objasnila problém urgovania povinných výtlačkov, ktoré j e  pre knižnice mimoriadne 

prácne. Upozornila na zníženú jazykovú, štylistickú a prekladovú úroveň vydávaných kníh. 

V diskusii vystúpili účastníci s aktuálnymi informáciami súvisiacimi s doplňovaním 

knižničných fondov. Zaujímavý bol návrh  PhDr. Petra Halásza (riaditeľ Knižnice pre 
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mládež mesta Košice) adresovaný časopisom Knižná revue a Knižnice a informácie na 

zverejňovanie grantov v týchto periodikách. Upozornil na ťažkosti knižníc z o  strany 

colníkov pri výmene darovanej literatúry. 

RNDr. Tibor Menyhért (АСОМ, spol. s r. o., Košice) podal návrh na právnu ochranu 

knižničných dokumentov na základe skúseností Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach 

a jej spolupráce s maďarskou stranou. Šéfredaktorka Knižnej revue Margita Bíziková 
vyzvala prítomných zástupcov knižníc na zasielanie námetov a postrehov na zlepšenie 

práce a činnosti tohto periodika. 

PhDr. Ladislav Oslanec vyzval prítomných zástupcov knižníc, aby pouvažovali nad 

témami, v duchu ktorých by sa podujatia k doplňovaniu knižničných fondov v budúcnosti 

niesli. Navrhol, aby sa v roku 1999 konalo podujatie zamerané na doplňovanie knižničných 

fondov detskou literatúrou. 

Rokovanie potvrdilo záujem účastníkov riešiť problémy v doplňovaní, čo sa odrazilo 
v prednesených príspevkoch a v diskusných vystúpeniach, ktoré obsahovali viaceré 
návrhy a odporúčania; sú zahrnuté do nasledujúcich záverov: 

1. Mimoriadny jednorazový finančný príspevok MK S R  knižniciam účelovo viazať na 

doplňovanie knižničných fondov podľa špecifických potrieb knižníc. 

2. Odporúčame priebežne zverejňovať informácie o nadáciach a grantoch umožňujúcich 

knižniciam získať doplnkové finančné prostriedky (napr. prostredníctvom Knižnej 

revue). 

3. Knižnice vyzývajú vydavateľov, aby im poskytovali zľavy pri nákupe ich produkcie. 

4. Odporúčame podporiť tvorbu a vydávanie kníh pre starší školský vek a dospievajúcu 
mládež a zvýhodniť vydavateľské podmienky autorov tejto literatúry z účelového 
transferu štátneho rozpočtu kapitoly kultúry určeného na podporu vydávania detskej a 
mládežníckej periodickej a neperiodickej tlače. 

5. Štvrťročne publikovať v Knižnej revue sumárne články o tom, čo nového vyšlo v pô
vodnej slovenskej poézii a próze. 

6. Knižnice podporujú vytvorenie Centrálneho informačného systému v Knižnom centre 
Žilina. 

Anna Bučíková 

Pro Scientia - Združenie informačných špecialistov na podporu vedy 

Dňa 7. mája 1998 sa konala ustanovujúca schôdza združenia informačných 

špecialistov - Pro Scientia, cieľom ktorého j e  vytvoriť virtuálnu bibliografickú bázu dát o 

publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov na Slovensku, sprístupňovanú na Internete. 

Otcom myšlienky vytvoriť takúto bázu dát na Slovensku j e  prof. Ing. Štefan Kimlička, CSc., 

ktorý sa evidenciou publikačnej činnosti a jej automatizáciou zaoberá. 

Združenie združuje fyzické osoby, čiže ľudí, ktorí pracujú v oblasti knižničných 
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informačných systémov, alebo sa zaujímajú o túto problematiku a právnické osoby, čiže 
knižnice, vysoké školy a vedecké pracoviská alebo aj iné inštitúcie, ktoré prejavia záujem 
o túto problematiku. Členstvo môže byť podľa stanov kolektívne, individuálne alebo pod
porné. 

Informácie, ktoré budú tvoriť virtuálnu bázu dát, sú v súčasnosti rozptýlené na 

mnohých miestach a spracúvajú sa na rozličnej úrovni, s rozličným stupňom podrobnosti 

a štandardizácie. Ich koordinovaná evidencia a spracovanie na celoštátnej úrovni umožní 

prezentovať slovenskú vedeckú komunitu vo svetovom systéme informačných zdrojov a 

vytvoriť bázu dát pre ďalšie scientometrické, biografické a bibliografické výskumy. 

Do pilotného projektu sa zapojili tieto pracoviská: 

- Ústredná knižnica FiF UK, 

- Ústredná knižnica SAV, 

- Slovenská ekonomická knižnica, 

- Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 

- Centrum vedecko-technických informácií SR, 

- Katedra knihovníctva a vedeckých informácií FiF UK. 

Základom projektu bude bibliografická báza dát, obsahujúca viac typov záznamov. 
Dominantné budú záznamy o publikácii, od nich sa budú odvíjať záznamy o pôvodcoch, 
záznamy o ohlasoch na publikácie, záznamy o zdrojových dokumentoch (katalóg seriálov) 
a záznamy o vedeckých akciách. Aby bol zámer úplný, j e  potrebné zahrnúť do bázy dát 
aj záznamy o kvalifikačných prácach, počínajúc diplomovými cez rigorózne, dizertačné až 
po habilitačné. 

Pri bibliografickom pohľade bude dominantný záznam o pôvodcovi v súbore 
menných autorít. Okrem základných bibliografických údajov bude záznam obsahovať aj 
biografické údaje, ako napr. rok narodenia, odkaz na iné priezviská, tituly, roky 
absolvovania kvalifikačných stupňov, kvalifikačné práce, profesionálna orientácia a pod. 

Virtuálny obraz na tieto bázy dát bude možný z úrovne univerzity, ktorá bude mať 
lokálne bázy dát na úrovni fakúlt alebo napr. z úrovne SAV, pri pohľade na jednotlivé 
ústavy. 

Realizácia tohto veľkorysého projektu však, žiaľ, tak ako mnohé predchádzajúce 

projekty v oblasti automatizácie knižnično-informačných činností závisí  od finančných 

možností participujúcich knižníc. 

PhDr. Marcela Horváthova 

Tretí zjazd SKIP 

V dňoch 3. - 5. septembra 1998 sa v Plzni konal 3. zjazd Svazu knihovníků a 

informačních pracovníků ČR. Účastníkom a zároveň jedným zo zahraničných hostí bol aj 

člen Správnej rady SAK. 

Prvý deň rokovania bol program výslovne „zjazdový": správa o činnosti, o hos-

Bulletin SAK, ročník 6, 1998, číslo 4 23 



podárení, návrh programu SKIP na najbližšie obdobie, predstavenie kandidátov na funkciu 
predsedu a voľby nového výboru. Z a  nového predsedu Výkonného výboru SKIP bol 
zvolený PhDr. V í t  Richter, námestník riaditeľa NK Č R  v Prahe. Blahoželáme. 

Na úvod rokovania zjazdu sa prítomným prihovoril primátor mesta Plzeň a po ňom 
dalo predsedníctvo priestor na prednesenie pozdravného príhovoru slovenskému 
zástupcovi SAK. Po stručnej charakteristike činnosti SAK pozval novozvoleného predsedu 
SKIP na jesenné valné zhromaždenie SAK a seminár o zahraničnej spolupráci knižníc. 

Zo správy o činnosti sa dozvedáme, ž e  SKIP má 930 individuálnych členov, čo j e  na 

počet knižníc v Č R  a ich pracovníkov akosi málo, ale oproti nášmu SSKmajú vysoký počet 

inštitucionálnych členov - 264. Rozširovanie členskej základne j e  aj jednou z úloh 

programového vyhlásenia zjazdu. Zaujímavá je aj výška členského príspevku -150,- Kč, 

študenti a dôchodcovia platia 75,- Kč. V SSK j e  určená iba spodná hranica, a to 50,- Sk. 

Pre kolektívnych členov je  vzhľadom na ich počet zamestnancov rozpätie členského 

príspevku od 300 do 5500,- Kč. 

