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Niekoľko poznámok pred koncom roka 

Každý poriadny stôl vraj musí mať aspoň tri nohy. Aj spoločenský organizmus, ak má 
byť stabilný a životaschopný, musí stáť aspoň na troch zdravých pilieroch - rozumej 
politike, zdravej ekonomike a vysokej úrovni kultúry (v najširšom zmysle). 

O zdraví našej spoločnosti v oblasti politiky už vieme každý svoje; úroveň politickej sféry 
a každodenná demokracia spoločenského života má vefké manká. Ekonomika žila od 
revolúcie doteraz zväčša len z podstaty, a to zrejrpe nie je tá správna rozvojová cesta. 

Kultúrny pilier, ktorého súčasťou sú najmä veda a technika, vzdelanie, umenie v jeho 
najrôznejších podobách, spoločenské povedomie, morálne hodnoty a vyspelé medzi
ľudské vzťahy, je treťou neodmysliteľnou „nohou stola".. Ak sa noha zle zmajstruje, alebo 
ju prežerú črvotoče, je zle s celým stolom. 

Starostlivosť štátnych orgánov o vedu a vzdelávanie sa nezlepšuje - dlhodobo niet nie
len na výskum, ale ani na školstvo, literatúru, primerané mzdy... Azda najokatejšou 
negatívnou vizitkou vzťahu mocenských orgánov k potrebám vedy, vzdelávania a ume
nia je rozhodnutie nedokončiť a odpredať novostavbu SND. Peňazí na dokončenie niet, 
lebo sa prepadli do čiernej diery vďaka inflácii a nerešpektovaniu plánovaných lehôt 
výstavby; okrem toho peniaze treba dať inde - rastú totiž náklady na úradovanie, na 
stavby aj pochybnej naliehavosti, na prešľapy pri riadení financií, na plátanie rôznych 
rozpočtových dier atď. 

A morálna obroda? T ú charakterizuje predtým nepoznaný rozsah kriminality, bezohľad
nosti a sebectva. Kde sa to berie? V takejto každodennej atmosfére sa formujú reálne 
medziľudské vzťahy, ale aj vzťahy voči spoločnosti ako takej, aj národné povedomie a 
vlastenectvo. 

Nepokračujme vo vyratúvaní, nemalo by to konca. Čo s tým robiť? Alebo už vopred 
rezignovať? V čom môžu a mali by prispieť svojím zrnkom do mlyna knihovníci a kniž
nice? Práve knihovníci sú tesne spätí s celou oblasťou kultúry a musia aj v zložitých 
podmienkach cieľavedome, obetavo a vytrvalo napĺňať svoje progresívne, humanitné 
poslanie. 

V čase, keď vznikajú tieto riadky, pokračujú prípravy na 3. slovenský knihovnícky kon
gres, na výročné valné zhromaždenie SAK, na knižný veľtrh Bibliotéka. Život v kniž
niciach pulzuje podľa toho, aké majú na svoju činnosť podmienky vytvorené ich zria
ďovateľmi a tiež ako si tieto podmienky dotvoria aj samy. Nemôžem tu vymenúvať 
konkrétne vecné problémy, ktorými sa budú zaoberať spomenuté podujatia. Napriek 
tomu sa domnievam, že by sme nemali zabúdať ani na niektoré zdanlivo okrajové 
otázky, ako napríklad: 

• Sme dostatočne nároční voči sebe a dostatočne požadovační a dôrazní voči tým, 
ktorým štát zákonmi uložil priamo či nepriamo povinnosť zabezpečovať adekvátne 
podmienky na verejnoprospešnú knižnično-informačnú činnosť? Nechýba nám ob
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čas iniciatíva, odvaha a vytrvalosť dôraznejšie sa dožadovať riešenia aktuálnych, ale 
aj dávno prezretých problémov a náročnejšie bojovať s nezáujmom a ľahostajnosťou? 

• Naše knižnice vykonávajú veľa záslužnej vzdelávacej a výchovnej práce. Tej, pravda, 
nikdy nie je dosť a miestami sa vyskytujú aj nevyužité rezervy. Avšak nie na všetko, 
čo by sa mohlo v našich knižniciach zlepšiť, treba nevyhnutne i peniaze. Napríklad 
už len príťažlivejšie prostredie možno niekedy dosiahnuť aj nie príliš nákladnými 
opatreniami a drobnými aktivitami, a tak do knižníc pritiahnuť ešte viac mládeže, ale 
napr. aj dôchodcov; tí by knižniciam mohli zaiste aj viac pomôcť. 

• Nazdávam sa, že aj propagácia knižníc a ich aktivít je málo výrazná, náhodná, a preto 
nie dosť efektívna. To platí najmä o ich prezentácii v serióznej dennej či ostatnej perio
dickej tlači. Za to síce môžu aj novinári, ale predovšetkým my knihovníci sami. Ak si 
tak vo verejnosti nepestujeme knižniciam žičlivú atmosféru, potom nečudo, že sme 
už pred rokmi zaznamenali transformáciu knižnice na „pub" s oddôvodnením, že „veď 
tam chodili iba deti". 

Pri všetkých ťažkostiach, neustále vznikajúcich problémoch a čiastkových nezdaroch 
však možno o výsledkoch činnosti Slovenskej asociácie knižníc, jej vedenia členskej 
základne v roku 2003 hovoriť s úctou, poklonou a poďakovaním všetkým, ktorí sa o to 
pričinili. Do budúceho roka by sme mali vstúpiť s predsavzatím vykonať všetko, čo nám 
umožnia sily a schopnosti, v záujme ďalšieho zintenzívnenia knižničného života v 
Slovenskej republike. 

Ing. Ján Kurák 
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ČLÁNKY 

Niektoré aspekty zavádzania automatizovaného 
knižnično-informačného systému v podmienkach 
Mestskej knižnice v Bratislave 

PhDr. Elena Veľasová - Mgr. Ján Grman 

Srdcom každej knižnice sú jej fondy. Na ich správu, zahŕňajúcu v sebe viacero úkonov 
rôznej náročnosti, slúži knižnično-informačný systém, ktorý je  nevyhnutnosťou každej 
modernej knižnice. V našej knižnici sme od roku 1992 používali systém CDS/ISIS, v 
ktorom sme sa postupne snažili spracovávať náš fond. Systém ISIS bol na obsluhu 
nenáročný, avšak práca s ním prinášala aj viaceré úskalia, nedostatky a obmedzenia. 
Napríklad už v samotnom procese katalogizácie existujúceho fondu sme narazili na 
problémy pri snahe o zapojenie viacerých pracovníkov do tohto procesu, čo by výrazne 
urýchlilo a zefektivnilo celú katalogizáciu. V snahe ponúknuť čo najlepšie služby našim 
čitateľom, sme začali uvažovať aj o automatizácii výpožičného procesu. Nové trendy v 
knihovníctve, ktoré súvisia s prechodom na prijaté štandardy i s maximálnou automati
záciou všetkých knižnično-informačných procesov, nové typy a možnosti digitálnych 
dokumentov, komunikačných služieb internetu a snaha o čo najpriatelskejšie používa
teľské rozhranie nielen pre samotných knihovníkov, ale najmä pre používateľov, boli 
azda najzávažnejšími motívmi na zmenu nášho systému. 

Napriek nedostatku financií (ako v každej podobnej inštitúcií) sme sa rozhodli tejto 
myšlienke podriadiť v istom období všetko a zozbierať dostatok zdrojov a informácií o 
možnostiach riešenia. Výsledkom nášho úsilia bolo výberové konanie uskutočnené v 
lete roku 2002. Po dôkladnom zvážení všetkých ponúk a rozhodovacích kritérií sme sa 
rozhodli pre systém DAWINCI od firmy SVOP, s. r. o. 

Prvým krokom po inštalácií a školeniach bola konverzia už spracovaného fondu zo 
systému CDS/ISIS do nového systému. Napriek tomu, že konverzia býva častokrát 
veľmi obtiažna, a to nielen z technologického hľadiska, ale aj kvôli tomu, že pri nej sa 
celkovo mení popisný štandard, prebehla bez problémov. Prínosom bola aj skutočnosť, 
že s dodávateľom sme sa vedeli dohodnúť aj na odložení konverzie fondu hudobnín, 
ktoré sme chceli ešte istý čas z prevádzkových dôvodov evidovať v starom systéme. 

Hlavnou a obávanou zmenou bol prechod z Výmenného formátu do formátu UNIMARC. 
Pred začatím práce absolvovali vybrané pracovníčky krátke školenie. Našťastie systém 
DAWINCI obsahuje takzvané scenáre - súbory s přednastavenými poliami, ktoré sú 
vytvorené pre každý typ dokumentu a v mnohých opakujúcich sa poliach umožňujú 
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přednastavit viaceré hodnoty (napríklad pre jazyk hodnotu slo, kedže väčšina doku
mentov v našom fonde je v jazyku slovenskom), čím významným spôsobom uľahčujú, 
zrýchľujú a zefektívňujú prácu v UNIMARC-u a celú katalogizáciu. Toto umožnilo istú 
deľbu práce medzi pracovníkmi aj pri zavádzaní systému. Stačilo totiž, aby sa jeden 
pracovník dohodol s dodávateľom na nastavení týchto polí, a ostatní už aj bez väčších 
znalostí formátu UNIMARC boli schopní pracovať a vytvárať správne a plnohodnotné 
záznamy. 