Programové vyhlásenie má 14 bodov a obsahuje úlohy SKIP-u na najbližšie obdobie. 
Českí knihovníci majú vypracovanú stratégiu českého knihovníctva a budú presadzovať 
jeho realizáciu. Náčrt tejto stratégie pre slovenských knihovníkov predniesol jej autor PhDr. 
Vít  Richter na akcii Knižnice '97 v Sielnici. 

Zákon o verejných knižniciach j e  v Č R  vo fáze prípravy jeho paragrafového znenia. 
Na Slovensku máme túto etapu dávno za sebou, ale schválenia zákona o knižničnej 
činnosti sme sa doposiaľ nedočkali. 

Nový autorský zákon sa v Č R  iba pripravuje, ale knižniční pracovníci majú za úlohu 

sledovať jeho prípravu a podporovať rovnovážny vzťah medzi autorskými právami a 

myšlienkou voľného šírenia informácií tak, aby nemohlo dôjsť k obmedzovaniu verejných 

knihovníckych a informačných služieb. U nás to bolo presne naopak. Knižniční pracovníci 

sa a ž  z právoplatného zákona dozvedeli, ž e  budú musieť z a  každú výpožičku diela 

autorom alebo kolektívnym správcom autorských práv platiť. Rozoslaná zmluva medzi 

LITA a knižnicami dokonca so samozrejmosťou počíta s tým, ž e  knižnice budú viesť 

štatistiku výpožičiek o každej knižničnej jednotke. 

Zaujímavá j e  aj úloha o vypracovaní koncepcie celoživotného vzdelávania 
pracovníkov knižnice. K tomu má napomôcť aj každoročne usporadúvaný Týždeň knižníc. 
Veľkú pozornosť venujú prezentácii knihovníctva v odbornej tlači, verejných médiách a u 
širokej verejnosti. T ý m  chcú zároveň plniť úlohu o vyššiu spoločenskú prestíž profesie a 
usilovať sa zlepšiť systém odmeňovania. 

SKIP kladie dôraz na odbornú činnosť v regiónoch. K tomu je  stanovený aj kľúč k 
rozdeľovaniu finančných prostriedkov: 40 % pre výkonný výbor a 60 % pre regióny. Českí 
knihovníci si dokázali udržať Bulletin SKIP a majú svoju „webovskú stránku" na Internete. 

Ministerstvo kultúry Č R  j e  ku knihovníkom štedrejšie ako naša Pro Slovakia. 

Každoročne finančne dotuje celý rad projektov zameraných na odborné, vzdelávacie a 

kultúrne aktivity knižníc, ktoré prešli výberovým konaním na ministerstve. Takto SKIP 

získal podporu na 14 projektov v roku 1996, 11 v roku 1997 a 13 v roku 1998. 
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Druhý deň zjazdu bol venovaný odborným prednáškam a celé popoludnie 
problematike elektronického dodávania dokumentov pod gesciou doc. Rudolfa Vlasáka, 
Csc. Mňa osobne udivil referát Mgr. Věry Vohlídalovej, riaditeľky Š V K  v Liberci, ktorá 
vyhlásila, ž e  ročne dokáže získať od sponzorov pre knižnicu milión korún. A j  preto jej 
príspevok mal názov Knihovny a politikové. 

Nemenej zaujímavá bola spoločenská stránka zjazdu. Zahraniční hostia mali 
osobitný, tzv. „turistický program" a v prvý zjazdový večer sa konali súbežne dve recepcie 
- v Š V K  Plzeň a v Knihovně města Plzeň. Počas obidvoch recepcií sa konali v priestoroch 
knižníc dve divadelné predstavenia a vedúci oddelení boli k dispozícii na sprevádzanie 
hostí po priestoroch knižníc s odborným výkladom o svojej činnosti. Mňa osobne zaujal 
automatizovaný výpožičný systém v Š V K  Plzeň, ktorý ušil na mieru vlastný programátor. 
Akonáhle zaviedli automatizované spracovanie fondov, prestali dávať lístky do katalógov. 
Načo, veď sú v počítači. U nich sa asi nestáva, ž e  v jedno ráno j e  knižnica bez počítačov 
vrátane servera, teda aj bez počítačových katalógov. Pracovníci obidvoch plzenských 
knižníc boli hrdí na svoju prácu, vyžarovala z nich zanietenosť a oddanosť svojej profesii. 
Navyše všetky jedlá a pochúťky na recepcii pripravovali vlastnoručne a servírovali ich vo 
večerných toaletách. 

Počas celého rokovania zjazdu sa v priľahlých priestoroch predstavovali rôzne firmy 
ponúkajúce tovar, počnúc dômyselnými regálmi a ž  po softvér, podobne ako j e  tomu na 
INFOS-och. 

Medzinárodná spolupráca SKIP-u sa odzrkadľovala aj v tom, ž e  pozvanie prijalo 12 
zahraničných knihovníckych spolkov. Okrem S R  to bola Maďarská republika, dva spolky 
z Rakúska, Nemecko, Francúzsko a Poľsko. Všetci, podobne ako ja, si zo  zjazdu odniesli 
tie najpríjemnejšie dojmy. 

Ing. Ján Guľa 
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PREČÍTALI SME ZA VÁS 

Informačná spoločnosť a budúcnosť knižnice 

T. V. Jeršova - Ju. E. Chochlov 

Najdôležitejším faktorom rozvoja spoločnosti v nových podmienkach sa stávajú 
informácie, posudzované na celom svete ako jeden zo základných ekonomických zdrojov. 
Takzvaná informačná spoločnosť vďaka rýchlemu pokroku informačných technológií a 
telekomunikácií sa stala realitou našich dní. 

Koncepcia všeobecnej dostupnosti informácií prestáva byť deklaráciou a mení sa 
najdôležitejšiu oporu demokracie. 

Informačná spoločnosť má globálny charakter a nesie v sebe nevyhnutnosť 

intenzívneho rozvoja spolupráce. Z a  jednu z hlavných prekážok pokroku informačnej 

spoločnosti experti považujú strach zo straty kultúrnej a národnej identity vrátane 

jazykovej. K jej prekonaniu môže prispieť vyjasnenie dialektického charakteru informačnej 

spoločnosti: najednej strane ona skutočne podmieňuje vzájomný prienik poznatkov i kultúr 

v celosvetovom meradle, na druhej strane garantuje viac slobody, práv a možností pre 

každého. 

Globálna informačná infraštruktúra predpokladá úplne iné než súčasné rozmery a 
spoľahlivosť uchovávania informácií, plnú interaktivitu, rýchlosť spracovania a prenosu 
údajov, ako aj pružnejšie vyhľadávanie. 

Možno j u  vytvoriť len pri zjednotení úsilia jednotlivých krajín, z ktorých každá rozvíja 
svoju špecifickú národnú informačnú infraštruktúru. 

Informačná obsluha bazírujúca len na papierových nosičoch zastarala. Namiesto nej 
prichádza nová, založená na elektronickom zobrazení najrôznejších informácií, 
vydávateľných v neobmedzenom množstve a okamžite dostupných cez Internet, nezávisle 
od času a miesta, na ktorom sa používateľ nachádza. 

Doterajší vývoj viedol k vzniku paradigmy informačnej superdiaľnice, ktorou sa 
rozumie organická jednota dvoch zložiek - zodpovedajúcej infraštruktúry a informačných 
zdrojov (knižnice, archívy, informačné centrá). Pretože informačná superdiaľnica j e  svojím 
významom plne porovnateľná s vynálezom kníhtlače, znamená principiálne nové možnosti 
prístupu k informáciám. 

Rozvoj informačnej superdiaľnice j e  nemysliteľný bez veľkých knižníc - silných 
tradičných centier uchovávania, budovania a využívania informačných zdrojov. Dnes j e  tu 
protirečenie medzi úrovňou rozvoja knižníc, t. j. informačnými potrebami spoločnosti a 
existujúcimi prostriedkami spracovania informácií. Knižnice, žiaľ, v prevažnej väčšine 
ostávajú, tak ako predtým, skladmi dokumentov. Používateľ tu môže spravidla počítať s 
tým, ž e  nedostane konkrétnu relevantnú informáciu, ale len dokument, ktorýju potenciálne 
a zďaleka nie vždy obsahuje. Efektívna analýza informácií obsiahnutých v dokumentoch, 
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ich spracovanie a „zabalenie" pre konkrétneho používateľa, to j e  úloha pre knižničnú 

činnosť vôbec nie jednoduchá a riešiteľná len pri aktívnom využití progresívnych 

informačných technológií a zabezpečení sieťovej integrácie informačných zdrojov. Takto, 

aby sme sa neocitli bez budúcnosti, si knižnica ako sociálny inštitút musí definovať svoje 

nové funkcie v intenzívne sa formujúcej informačnej spoločnosti. 

Akáže teda musí byť knižnica budúcnosti? 

Podľa názoru autorov za takú možno považovať knižnicu, ktorá: 

• zabezpečuje používateľom slobodný prístup k informáciám, nezávisle od ich 
socioekonomického statusu a miesta, na ktorom sa nachádzajú; 

• j e  organickou súčasťou národnej a svetovej informačnej sústavy a poskytuje možnosť 
získať informácie z ľubovoľného zdroja, bez časových, geografických a iných 
obmedzení; 

• dobre pozná a efektívne „zobrazuje" obsah dokumentov nachádzajúcich sa v jej fondoch 
a pomáha používateľovi rýchlo dostať konkrétnu informáciu pre vytvorenie nového 
intelektuálneho produktu; 

• zabezpečuje dokumentom osobitného kultúrneho a historického významu dlhý život 
nielen prostriedkami konzervácie, ale aj ich prevodom do elektronickej formy, urobiac 
ich dostupnými pre neobmedzený počet používateľov; 

• vo svojom fonde vhodne reguluje vzťah dokumentov na tradičných a elektronických 
nosičoch informácií. 

K vybudovaniu rozvinutej národnej informačnej infraštruktúry a zjednoteniu 
informačných zdrojov spoločnosti môže dopomôcť vytvorenie elektronických knižníc. 
Elektronickou knižnicou sa rozumie veľká (neskôr tiež celosvetová), spoločná virtuálna 
zbierka dokumentov v elektronickej forme, dostupná širokej verejnosti prostredníctvom 
siete prenosu údajov. 

Myšlienka elektronickej knižnice sa v tej či inej forme u ž  ujala na mnohých 
univerzitách vyspelých krajín sveta. 

Prameň: Naučnyje i techničeskije biblioteki, 1998, č. 1, s. 38 - 39. 

(Výťah pripravil a spracoval Ing. J. Kurák.) 

Informácie v pravú chvíľu na správnom mieste 

SUBITO - kooperačnú službu nemeckých knižníc na zasielanie dokumentov, označil 
spolkový minister školstva, vedy, výskumu a technológie S R N  pri jej štarte 17. novembra 
1997 z a  „strategický a efektívny príspevok k nadregionálnemu zabezpečovaniu vedy, 
hospodárstva a spoločnosti literatúrou a informáciami". Predstavuje najrýchlejší a 
najkomfortnejší prístup ku všetkým tlačeným vedeckým časopisom, ktoré sú dostupné v 
nemeckých knižniciach, prostredníctvom Internetu. Knižnice tak s využitím modernej 
techniky, funkčnej infraštruktúry, zrýchlením a zlepšením služieb ponúkajú záujemcom o 
literatúru optimálnu možnosť na využitie ich informačných zdrojov, a to nezávisle od 
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zemepisného miesta, kde sa záujemca o literatúru, resp. sídlo knižnice nachádza. 

Podľa slov ministra „je vytvorenie tohto systému najväčším inovačným zámerom v 
oblasti nadregionálnych knižničných služieb v Nemecku, rozhodujúcim krokom k 
vytváraniu digitálnej knižnice. Pre vedu, výskum a hospodárstvo bude stále dôležitejšie 
mať k dispozícii relevantné informácie. Vedomosti sú surovinou pre inováciu a základňou 
pre technologický pokrok..." 

Základom koncepcie SUBITO j e  to, ž e  používateľ môže z vlastného pracoviska 
rešeršovať vo všetkých časopisoch uvedených v báze dát časopisov, objednať si vybrané 
články elektronicky a dostať ich plný text na svoje PC pracovisko do troch pracovných 
dní. 

Knižnica, v ktorej sa daný dokument nachádza, vybavuje objednávku podľa želania 
zákazníka elektronicky (e-mail alebo FTP), faxom alebo poštou, osobne alebo prostred
níctvom kuriéra. 

Cieľom služby SUBITO j e  dostať literatúru v pravý čas na správne miesto. Normálna 
služba znamená vybaviť objednávku do troch pracovných dní, expresná - za jeden deň. 
A k  objednávku nemožno z nejakého dôvodu vybaviť, dostane používateľ v uvedenej 
lehote oznámenie. 

Zasielanie dokumentov prostredníctvom služby SUBITO j e  platená služba. Výška 
poplatkov sa určuje podľa: 

• príslušnosti objednávateľa do užívateľskej skupiny, 

• urgentnosti objednávky, 

• rozsahu objednávky, 

• spôsobu zasielania dokumentov, 

pričom do 1. používateľskej skupiny patria študenti, pracovníci z vysokých škôl, výskumnej 
sféry, z verejného sektora, do 2. skupiny komerční používatelia a používatelia zo  
zahraničia. 

Poplatky z a  normálne služby sú pre používateľov prvej skupiny jednotné v celom 
Nemecku. Pre druhú skupinu používateľov je  výška poplatkov v kompetencii zasielajúcich 
knižníc (to platí aj pre prvú skupinu, ak ide o expresnú službu). Formy platobného styku 
sú rôzne, a to podľa dohody obidvoch strán (fakturácia, prevod, kreditná karta, hotovosť 
a pod.). 

SUBITO je  ponuka v systéme World Wide Web. Kto je  priamo napojený na Internet, 
môže si pohodlne objednať literatúru z domu či z úradu. Kto nie je, využije pripojenia na 
Internet v knižnici. Cez domovskú stránku SUBITO http:/www. subito-doc. de vedú 
odkazy k prístupovým systémom. Poskytujú bázu pre rešeršovanie - bázu dát časopisov 
(ZDB), ktorá t. č. obsahuje asi 1 milión titulov zo všetkých vedných oblastí, v rôznych 
jazykoch, resp. adresy nemeckých knižníc, v ktorých sa dokumenty nachádzajú; okrem 
toho umožňujú rešeršovať a objednávať potrebnú literatúru. 

Objednávku však môže podať iba registrovaný používateľ. Registrácia prebieha cez 
systém riadenia prístupu, ktorý spravuje profil používateľa, jeho číslo a heslo. Profily 
používateľov prispievajú ku komfortnému využívaniu služby a registráciou sa obmedzuje 

28 Bulletin SAK,  ročník 6, 1998, čislo 4 



zneužívanie z hľadiska autorského práva, prípadne zaradenia do používateľskej skupiny. 

Členom SUBITO sa môže stať každá verejnoprávna knižnica, resp. kompetentné 
informačné pracovisko, ktoré splní podmienky špecifické pre tento systém, prípadne 
garantuje podmienky na dodávku potrebnej literatúry. Nepochybne k tomu patrí i technická 
infraštruktúra a administratívne zázemie. 

Možno poznamenať, ž e  v princípe analogický systém expresného elektronického 

objednávania a zasielania časopiseckých článkov - systém J A S O N  (Journal Articles Sent 

on Demand) - bol už  14. novembra 1995 uvedený do používania v Centre V T I  SR. V rámci 

kooperačného projektu Bielefeld-Bratislava (KOBIB) medzi Univerzitnou knižnicou 

Bielefeld a Centrom V T I  SR z iniciatívy riaditeľa UB Bielefeld W .  Neubauera a za podpory 

vlády S R N  sa tak uskutočnilo vôbec prvé takéto kooperačné prepojenie medzi 

západoeurópskou a slovenskou knižnicou. V súčasnosti si takto obstarávajú žiadané 

informácie, resp. dokumenty už mnohé ďalšie naše vedecké a akademické knižnice. 