Súčasťou zmien, ktoré sme v súvislosti so zavedením systému podnikli, bolo aj vybudo
vanie lokálnej siete a posilnenie počítačovou technikou. Konverziou fondu a možnosťou 
vkladať záznamy sa nám otvorili nové možnosti na prácu. Aby sme dokonale využili 
všetko, čo nám nový systém ponúka, rozhodli sme sa urýchliť práce na retrokatalogizácii 
fondu. A j  vplyvom spomínaných zmien sme posilnili počet pracovníkov zaoberajúcich 
sa touto činnosťou. 

V roku 2002 sme z finančných, ale hlavne z praktických dôvodov nezakúpili celý sys
tém. No práve fakt, že nemáme spracovanú ani jednu ucelenú časť fondu, nám ne
umožňoval hneď od začiatku zaviesť automatizovaný výpožičný systém. Systém 
DAWINCI je však maximálne flexibilný, takže jednotlivé moduly sa dajú dokupovať aj 
dodatočne. Práve tento rok uvedený modul zakúpime a uvedieme do prevádzky, v prvej 
fáze pre úsek hudobnej a umenovednej literatúry, pričom so spracovaním tohto fondu 
už finišujeme. Týmto krokom sa dosiahne plná automatizácia všetkých funkcií, od 
nákupu cez požičiavanie až po vyraďovanie. A v ďalšom období bude automatizácia 
pokračovať na ostatných špecializovaných pracoviskách knižnice. 

Za hlavné prínosy nového systému považujeme fakt, že viaceré predtým ručne a zdĺha
vo vykonávané činnosti môžeme realizovať používaním jedného systému, čím dosiah
neme lepšiu organizáciu práce a ušetrime množstvo času. V novom systéme sme okrem 
iného zaviedli adresár dodávateľov, všetky objednávky realizujeme priamo cez systém, 
aj s kontrolou, na urgencie. Objednávky tlačíme priamo zo systému, ale máme možnosť 
ich zasielať e-mailom (čo zatiaľ nevyužívame, internet plánujeme zaviesť v budúcom 
roku). Prijaté faktúry takisto evidujeme v systéme a výsledkom je možnosť získať šta
tistický prehľad výdavkov na fond za sledované obdobie, oddelenia či lokácie. V procese 
katalogizácie zatiaľ nemôžeme plnohodnotne využiť komunikačný modul Z39.50 klient 
(nie sme online), ale konečne môžeme využiť CD médiá Slovenskej národnej biblio
grafie, ktoré dlhodobo odoberáme. 

Ďalšou výraznou zmenou sú možnosti výstupu zo systému. Mnohé dokumenty a vý
stupy, ktoré sme vytvárali v rôznych editoroch, môžeme teraz tlačiť priamo zo systému. 
Súčasťou dodávky systému je totiž aj plná podpora pri nastaveniach podľa našich 
požiadaviek. Zavedením systému sme teda nemuseli radikálne meniť vzhľad našich 
výstupov, skôr naopak, systém sa prispôsobil doterajším zvyklostiam a navyše nám 
dopomohol k prispôsobeniu našich výstupov platným normám a pravidlám. Dnes cez 
systém tlačíme rôzne druhy katalogizačných, knižných a revíznych lístkov, prehľadové 
zoznamy, prírastkový zoznam, štatistiky a podobne. 
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V spolupráci s dodávateľom systému v tomto roku zavedieme experimentálne modul 
Výpožičky a vďaka dobudovaniu lokálnej siete v budove v úseku hudobnej a umeno-
vednej literatúry sprístupníme čitateľom pomocou modulu OPAC aj dosiaľ spracovaný 
fond na vyhľadávanie a prezeranie. Bude to konečne istá zmena aj smerom navonok 
k našim čitateľom a veľmi sa na ňu tešíme. Dúfame, že do úseku a v budúcnosti do 
knižnice pritiahneme ešte viac, najmä mladých, čitateľov. 