Recipročne sa v systéme JASON významne angažuje Univerzitná knižnica Bratislava, 

ktorá spravuje kooperatívne súborný katalóg časopisov vybraných slovenských knižníc. 

Prameň: Bibliotheksdienst, 32, 1998, č. 12. 

(Výťah pripravili a spracovali K. Potoková a Ing. J. Kurák.) 

Telepráca - pre a proti 
Telepráca v knižničnej a informačnej sfére 

E. Simon 

Roku 1996 sa uskutočnila konferencia pod názvom „Nikdy viac do kancelárie", ktorej 
nosnou témou bola telepráca a ženy. V materiáloch z tejto konferencie sa okrem iného 
uvádza, ž e  telepráca j e  fenomén, ktorý priťahuje veľkú pozornosť, ale ťažko sa 
uskutočňuje. V súčasnosti pokrýva pracovné prostredie iba okrajovo. Nemecké federálne 
ministerstvá hospodárstva a práce a sociálnej starostlivosti vytvorili webovskú stránku s 
názvom „Vládne iniciatívy pre teleprácu", s ktorou spolupracujú nielen občania, ale aj malé 
a stredné podniky. Budúce skúsenosti s touto novou formou práce budú skúmať všetky 
zainteresované strany. 

Človeku, ktorý príde do kontaktu s teleprácou, budú informácie na jednej strane 
chýbať, zároveň však bude zaplavovaný množstvom informácií, najmä z Internetu. 
Informácie o telepráci, ktoré získa, možno zbežne klasifikovať ako oficiálne a polooficiálne 
dokumenty, osobné skúsenosti a-názory, myšlienky a stanoviská týkajúce sa budúcnosti. 
Chýbajú však praktické skúsenosti z organizácie i výskumu, t. j. skúsenosti s teleprácou 
na rôznych úrovniach. Doterajšie poznatky sú príliš skromné a veľmi všeobecné. 

Objem telepráce vo svete rastie, jej rozsah sa mení. Napr. v Nemecku je  
zamestnaných 150 000 telepracovníkov, čo sa rovná 0,4 % pracovnej sily, vo Veľkej 
Británii j e  to 2,5 %, v írsku 4 % a vo Švédsku dokonca 6 %. Veľa  práce, najmä súvisiacej 
so spracovávaním dát, sa vykonáva v cudzích krajinách (napr. spracovanie dát niektorých 
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vydavateľstiev robia agentúry na Filipínach a v Thajsku), čo spôsobuje, ž e  do štatistiky 
nemožno zahrnúť správne údaje. Ťažkosti s uvádzaním presných čísiel treba preto pričítať 
na vrub globálnemu charakteru telepráce. 

Telepráca často vyúsťuje do odkrývania zdrojov a naopak, odkrývanie zdrojov môže 
byť prvým krokom ktelepráci a niekedy j e  aj dôvodom pre teleprácu. V mnohých prípadoch 
však chýba legislatívny rámec, hlavne keď j e  do telepráce zahrnutá medzinárodná 
pracovná sila. V budúcnosti bude možno telepráca predstavovať veľkú časť našej práce, 
keď budeme participovať na telekonferencii alebo prostredníctvom elektronickej pošty na 
referáte alebo správe. 

V o  všetkých oblastiach bude spolupráca nevyhnutnosťou a stane sa integrujúcim 
prostriedkom na dosiahnutie tých najlepších výsledkov. Telepráca a televzdelávanie budú 
určovať život každého jedinca a spoja sféry profesijné, občianske a súkromné. 

Stále však ešte chýbajú publikácie o telepráci, výskume a pokusoch na solídnom 

základe a s primeranými vzorkami. Rovnako nenájdeme ani spoľahlivé informácie o 

telepráci v rôznych oblastiach, prípadne dlhodobé výskumy o tom, ako sa s ňou ľudia 

zžívajú. Mestá a oblasti technicky pripravujú svoju infraštruktúru na zavedenie telepráce 

vo veľkom meradle. Nedostatok poznatkov o organizačných a spoločenských aspektoch 

telepráce j e  prirodzený a len znova poukazuje na to, koľko úsilia treba vyvinúť, aby sa 

našlo správne a úspešné prepojenie medzi „strojom a človekom", ktoré j e  kľúčom ku 

kráľovstvu. 

Telepráca j e  súčasťou nášho každodenného života. Je pozoruhodné, ž e  väčšina 
pozorovaní a plánov z tejto oblasti smeruje k telepráci žien, ktoré sú  v domácnosti kvôli 
rodinným povinnostiam - ženy ako lacná pracovná sila. Spočiatku pôjde o televzdelávanie 
a náš profesijný život, ako napr. telekonferencie a telepráca. A k  bude dobre zorganizovaná 
a integrovaná do tímovej spolupráce, môže nám byť prospešná. Pre nedostatok presných 
informácií o všetkých dôležitých aspektoch telepráce sa v tejto stati obmedzujeme len na 
knižničný a informačný svet. Chceli sme informačným odborníkom nastoliť túto tému a 
pokúsiť sa poukázať na problémy. V kontexte „celoživotného vzdelávania" zohrá telepráca 
veľkú úlohu. V čase, v ktorom sa naša profesia ocitá v nových a doteraz neznámych 
situáciách, by sa oplatilo začať diskusiu na túto tému, ktorá by dokonca mohla viesť k 
budúcim pokusom a projektom. 

Prameň: FID News Bulletin, vol. 47, 1997, no. 11-12, p. 267 - 268. 

(Výťah pripravila a spracovala PhDr. M. Mandysová.) 

Telepráca a knižnice 

C. Deider 

Nové úlohy, ktoré sme prevzali, zmenili skôr svoju formu ako obsah. Obsah sa až 
teraz digitalizuje a takto dáva do pohybu, čo je  nevyhnutnou podmienkou pre teleprácu. 
Telepráca j e  ešte stále v štádiu batoľaťa, avšak odborníci očakávajú v tejto oblasti značný 
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nárast. Telepráca znamená zámenu (čiastočnú alebo úplnú) kancelárskeho pracoviska 
z a  pracovisko pri domácom počítači. Možno j u  definovať ako „všetky úlohy podporované 
informačnou a komunikačnou technológiou". Inými slovami, „telepráca j e  decentralizovaná 
kancelárska práca za podpory informačnej a komunikačnej technológie, keď sa 
zamestnancovi počas práce sprístupní hostiteľský počítač alebo server". 

Ekonomika telekomunikácií zahrňuje sieťové systémy (infraštruktúra), telekomu
nikačné vybavenie (hardvér) a telekomunikačné služby, ktoré sú životne dôležité pre 
podnikanie a domácnosti v modernej informačnej spoločnosti. Telekomunikačné 
hospodárstvo sa internacionalizuje a nemožno ho ignorovať. 

Prečo telepráca? 

• Zamestnanci, ktorí si môžu svoju prácu rozdeliť a robiť j u  aj doma, sú produktivnější 
než tí, ktorí pracujú iba v kancelárii. 

• Podnik môže využívať zapracovanú pracovnú silu aj v takom prípade, keď by bola 
nedostupná napr. kvôli rodinným povinnostiam. Možno predpokladať aj nižší počet 
„zameškaných dní". 

• Z dlhodobého pohľadu nie sú zanedbateľné ani úspory vyplývajúce z prenájmu 
kancelárskych priestorov, upratovania, bezpečnosti a pod. 

Telepracovníci si určujú svoje pracovné tempo sami, podľa svojho osobného rytmu. 

Zníženie počtu ciest medzi bydliskom a pracoviskom vedie k úspore času a nákladov. 

Môžu lepšie koordinovať čas medzi rodinou, kariérou a voľnom. 

Všeobecné dôvody pre a proti, pokiaľ ide o teleprácu v knižniciach, nemožno určiť. 
Zdá sa však, ž e  z hľadiska hospodárnosti prevládajú pozitíva nad negatívami. 

V podstate rozlišujeme dve formy telepráce: izolovanú a alternatívnu. 