V automatizácii chceme pokračovať aj naďalej. Plánujeme dobudovať lokálnu sieť v 
štyroch budovách. Vďaka systému klient-server tým umožníme využívať systém DA-
WINCI aj ďalším oddeleniam. Pripojením na internet získame možnosť komunikovať s 
ostatnými knižnicami, dodávateľmi, ale aj s čitateľmi (napr. zasielanie objednávok, 
upomienok, rezervácií elektronickou poštou). Pripojením pobočky na Laurinskej ulici 
bude systém prístupný aj pre nich, a to bez nutnosti kúpy servera a jadra systému. 
Všetky dáta a celá administrácia systému sú centralizované, čo je výhodné z prak
tického aj ekonomického hľadiska. Dáta sú automaticky zálohované SQL serverom a 
pravidelne napaľované na CD. Po pripojení na internet bude môcť dodávateľ systém 
spravovať na diaľku, čo umožní zvýšiť bezpečnosť vďaka častejším kontrolám systému. 
Klient Z39.50 nám zasa umožní získavať záznamy prakticky z celého sveta online. 
Systém obsahuje aj Z39.50 server, ktorého zakúpením budeme schopní kooperovať aj 
v rámci konzorcií, ktoré pravdepodobne vzniknú (KIS3G, Súborný katalóg a podobne). 
Možnosť spolupracovať bola totiž jednou z priorít pri výbere systému. Dôležitá pre nás 
je však aj možnosť individuálneho prístupu dodávateľa systému k nám a rešpektovanie 
našich špecifík. To sa nám zatiaľ darí. 

Okrem krátkodobých cieľov máme, samozrejme, aj dlhodobejšie plány a predstavy. 
Keďže systém DAWINCI umožňuje prezentovať ako súčasť informácie aj multimediálně 
súbory, uvažujeme, napríklad, o možnosti prezentovať časť nášho hudobného fondu 
vystavením krátkych ukážok. Pre beletriu je zasa možné vystaviť dokument s anotáciou 
či krátkou ukážkou z diela a podobne, čím dosiahneme vyššiu atraktívnosť fondu, a aj 
touto modernou formou prilákame nových čitateľov. Samozrejme, že to vyžaduje čas a 
veľa práce. Dúfame, že nám doterajší elán vydrží a jednotlivé malé krôčiky povedú ku 
skvalitneniu našich služieb. Veríme, že naši čitatelia si to všimnú a ocenia. 

Podpora gramotnosti: výzva pre knižnice 

Mgr. Peter Klinec, VKMK Banská Bystrica 

Pod týmto názvom sa v dňoch 7 . - 9 .  septembra 2003 v Helsinkách konal medzinárodný 
seminár, usporiadaný pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti (8. september) 
Fínskou knižničnou asociáciou (Suomen Kirjastoseura-www.fla.fi), Knižnicou fínskeho 
parlamentu a Mestskou knižnicou v Helsinkách. Cieľom seminára bolo diskutovať o 
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otázkach podpory gramotnosti a úlohe knižníc v období nových médií, zmien v správaní 
sa a potrebách používateľov. 

Seminár sa konal v atraktívnych priestoroch centrály Mestskej knižnice v Helsinkách 
(www.lib.hel.fi); zúčastnilo sa ho 44 účastníkov, z toho 21 zo zahraničia (Švédsko, 
Nórsko, Dánsko, Island, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Grécko, Poľsko, Rusko, Bul
harsko, Albánsko, Lotyško, Estónsko, Česko, Slovinsko, Slovensko). Účasť zo zahra
ničia zrejme ovplyvnila i skutočnosť, že organizátori hradili náklady pobytu. Na cestovné 
slovenského zástupcu finančne prispelo v rámci podpísanej dohody o kultúrnej výmene 
Ministerstvo kultúry SR. 

Pred samotným seminárom mali v nedeľu 7. septembra zahraniční účastníci možnosť 
vidieť v rámci exkurzie dve knižnice. Jednu v centre mesta v historicky prvej účelovo 
postavenej knižničnej budove v Škandinávii (r. 1881), www.lib.hel.fi/riku, a jednu úplne 
novú, otvorenú v auguste v priestoroch obchodného centra v okrajovej časti Helsínk 
(www.espoo.fi/kirjasto). Svojím príjemným prostredím a interiérom priaznivejší dojem 
zanechala, na počudovanie, tá prvá. Obe boli, samozrejme, skvele vybavené informač
nými technológiami, s veľkým počtom počítačových a internetových pracovných staníc 
pre používateľov i personál. 

Program seminára vzhľadom na avizovanú tému trocha prekvapil šírkou záberu. V rela
tívne samostatných blokoch, pozostávajúcich z dvoch-troch prezentácií (všeobecný 
teoretický pohľad, knižničný pohľad, projekt - realita), sa totiž preberali témy: demo
kracia, občianska gramotnosť, mediálna gramotnosť, vizuálna gramotnosť, právna 
(legislatívna) gramotnosť, organizačná gramotnosť. V podstate sa dosť málo hovorilo 
o podpore bežnej, tradičnej čitateľskej gramotnosti, t. j. podpore rozvoja čitateľských 
zručností a čítania ako takého. Teoretické pohľady boli v jednotlivých blokoch prezen
tované odborníkmi z univerzít či výskumných pracovísk. 

V prvom bloku - demokracia - prof. Sven-Eric Liedman z Univerzity v Gothenburgu 
(Švédsko) hovoril o demokracii vo svete internetu a televíznych seriálov. Vyzdvihol 
význam čitateľskej gramotnosti, ktorá je podmienkou úspešného podieľania sa na 
občianskom živote v demokracii. Zvýraznil rozdiel medzi informáciami a znalosťami 
(knowledge), pričom za znalosti označil iba osvojené informácie. Dotkol sa skutočnosti, 
že profesionalizácia politiky prináša v dnešných časoch určité odcudzenie občanov, 
ktorí fungujú mnohokrát len ako voliči a v medziobdobí sa málo zúčastňujú na 
skutočnom politickom a občianskom dianí. Deklarované zámery politických elít a ich 
záujem o verejné blaho sú často len zásterkou na dosiahnutie odlišných osobných a 
skupinových cieľov v pozadí. Položil otázku, či a ako môžu vzdelanie a znalosti občanov 
ovplyvniť zmeny žiaducim smerom - treba viac konkrétnosti, príkladov, diskusií o 
faktoch a nie o pseudoproblémoch. 

Doc. Tuula H. Laaksovirta, riaditeľka Knižnice fínskeho parlamentu v Helsinkách, 
hovorila na tému knižnice a demokracia. Hneď v úvode konštatovala, že demokratické 
hodnoty spoločnosti sa merajú tým, ako sa ona stará o svojich najslabších členov. Platí 
to aj pre prístup k informáciám. Elita, manažéri majú vždy možnosti dostať sa k 
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informáciám tak v demokratických spoločnostiach, ako aj v diktatúrach. U sociálne a 
inak slabých to však treba zabezpečiť. Občianstvo znamená aj právo na informácie a 
garanciou by mali byť v tomto smere aj knižnice. K demokratickým právam patri aj 
prístup občanov k iným zdrojom informácií, než sú tie, ktoré poskytuje vláda a štát. 
Knižnice nesú kolektívnu zodpovednosť za služby a informácie, ktoré poskytujú. 

Knižnicou ako centrom života miestnej komunity v demokratickej spoločnosti sa zao
berala Uila-Maija Maunu, vedúca verejnej knižnice v Aure pri Turku (3 500 obyvateľov). 
Knižnica je otvorená 44 hod. týždenne, pracujú v nej 4 knihovníčky (3,2 úväzku), ponúka 
knižničný fond 32 000 k. j. a dosahuje 26 výpožičiek na čitateľa ročne. Je pripojená na 
internet a má vlastnú webovú stránku (www.aura.fi/kirjasto ). Každý mesiac pripravuje 
na webe kvíz pre verejnosť, ktorý vyhodnocuje a odmeňuje. Každý rok tu publikuje aj 
vianočný kalendár (báseň, koleda, aforizmus, obrázky). Údajne ako prvá knižnica na 
svete zasielala čitateľom SMS správy o tom, že rezervované dokumenty sú už v knižnici, 
pretože mala ako prvá knižničný systém A T P  Origo, ktorý generuje aj túto službu (teraz 
ho má vyše 100 knižníc). Podieľa sa na národnej referenčnej službe Ask A Librarian 
(Opýtaj sa knihovníka). Poskytuje prístup k mnohým databázam aj vďaka ministerstvu 
vzdelávania, ktoré zabezpečilo predplatné. Začína s nákupom prvých elektronických 
kníh a používateľom bude môcť zasielať prostredníctvom e-mailu alebo SMS 
upozornenia, že im o pár dní vyprší výpožičná lehota. V databáze vlastného fondu 
(katalógu) sú aj obrázky obálok kníh. Hodlajú k záznamom jednotlivých titulov pridať aj 
hodnotenia knihy čitateľmi, ktorí ich prečítali. 