Kým izolovaný telepracovník pracuje výlučne mimo zariadenia zamestnávateľa, 
alternatívny telepracovník pracuje tak doma, ako aj v kancelárii. Pri oboch formách 
telepráce j e  potrebná vysoká sebadisciplína telepracovníka, schopnosť pracovať 
nezávisle, optimálne plánovanie práce a časový manažment, zodpovednosť i 
sebamotivácia, ako aj ústretovosť voči ostatným kolegom. Z a  samozrejmosť sa považuje 
dobrý vzťah k zamestnávateľovi. Zamestnávateľ musí telepracovníkovi dôverovať. Jeden 
ľudský aspekt telepráce však nemožno prehliadnuť, ž e  totiž telepráca dáva šancu 
handicapovaným ľuďom pri integrácii do pracovného procesu. Každý zamestnanec a 
zamestnávateľ by si mal osvojiť motto podnikateľa Henryho Forda: „Najdôležitejším 
článkom priemyselného podniku sú jeho zamestnanci." 

Pri porovnávaní nákladov na pracovné miesto v kancelárii s miestom pri telepráci sa 
vyčíslili rozdiely v prospech telepráce. 

Zníženie nákladov však m'ôže v prvom kroku znamenať „minúť viac peňazí" na 
nevyhnutné technické prostriedky, aby sa mohla zaviesť v knižnici telepráca. Konkrétny 
príklad práce na digitálnom fonde vhodnej na teleprácu možno nájsť medzi činnosťami 
projektu Distribuovanej digitálnej vedeckej knižnice v Bavorskej štátnej knižnici v 
Mníchove. Zamestnanci spoločnosti Xerox sa venujú technickej príprave na digitalizáciu, 
kým knihovníci zodpovedajú za tvorbu bibliografických nástrojov pre používateľov -
tabuliek obsahov a predmetových hesiel a pod. Podobne jestvujú možnosti digitálne riešiť 
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rôzne časopisecké služby a online katalógy. Existujú už súbory dát, ktoré by sa mohli 
aktualizovať formou telepráce. Práve v tejto oblasti ponúka Internet široké možnosti. V 
mestskej knižnici v Brémách funguje od októbra 1988 projekt BINE. Cieľom projektuje -
analogicky k tradičnej práci odborníkov, ktorí katalogizujú a triedia knižničné materiály -
indexovanie informačných prameňov na Internete. 

Vedecké knižnice by pomocou telepráce mohli rozšíriť svoje služby o preklady alebo 
referenčné služby. Globalizácia a možnosti väčšieho výberu informácií v mnohých 
jazykoch a písomných systémoch vedie k nevyhnutnosti zavádzania takýchto služieb. T o  
isté platí aj pre časopisecké služby, ktoré by mohli pracovníci vykonávať z miesta 
vzdialeného od edičného strediska. 

Centrum knižničných služieb v Konstanci uplatnilo teleprácu v projekte 
„Retrospektívna konverzia katalógov pre vybrané umenovedné a muzeálne knižnice": 
telepráca dopomohla Centru knižničných služieb zabezpečiť pre prácu na projekte 
odbornú silu a súčasne sa vyhovelo prianiu zamestnankyne, ktorá nemusela dochádzať 
na pracovisko, a tak si mohla vykonávať aj svoje rodičovské povinnosti. 

Prameň: FID News Bulletin, vol. 47, 1997, no. 11-12, p. 284-288. 

(Výťah pripravila a spracovala PhDr. M. Mandysová.) 

Stanovy Asociácie knižníc Českej republiky 

Okrem Spolku knihovníkov a informačných pracovníkov (SKIP) a Združenia knižníc 
Č R  (ZDRUK) bola v Českej republike založená aj Asociácia knižníc Českej republiky. 
Pre informáciu a inšpiráciu prinášame vybrané ustanovenia z jej stanov, schválených 
valným ustanovujúcim zhromaždením A K  Č R  dňa 15. januára 1997. 

Asociácia knižníc Českej republiky je  nezávislým, dobrovoľným združením kniž
níc, informačných stredísk a právnických osôb, ktoré majú ako jeden z predmetov činnosti 
poskytovanie knižničných a informačných služieb pôsobiacich na území Českej republiky. 

Základným cieľom činnosti asociácie j e  úsilie o rozvoj a prosperitu členov, zvyšova
nie úrovne a kvality riadenia a financovania knižníc. 

Asociácia je  právnickou ospbou založenou na základe Občianskeho zákonníka ako 
záujmové združenie právnických osôb. Členmi združenia môžu byť len právnické osoby. 
Za právnické osoby v o  vzťahu k asociáciii rokuje štatutárny zástupca. 

Právnická osoba, ktorá j e  členom, prípadne zakladateľom združenia, môže poveriť 
všetkými alebo len niektorými úkonmi vo vzťahu k asociácii svojho pracovníka, prípadne 
mu udeliť plnú moc na zastupovanie. 

Z a  právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti nie j e  iba poskytovanie knižničných 
a informačných služieb, môžu vo vzťahu k asociácii konať vedúci pracovníci organizačnej 
zložky poskytujúcej knižničné a informačné služby. 

Sídlom asociácie j e  Národná knižnica Českej republiky. Asociácia j e  členom sekcie 
kultúry Únie zamestnávateľských zväzov Českej republiky. 
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Predmet činnosti a úlohy: 

Asociácia predovšetkým 

• formuluje ekonomické, legislatívne, odborné a iné potreby a záujmy knižníc z hľadiska 
zamestnávateľa a presadzuje ich vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy a odbormi v 
spolupráci s ostatnými sekciami a zväzmi Únie zamestnávateľských zväzov ČR; 

• podporuje oprávnené požiadavky svojich členov; 

• zabezpečuje členom informácie a iné služby na základe uznesenia valného zhromaž
denia asociácie, resp. jej predsedníctva; 

• nadväzuje styky a spoluprácu s obdobnými domácimi i zahraničnými organizáciami. 

Členstvo v asociácii vzniká predložením písomnej prihlášky, podpísanej štatutárnym 
predstaviteľom knižnice alebo povereným pracovníkom, predsedníctvu asociácie; 
členstvo zaniká koncom kalendárneho roka, v ktorom člen predložil predsedníctvu 
asociácie písomné vyhlásenie o ukončení svojho členstva, alebo predsedníctvo zrušilo 
členstvo pre neplnenie povinností. 

Členovia asociácie majú právo: 

• zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a rokovaní ďalších orgánov asociácie, pokiaľ 
sú  ich členmi, alebo pokiaľ tieto orgány prerokúvajú ich práva a činnosť; 

• byť volení do predsedníctva asociácie a do dozornej komisie; 

• voliť a hlasovať na valnom zhromaždení; 

• predkladať návrhy a podnety k činnosti asociácie a jej vedenia. 

Členovia asociácie sú povinní: 

• dodržiavať stanovy a ďalšie dokumenty prijaté orgánmi asociácie, 

• riadne vykonávať zverené funkcie, 

• uhradiť v termíne stanovenom valným zhromaždením ročný členský príspevok. 

Orgánmi asociácie sú valné zhromaždenie, predsedníctvo a dozorná komisia. 

Valné zhromaždenie j e  vrcholným orgánom asociácie. Tvoria ho štatutárni 

predstavitelia členov asociácie alebo nimi poverení pracovníci. Koná sa podľa potreby, 

najmenej raz z a  rok, a to na základe rozhodnutia predsedníctva alebo na žiadosť najmenej 

jednej tretiny členstva. Je schopné sa uznášať, ak je  prítomná aspoň polovica členov. K 

prijatiu uznesenia valného zhromaždenia a k voľbe j e  potrebná nadpolovičná väčšina 

hlasov prítomných členov (okrem rozhodnutia o ukončení činnosti asociácie, keď musí byť 

dvojtretinová väčšina). 

Valné zhromaždenie volí a odvoláva predsedníctvo a dozornú komisiu. 

Volba predsedníctva sa koná tajným hlasovaním. V prípade, keď potrebný počet 
členov predsedníctva nie je  zvolený, uskutoční sa druhé kolo volieb. V ňom sú do počtu 
členov predsedníctva zvolení z a  členov predsedníctva tí, ktorí získali podľa poradia najviac 
hlasov. 

Valné zhromaždenie stanovuje výšku ročného členského príspevku a rozhoduje o 
zmenách a doplnkoch stanov. 
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Predsedníctvo má sedem členov. Jeho funkčné obdobie j e  dvojročné. Zo svojho 
stredu volí predsedu a dvoch podpredsedov. Z a  svoju činnosť a z a  hospodárenie asociácie 
sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predsedníctvo vykonáva ročnú uzávierku hospo
dárenia asociácie. 

Dozorná komisia má troch členov, jej funkčné obdobie j e  trojročné. Na svojom prvom 
zasadnutí volí zo  svojho stredu predsedu. Dozorná komisia predovšetkým kontroluje ročnú 
uzávierku hospodárenia asociácie, vybavuje sťažnosti členov, dozerá na dodržiavanie 
stanov, podáva valnému zhromaždeniu správy o svojej činnosti a zodpovedá z a  svoju 
činnosť. 

Hospodársky j e  činnosť asociácie zabezpečovaná ročnými členskými príspevkami. 

Prameň: Čtenář, 49, 1997, i. 3, s. 84 - 85. 

(Výťah pripravil a spracoval Ing. J. Kurák.) 
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EBLIDA INFORMUJE 

EÚ - COPYRIGHT 

* Hlavné záujmy EBLIDA týkajúce sa navrhnutej smernice EÚ 
1. Knižnice sú  inštitúcie, ktoré zabezpečujú demokratické právo neobmedzeného prístupu 

k informáciám. Knižnice nežiadajú o bezplatné digitálne informácie, aby si vybudovali 

svoje fondy. 

2. Knižnice sú ochotné platiť primeranú cenu z a  prístup k elektronickým informáciám na 

základe licenčných zmlúv so sprostredkovateľmi informácií práve tak, ako súčasne 

platia obvyklú cenu z a  knihy. Právna platforma pre zákonné využitie týchto informácií 

j e  uvedená v copyrighte. V súčasnosti existujú pre používateľov informačných 

materiálov isté výnimky - úľavy určené zákonom o copyrighte. Ten zahŕňa napr. 

využívanie na nekomerčné súkromné, vzdelávacie, vyučovacie a výskumné účely. Pou

žívateľ knižnice si môže urobiť kópie pre tieto špecifické ciele bez toho, aby musel platiť 

dodatočný poplatok vyplývajúci z copyrightu alebo žiadať o povolenie od vlastníka práv. 

3. Navrhnutá smernica sa pokúša redukovať tieto existujúce právne skutočnosti, aby ich 

mohla využívať iba na „ilustráciu pri vyučovaní a vedeckom výskume". Táto inter

pretácia j e  však príliš obmedzená. 

Z a  právo sprístupňovať tieto informácie zaplatili už  knižnice vlastníkom práv na 
základe licenčnej zmluvy. Používatelia by teda nemali platiť druhý raz z a  tú istú službu. 
Takéto praktiky pri využívaní informácií nie sú komerčným pirátstvom, ale zabezpečujú 
prístup k informáciám pre všetkých. Nejestvuje žiaden dôvod, pre ktorý by také „významné 
hodnoty spoločnosti, akými sú výskum, vzdelávanie a prístup k informáciám"(Dohoda 
W I P O  o copyrighte z r. 1996) mali byť zrušené práve teraz, keď vstupujeme do informačnej 
spoločnosti, ktorá by mala zabezpečiť informácie pre každého občana. Vďaka novej 
smernici používateľ by bol nútený platiť poplatok z a  kópie digitálnych informácií (uložených 
na elektronických nosičoch alebo vytlačených na papieri), ktoré v súčasnosti dostane v 
knižnici zadarmo. Komisia navrhla opätovné preskúmanie situácie v oblasti súkromného 
kopírovania v digitálnom prostredí. 

Navrhnutá smernica by neumožnila členským štátom zabezpečiť žiadne výnimky pre 
knižnice, okrem tých, ktoré sú jednoznačne uvedené v texte smernice. Hoci sú tieto 
výnimky uvedené v novej smernici, majú iba nezáväzný charakter. Aký význam má 
existencia nezáväzných výnimiek na európskej úrovni, ak sa neimplementujú na 
vnútroštátnej úrovni? Ako potom môžeme hovoriť o harmonizácii copyrightu? 

4. V navrhnutej smernici sú zahrnuté opatrenia na právnu ochranu proti kopírovaniu a s 

tým súvisiace právne predpisy. Informační pracovníci majú záujem o to, aby sa prejavil 
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účinok systémov riadenia elektronického copyrightu. Právo na súkromie občanov by 

však malo byť zachované. 

5. A k  sa neprijmú adekvátne výnimky, navrhnutá smernica zabrzdí pokus E Ú  podporovať 

celoživotné vzdelávanie všetkých občanov ako základu informačnej spoločnosti. 

Takisto zastaví snahu E Ú  spojiť knižnice, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl) a ďalšie 

verejné ustanovizne do informačnej superdiaľnice, ktorá by zaručila prístup k 

informáciám každému jedincovi. 

6. Úmyslom Európskej komisie v navrhnutej smernici je  ponechať v budúcnosti prístup k 

informáciám napospas licenčným mechanizmom. V prostredí, v ktorom môžu byť 

informácie monopolizované, občania i knižnice by sa mohli stať objektom kontraktov 

vlastníkov štandardných práv. Preto j e  nevyhnutné, aby existovali štatutárne opatrenia 

pre výnimky aplikovateľné vo všetkých krajinách EÚ, ktoré by umožnili dostupnosť 

informácií a možnosť kopírovania pre súkromné, vzdelávacie a výskumné ciele. 

7. Knižnice a archívy naliehajú na orgány EÚ, aby prostredníctvom tejto smernice za

bezpečili prospech z existencie informačnej spoločnosti a zachovanie jej demo

kratických hodnôt. Knižniční pracovníci sú presvedčení, ž e  všetci občania majú právo 

slobodne si prezerať a listovať v elektronických materiáloch tak ako v knihách. 

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ 

* Najlepšie iniciatívy a metódy pre budúcnosť 

Viac ako 530 účastníkov z 35 krajín sa stretlo na prvej konferencii ESIS (European 
Survey of the Information Society) v Bruseli 18.-19. marca 1998. Konferenciu organizoval 
Information Society Project Office (ISPO) pri Európskej komisii. 

Cieľom ESIS j e  monitorovať rozvoj informačnej spoločnosti v jednotlivých členských 
krajinách E Ú  z právneho a strategického hľadiska. V rámci podujatia bol predstavený 
prehľad rozvoja informačnej spoločnosti, vymedzili sa činitele úspechu, prekážky, 
najlepšie metódy a stratégie podpory štátneho/súkromného partnerstva. Zároveň sa 
predniesli návrhy na spôsob zabezpečenia nadchádzajúcich akcií. 

Jednotlivé projekty týkajúce sa informačnej spoločnosti majú vo všeobecnosti 

tendenciu fungovať izolovane od iných svojho druhu. 

Len medzi niektorými existuje prepojenosť. Najpopulárnejšou oblasťou pre ich 
aplikáciu je  vzdelávanie a odborný výcvik. A ž  50 % projektov o informačnej spoločnosti 
patrí do tejto kategórie. 

Viac ako polovica z nich sa zaoberá vzdelávaním dospelých. Témou jednej tretiny 
všetkých projektov j e  elektronické obchodovanie. Sedemdesiat percent projektov má 
štátnu finančnú podporu, 35 % je  financovaných z EÚ, 14 % má podporu zo súkromných 
zdrojov a 6 % financujú banky. Z a  najväčšie prekážky rozvoja ďalších projektov sa 
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považujú veľký nárast nákladov, náklady spojené s infraštruktúrou a nedostatok poža
dovaných ľudských zdrojov. 

Závery konferencie: 

• pokračovanie v snahách o zvýšenie a zdôraznenie významu informačnej spoločnosti z 
hľadiska práce, života a vzdelávania. Fórum informačnej spoločnosti bude aj naďalej 
plniť svoju úlohu a organizovať najdôležitejšiu udalosť v r. 1999 - Deň informačnej 
spoločnosti; 

• podpora rozvoja vhodného obsahu, ktorý bude odrážať skutočné potreby a hodnoty 
občanov Európy; 

• zintenzívniť pomoc znevýhodneným sociálnym skupinám, aby sa mohli aktívne podieľať 
na rozvoji informačnej spoločnosti; 

• podpora projektov, ktoré vyzdvihujú demokratické práva občanov; 

• v oblasti komunikácie kladie informačná spoločnosť zvýšené nároky na všetkých, ale 
špecifickú funkciu tu budú plniť médiá. 