Od roku 2001 uzavrela dohodu o spolupráci so susednou municipalitou, ktorá kupuje 
od Aury administratívne služby. Znamená to, že vedúca knižnice v Aure je vedúcou aj 
u susedov. Okrem toho majú spoločné personálne náklady, o ktoré sa municipality delia 
proporcionálne podľa počtu obyvateľov. Ak treba, personál môže pracovať v oboch 
knižniciach. Spolu majú teraz 6,5 pracovníka. Inak sú obe knižnice samostatné. Aura 
je súčasťou regiónu, kam patrí ešte ďalších 11 municipálnych knižníc. Túto jeseň všetky 
tieto knižnice kupujú spoločný knižničný systém. Sú rokovania o pravidlách, postupoch 
a o tom, že budú mať spoločnú databázu fondu a spoločný čitateľský preukaz. Koncom 
tohto roka sa knižnica v Aure sťahuje do novej budovy, ktorej súčasťou je aj škola a 
ktorá bola plánovaná ako centrum poznania. 

V druhom bloku o občianskej gramotnosti úvodnú prednášku mal prof. Mikko Lehto-
nen z Univerzity v Tampere. Čítanie, gramotnosť je prostriedkom sebakultivácie, seba
ovládania, rozvoja osobnosti. Moderné demokracie predpokladajú uvedomelého ob
čana. Rola konzumenta by nemala prevládnuť nad rolou občana. Čítanie dnes už ne
znamená len čítanie kníh a periodík, nastáva postupný prechod z tlačenej stránky na 
obrazovku. Niekedy obrazovka pomáha knihe. Sama osebe forma média nie je dobrá 
alebo zlá. Ide o obsah, kritériá, čo je dobré a čo zlé a čo sa zverejňuje a číta. Každá 
forma dokáže komunikovať aj odlišné obsahy, obrazovka a tlačená stránka budú zrejme 
existovať vedľa seba. Knižnice by mali svojimi fondmi a službami zabezpečiť prístup ku 
všetkým formám. 
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O fungovaní knižnice v multikultúrnej spoločnosti hovorila Camilla Cedercreutz-Bäck z 
Mestskej knižnice vo Vantaa (časť veľkých Hels(nk). Uvádzala rôzne formy a problémy 
práce s deťmi a mládežou z radov imigrantov, s ohľadom na špecifickosť ich vlastného 
kultúrneho prostredia. Knižnica spracúva množstvo informačných materiálov vo všet
kých potrebných jazykoch, vytvára podmienky na záujmovú a klubovú činnosť a pod. 

O činnosti webovej Multikultúrnej knižnice vytvorenej centrálne pre imigrantov pri 
Mestskej knižnici v Helsinkách referovala Antti Mäkinen, informačná konzultantka. Ide 
o stránky zamerané na informácie, ktoré majú pomôcť imigrantom pri začleňovaní sa 
do spoločnosti, napr. o občianstve, práci, vzdelávaní, spoločnosti, kultúre, regiónoch a 
podobne. 

V treťom bloku - mediálna gramotnosť - úvodnú prednášku mala Anikka Suoninen, 
výskumníčka z Univerzity v Jyväskylä. Hovorila o nových médiách v novej spoločnosti, 
novej generácii a nových používateľoch, pričom zvýraznila, že klasické čítanie beletrie 
je len podpoložkou čítania ako takého. Dôvody využívania médií sa tak veľmi nezmenili 
- ide o obsah, informácie, zábavu (humor, vzrušenie...), potešenie (únik z reality...), 
denné rituály (čítanie novín, pozeranie TV...), strávenie času a relax, spoločné znalosti 
s inými ľuďmi a námety na rozhovor, integráciu a dominanciu v spoločnosti a pod. 
Mediálna gramotnosť, resp. znalosť mediálneho jazyka, zahŕňa napr. znalosť a vedo
mosť o existencii rozličných médií, uvedomenie si vlastných dôvodov a potreby využívať 
rôzne médiá, ovládanie základných psychologických, znalostných a technických zruč
ností vo využívaní médií, poznanie charakteristík jednotlivých médií, znalosť me
diálneho jazyka a interpretácie jeho symbolov, schopnosť rozlíšiť medzi realitou a 
mediálnou realitou, znalosť produkčných procesov, schopnosť hodnotiť médiá a ich 
obsah. 