Komisia v súčasnosti analyzuje výsledky konferencie a zverejní ich na ISPO web 

serveri. 

Kontakt: 

EC, Information Society Project Office 

Tel.: +32 2 296 8800 

Fax: +32 2 299 4170 

E-mail: androulla.kaminara@ispo.cec.be 

URL adresa: http://www.ispo.cec.be/esis/ 

ZAOSTRENÉ NA KRAJINY 

• írska asociácia knižníc 

írska asociácia knižníc (ÍAK) vznikla 28. októbra 1928. Roku 1952 sa pretrans
formovala na spoločnosť s ručením obmedzeným garanciou, ktorá umožňuje organizovať 
kurzy a skúšky v rámci ÍAK. 

Hlavným poslaním ÍAK je: 

• podpora a zvyšovanie úrovne knihovníctva, knižníc a informačných služieb v írsku, 
zabezpečovanie intenzívnejšej spolupráce medzi knižnicami; 

• reprezentácia knihovníckej profesie a podpora profesionálnych záujmov jednotlivých 
členov; 

• posilňovanie statusu knihovníckej profesie medzi inými profesiami (technickými atď.) 
dodržiavaním prísnych pravidiel osobného profesionálneho správania sa ako 
podmienky členstva a zároveň zdôrazňovaním skutočnosti, ž e  kvalifikácia v 
knihovníctve j e  základnou podmienkou pre všetky posty v knižniciach; 

• podporovanie vysokej úrovne v knihovníckom vzdelávaní vo forme hodnotenia a 
udeľovania rôznych ocenení - diplomy a i.; organizovanie školení, overovanie profesi-
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onálnych kvalít kandidátov ap.; 

• hodnotenie legislatívnych opatrení týkajúcich sa knižníc alebo knihovníckej profesie a 
ich sprostredkovanie svojim členom; 

• je  partnerom na rokovaniach s vládou a inými inštitúciami; 

• evidencia členov; 

• tvorba, zhromažďovanie a publikovanie informácií o službách a oblastiach záujmov pre 
členov asociácie; 

• budovanie knižnice so zbierkou kníh, rukopisov a iných diel s tematikou knihovníctva; 
podpora bibliografickej práce a výskumu; 

• organizovanie konferencií a iných aktivít na podporu záujmov asociácie a jej členov. 

E Ú - NOVÉ PUBLIKÁCIE 

* Ekonomika knižníc v krajinách strednej a východnej Európy 

Európska komisia D G  III vydala štúdiu nazvanú Ekonomika knižníc v krajinách 
strednej a východnej Európy. Štúdia zahŕňa tie štáty, ktoré podpísali asociačné dohody s 
E Ú  v r. 1995 a všíma si výdavky a aktivity knižníc v období r. 1990 - 1993. Podľa údajov 
z a  r. 1993 výdavky knižníc v krajinách strednej a východnej Európy predstavujú celkom 
296,4 mil. ECU, čo j e  0,14 % hrubého domáceho produktu. Z toho výdavky na personál 
sa odhadujú na 140 mil. E C U  a na zbierky 67 mil. ECU. Okolo 97 000 knižničných prístupov 
umožnilo prehliadanie 1,255 bil. popisných jednotiek. V tomto roku 180 800 knižničných 
pracovníkov poskytlo služby 35,6 mil. používateľom; bolo požičaných 684,7 mil. popisných 
jednotiek. 

Kontakt: 

Office for Official Publications 

of the European Communities (Eur-OP) 

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg 

Fax: +352 292 942 759 

* Od kvantity ku kvalite: zhromažďovanie, analýza a využitie štatistiky pre knižnice 

Európska komisia D G  X I I I  vydala správu z workshopu nazvaného „Od kvantity ku 
kvalite: zhromažďovanie, analýza a využitie štatistiky pre knižnice", ktorý sa uskutočnil 9. 
a ž  10. decembra 1997 v Luxemburgu. Workshop sa sústredil na proces zhromažďovania 
a na potrebu takej štatistiky, ktorá by lepšie odzrkadľovala činnosť knižníc. Hovorilo sa aj 
o perspektívach používateľov vzhľadom na typy požadovanej štatistiky a ich využitie. V 
rámci workshopu bol podaný aj prehľad o práci v oblasti, ktorá je  podporovaná programom 
s názvom „Telematika pre knižnice", ako aj o činnosti podporovanej ďalšími medzinárod
nými organizáciami. Takisto bola prezentovaná nová iniciatíva LIBECON 2000, ktorá sa 
zameriava na vytvorenie paneurópskej štatistickej bázy dát prostredníctvom realizácie 
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nepretržitého prehľadu o 29 európskych krajinách (štáty EÚ, C & E E  a EFTA). 

Kontakt 

European Commission 

DG XIII Unit E/4-Libraries 

and electronic publishing 

Ms Concha Fernandez de la Puente 

Rue Alcide de Gasperi 

L-2920 Luxembourg 

Fax: +352 430 133 530 

E-mail: concha.fpuente@lux.dg13.cec.be 

URL adresa: http://www.echo.lu/libraries/en/statwks.html 

EÚ - LICENCIE 

* Copyright a licenčné právo - cesta vpred? 

Najnovšia legislatíva zameraná na otázky autorského práva potvrdzuje, ž e  v 

digitálnom prostredí sa plne uplatňujú prípustné výnimky z copyrightu. Nepredvídateľnosť 

v správaní sa konečného používateľa vo vzťahu k elektronickým produktom však sťažuje 

bežnú manipuláciu s elektronickými informáciami v knižniciach. Uspokojivé riešenie tak 

pre sprostredkovateľa informácií, ako i pre knižnicu by bolo možné získať v procese 

vyhodnotenia praktických a skúšobných modelov. 

V prostredí tradičných papierových nosičov informácií bolo využívanie informačných 

produktov predávaných knižniciam jednoznačne regulované prostredníctvom štátnej 

legislatívy. Obmedzenia a výnimky z výhradného práva autora zabezpečovali vyváženosť 

medzi záujmami vlastníka práv na jednej strane a záujmom spoločnosti získať prístup k 

informáciám na strane druhej. Nástupom nových médií a technológií sa však značne 

zmenila situácia. Jednoduché uchovávanie obrovského množstva materiálov a ich 

nekončiace sa reprodukovanie bez straty pôvodnej kvality je  dnes už skutočnosťou. 

Kým Zmluva W I P O  o copyrighte z roku 1996 na medzinárodnej úrovni potvrdila to, 

čo mnohí predpokladali (že zásady copyrightu možno rozšíriť aj na digitálne prostredie), 

rôzni odborníci interpretujú tieto zásady rozdielne. Výsledkom snahy o prispôsobenie 

copyrightu novým technológiám v rámci európskej legislatívy sú smernice Európskej únie 

zamerané na špecifické oblasti cppyrightu, prijaté v rokoch 1991 -1996, a nová smernica 

o harmonizácii autorského práva, navrhnutá v decembri 1997. Európska platforma 

užívateľov autorského práva (ECUP), aktivita financovaná v rámci programu Telematika 

pre knižnice a koordinovaná prostredníctvom EBLIDA, preskúmala a určila, ktoré 

elektronické knižničné služby by ešte mali byť povolené z hľadiska vzťahu štatutárnych 

obmedzení k výhradnému právu vlastníkov práv a o ktorých by bolo lepšie osobitne 

rokovať v rámci licenčného konania. Okrem toho sa vytvorili vzorové klauzuly pre licencie. 
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V rámci diskusií s vlastníkmi práv bol použitý ako východiskový materiál príspevok ECUP: 
„Stanovisko k právam užívateľov v oblasti elektronických publikácií". 

V priebehu diskusií sa ukázalo, ž e  v momentálnom štádiu vývoja možno s niektorými 
špecifikami citovaného príspevku ECUP súhlasiť iba čiastočne a ž e  bude nevyhnutné ich 
ďalšie rozpracovanie. Odsúhlasilo sa, ž e  projekt bude podrobený analýze, pričom bude 
potrebné definovať a zhodnotiť široké spektrum praktických modelov prístupu k 
elektronickým informáciám, vytvorených na základe potrieb používateľov, sprostredko
vateľov informácií a vlastníkov práv, pričom predstavitelia uvedených skupín budú ich 
súčasťou. Pod zhodnotením modelov sa myslí skutočnosť, či modely umožnia lepšie 
pochopiť praktické požiadavky udeľovania licencií na elektronické materiály. 

Väčšina materiálov dostupných prostredníctvom knižníc j e  chránená autorským 
právom. Vlastník copyrightu má vo vymedzenom časovom období výlučné právo využívať 
dielo, na ktoré sa copyright vzťahuje. Toto výhradné právo j e  obmedzené súborom 
zákonných výnimiek alebo výsad, ktoré sú dôležité pre knižnice, pretože umožňujú širší 
prístup k informáciám. Prostredníctvom výnimiek z o  zákona sa vlády snažia zabezpečiť 
rovnováhu medzi záujmami vlastníkov copyrightu a záujmami širokej verejnosti. 

V súčasnosti majú mnohí knihovníci značný záujem o digitalizáciu materiálov, ktoré 
sa uchovávajú vo fondoch knižníc, a o vytváranie elektronických fondov. Chcú sprístup
ňovať tieto fondy aj vzdialeným používateľom a rozvíjať výpožičnú službu elektronických 
dokumentov. A tu sa začína väčšina problémov elektronického prostredia. Inou spornou 
oblasťou je  stanovenie výnimiek používania elektronických materiálov na súkromné, 
výskumné alebo vzdelávacie účely. V tomto smere bolo vyvinuté úsilie, aby sa zosúladilo 
autorské právo na úrovni medzinárodnej i európskej, ako aj na vnútroštátnych úrovniach. 

V decembri 1996 bola prijatá nová medzinárodná Zmluva W I P O  o otázkach copyrightu. 

Prijatiu uvedenej zmluvy predchádzala diskusia o tom, či sú výnimky v rámci 
copyrightu na súkromné, vedecké a vzdelávacie účely realizovateľné aj v digitálnom 
prostredí. Nová zmluva W I P O  umožňuje uplatňovať pôvodné obmedzenia a výnimky z 
autorského práva i v digitálnom prostredí. 

V rokoch 1991 - 1996 Európska únia, v súvislosti s novými technológiami, prispô
sobila copyright na úroveň legislatívy európskych štátov v určitých špecifických oblastiach 
tým, že prijala smernice týkajúce sa počítačového softvéru, výpožičiek a prenájmu, doby 
platnosti copyrightu, ochrany osobných údajov a právnej ochrany báz dát. 

V decembri 1997 Európska komisia navrhla novú smernicu obsahujúcu otázky 
harmonizácie práva na reprodukciu, práva verejnosti na informácie a distribučného práva. 
Jej účelom j e  okrem iného i realizácia Zmluvy W I P O  o copyrighte v praxi. 

Potrvá pravdepodobne niekoľko rokov, kým navrhnutá smernica prejde všetkými 
štádiami legislatívy Európskej únie, bude definitívne prijatá a začne sa uplatňovať v 
národných legislatívach. Sprostredkovatelia informácií a knižnice budú zatiaľ rokovať o 
podmienkach využívania elektronických informácií chránených licenciami v snahe 
dosiahnuť uspokojivé výsledky v právne neistom prostredí. 

Licencie sú výzvou pre knižnice, ktoré chcú zaviesť obchod do elektronického 
prostredia. Pokiaľ sa technológie a legislatíva stále vyvíjajú, pre sprostredkovateľov 
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informácií predstavujú licencie prostriedok kontroly využívania ich produktov a zabez

pečenie ekonomickej návratnosti vložených investícií. Udeľovanie licencií bolo tiež 

odpoveďou na nedoriešenú legislatívu v oblasti copyrightu pre projekty zamerané na vývoj 

nových služieb a financované európskymi inštitúciami. Vydavatelia experimentovali s 

rôznymi ekonomickými modelmi z hľadiska využívania produktov vydaných v elektronickej 

forme, napríklad priame udeľovanie licencií, schémy platieb z a  využívanie, udeľovanie 

licencií konzorciám ap. Široké spektrum modelov, neisté ceny a časovo náročné riadenie 

veľmi sťažujú knižniciam ich prijatie v plnom rozsahu. 

V o  všeobecnosti sa o licenciách voľne rokuje medzi sprostredkovateľom zdroja 
informácií a knižnicou ako predstaviteľom používateľskej verejnosti. Pretože licenčné 
konanie j e  pomerne novou skutočnosťou pre knihovníkov, ktorí nemajú dostatok 
vedomostí a skúseností, prvé licenčné zmluvy sú ešte nevyvážené a obmedzujúce. V 
platnej legislatíve v oblasti copyrightu zatiaľ neexistujú zákonné opatrenia na zabezpe
čenie záujmov používateľov v licenčných zmluvách. 

Momentálne je  proces udeľovania licencií stále jediným spôsobom, ako posunúť 
vývoj v tejto oblasti dopredu. Je však len zlomkom hodnôt a výsledkov, ktoré obsahuje. 
Projekt T E C U P  sa snaží analyzovať, definovať a posúdiť modely prístupu k elektronickým 
informáciám, aby bolo možné lepšie porozumieť praktickým požiadavkám procesu 
udeľovania licencií na elektronické materiály. Toto pochopenie je  dôležité, ak chceme 
napredovať od limitovaných technických experimentov súčasných projektov k rozsiahlemu 
prepracovaniu príslušných služieb v knižničnej sfére. T E C U P  spája výsledky a poznatky 
hlavných i vedľajších projektov pri rozvoji elektronických knižničných služieb. 

V európskych knižniciach sa realizujú rôzne obchodné modely prostredníctvom 
niekoľkých od seba nezávislých projektov. T E C U P  stanoví skúšobnú metodológiu, 
analyticky zhodnotí výsledky a predloží správu pre každý projekt zvlášť, ako aj celkovú 
analýzu. Prácu budú sledovať tri medzinárodné poradné výbory. 

Hlavným cieľom projektu j e  zjednotiť aktivity rozličných odborníkov, rozvíjať ich 
vzájomnú spoluprácu a navrhnúť možné riešenia. Je predpoklad, ž e  sa podarí vyvinúť 
vyvážené zmluvné modely, ktoré umožnia aplikovať v praxi nové technológie bez 
porušenia autorských práv. Ich realizácia bude prínosom pre všetky zúčastnené strany. 

(Správa na základe referátu Barbary Schleihagenovej, predneseného na európskej 
konferencii z oblasti telematiky, ktorá sa konala v Barcelone 4. - 1. februára 1998 pod 
názvom Advancing the Information Society.) 

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

Ponuka pre knižnice - Open Library Program 

NOS - ASF,  O P E N  L I B R A R Y  PROGRAM, oznamuje záujemcom o grantový program 
zameraný na pomoc knižniciam na Slovensku termín najbližšej uzávierky podania žiadostí 
o všeobecný grant: 

18. november 1998 

Vítané sú projekty z o  všetkých oblastí knižníc a informačnej vedy s dôrazom na: 

• projekty, ktoré prinášajú nové inšpiratívne podnety pri poskytovaní knižnično-
-informačných služieb, tvorbe a ochrane fondov, 

. projekty zamerané na kooperatívnu katalogizáciu pri budovaní súborného katalógu, 

• projekty zamerané na spoluprácu pri zabezpečovaní informácií v regiónoch (komunitné 
strediská), 

• projekty zamerané na aktualizáciu CD-ROM Slovenská národná bibliografia v roku 
1999, 

• projekty zamerané na vzdelávacie aktivity pracovníkov knižníc, 

• projekty spolupráce knižníc, 

• projekty sprístupnenia siete Internet pre knižnice. 

Podklady podania žiadostí sú prístupné na adrese NOS-OSF: 

e-mail: lubica@osf.sk 
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