O podpore a rozširovaní mediálnej gramotnosti medzi deťmi a mladými ľuďmi vo Fínsku 
hovorila Sirkku Kotilainen, výskumníčka z Univerzity v Tampere. Ide o učenie o médiách 
a prostredníctvom médií. Existuje potreba vytvorenia vzdelávacieho profilu v školských 
osnovách, mediálnych učební, voliteľných mediálnych kurzov, mediálnych klubov vo 
voľnočasových aktivitách. Ide o spoluprácu s médiami (noviny, rozhlas...), s knižnicami. 
Problémy sú v nedostatočnom začlenení problematiky mediálnej gramotnosti do 
vzdelávania učiteľov, v nedostatku času vo vyučovaní, nedostatku finančných zdrojov 
a kooperácie. 

Barbara Lison, riaditeľka Mestskej knižnice v Brémách, oboznámila prítomných s 
niektorými aktivitami nemeckých verejných knižníc v podpore čítania po tom, čo Ne
mecko zažilo šok z výsledkov PISA testov orientovaných na čitateľské zručnosti pät
násťročných. Nemecké knižnice to zobrali ako výzvu na zintenzívnenie aktivít pod
porujúcich klasickú čitateľskú gramotnosť. Takže sa oprašujú tradičné a skúšajú novšie 
formy, zapájanie rodičov a pod. 

V o  štvrtom bloku venovanom vizuálnej gramotnosti hovoril Juha Herkman, výskumník 
z Univerzity v Tampere o tom, ako čítať obrazy (images). A j  tlačený a písaný text patrí 
podľa neho k vizuálnej kultúre. K fyziologickým a psychologickým aspektom vizuálnej 

10 Bulletin S A K ,  ročník 11, 2003, číslo 4 



percepcie patrí napr. pochopenie tvarov, foriem, vzorov, farieb, dimenzií. Vizuálna 
gramotnosť je schopnosť pochopiť a analyzovať vizuálnu kultúru. Obrazy sa vykladajú 
vždy v kontexte, pričom ide o aspekt vizuálnej percepcie a dešifrovania obsahu. 

Ako praktický príklad príspevku knižnice k rozvoju vizuálnej gramotnosti boli pred
stavené aktivity artotéky v jednej z helsinských verejných knižníc. Artotéka vznikla v 
roku 1995 v spolupráci s asociáciou výtvarných umelcov v Helsinkách, ktorá združuje 
viac než 500 umelcov. Vytvorená zbierka, umiestnená v priestoroch knižnice, obsahuje 
originálne diela - maľby, grafiky, fotografie, plastiky takmer od 200 umelcov. Dielo si 
môže záujemca vypožičať na 1 mesiac za poplatok 10 - 1 0 0  eur, v závislosti od celkovej 
ceny diela. Dielo je tiež možné si zakúpiť, a to buď hneď zaplatením celej sumy, alebo 
jej postupným splácaním v mesačných splátkach. 

Piaty tematický blok, venovaný právnej gramotnosti, teoretickou prednáškou otvoril 
prof. Ahti Saarenpää z Univerzity v Lahti. Zvýraznil najmä potrebu vytvárania zrozu
miteľných zákonov, ich dostupnosti pre verejnosť a význam poznania tých najdôle
žitejších právnych noriem občanmi pri uplatňovaní svojich občianskych práv, ale aj 
povinností. 

Vedúci pracovník fínskeho ministerstva spravodlivosti Kari Kujanen predstavil Finlex, 
komplex databáz právnych predpisov prístupných na webe (www.finlex.fi), ktorý pre
vádzkuje ministerstvo spravodlivosti. Ide o voľne prístupný a bezplatný systém, za
hrnujúci legislatívu od r. 1734. Obsahuje aj medzinárodné zmluvy, rozhodnutia súdov, 
linky z fínskych zákonov na súvisiacu legislatívu EÚ a pod. 

Šiesty tematický blok o organizačnej gramotnosti boi trocha o riadení a firemnej kul
túre. Anne Kauhanen-Simananien, konzultantka CIM (Communication & Information 
Management), hovorila o známych marketingových postupoch a podmienkach pre ús
pešné fungovanie firmy (aj knižnice) na trhu služieb. Zvýraznila potrebu rôznych úrovní 
komunikačných znalostí a schopností zamestnancov. 

Sari Pajula z Knižnice fínskeho parlamentu hovorila o pracovnej skupine v tejto knižnici, 
ktorá má na starosti spracovanie vízie jej ďalšieho rozvoja. Bez vízie budúca skutočnosť 
nemôže byť taká, ako by sme ju chceli mať. Skupina analyzuje zmeny v spoločnosti, v 
technológiách, v správaní ľudí, životnom štýle, požiadavkách a snaží sa načrtávať tren
dy ďalšieho rozvoja knižnice. 

Ak hovoríme o víziách a projektovaní budúcnosti, v roku 2003 fínske ministerstvo 
vzdelávania po širokej odbornej diskusii vydalo Knižničnú stratégiu 2010 (Library 
Strategy 2010), ktorá je v angličtine dostupná aj na www.minedu.fi/minedu/culture 
/library/publicjibraries.html. Predstavuje víziu a ciele pri zabezpečovaní dostupnosti 
poznania a kultúry, identifikuje výzvy a trendy ďalšieho rozvoja, opatrenia na zabez
pečenie informačných služieb pre verejnosť, načrtáva úlohu samosprávy a štátu. V 
sumarizujúcej časti sa o. i. objavuje zaujímavá veta, ktorá hovorí, že miestne samo
správy sú dnes menej ako kedykoľvek predtým pripravené (schopné) zabezpečovať 
verejné knižničné služby zodpovedajúce nárokom informačnej spoločnosti. I keď stra
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tégia zvýrazňuje verejné knižnice a povinnosti štátu, naznačuje tiež, že dobré výsledky 
možno dosiahnuť len prostredníctvom efektívnejšej spolupráce medzi municipalitami 
(obcami), štátom a ďalšími partnermi. Stratégia má slúžiť ako základňa ďalších rokovaní 
vlády a rozhodovacích procesov. 

O tom, že už v súčasnosti fínske verejné knižnice predstavujú špičku aj v rámci vy
spelých západných a škandinávskych krajín, niet pochýb. Týka sa to tak uznávania ich 
významnej úlohy a značnej finančnej podpory zo strany verejnosti, štátu a samospráv, 
vytvárania personálnych, priestorových a materiálnych podmienok ich činnosti, ako aj 
dosahovaných výkonov a kvality služieb. Na ilustráciu niekoľko údajov z r. 2001: 

• vysoko organizovanú a prepojenú sieť verejných knižníc tvorilo: 20 regionálnych (pro
vinčných) knižníc v čele s Mestskou knižnicou v Helsinkách, ktorá pôsobí aj ako ú-
stredná knižnica siete, spolu 989 knižníc (vrátane pobočiek) vo všetkých 432 obciach 
a 202 bibliobusov; 

• 4 205 zamestnancov na plný úväzok, t. j. 0,85 úväzku na 1 000 obyvateľov, pričom 
cieľ je 1 knihovník na 1 000 obyvateľov; plná profesionalizácia obecných knižníc; 
dvaja z troch knihovníkov majú odborné knihovnícke vzdelanie; 

• vysoko aktuálny a rozmanitý knižničný fond 40,5 mil. zv., t. j. 7,8 zv. na 1 obyvateľa; 
e prírastok KF 1,9 mil. zv., t. j. 323 zv. na 1 000 obyvateľov, pričom cieľ je 400 zv. na 

1 000 obyvateľov; 
• výpožičky 103 mil., t. j. 20 výpožičiek na 1 obyvateľa - čitateľ môže mať naraz po

žičaných až 50 dokumentov! 
• obce dostávajú štátne dotácie na činnosť verejných knižníc, okrem toho štát poskytuje 

25 - 50 % nákladov na výstavbu verejných knižníc a obstaranie bibliobusu; 
• štát masívne finančne podporuje implementáciu informačných technológií, vytváranie 

celoštátnych centrálnych sietí a služieb pre verejné knižnice; 
• 95 % verejných knižníc malo v r. 2001 pripojenie na internet; 
• 80 % verejných knižníc vystavovalo svoje online katalógy na internete; 
• 99 % automatizovaných knižničných činností - najviac využívané sú 3 knižnično-

-informačné systémy, snaha o unifikáciu; 
• verejné knižnice disponovali 0,3 PC s verejným internetom na 1 000 obyvateľov -

cieľ je 1 internetový terminál na 1 000 obyvateľov; 
• na oficiálnej stránke fínskych knižníc www.libraries.fi funguje aj bezplatná celoštátna 

elektronická referenčná služba fínskych knižníc, tzv. Ask A Librarian Service. Použí
vateľ si vo vstupnom formulári na zadanie svojej otázky môže zvoliť verejnú či 
vedeckú knižnicu, ktorá mu otázku zodpovie a zašle odpoveď na jeho e-mailovú 
adresu. Súčasťou služby je, samozrejme, archív už zadaných a zodpovedaných otá
zok, ktorý sa dá prehľadávať. 

Príkladom odlišnej organizácie metropolitnej verejnej knižnice, ako máme v Bratislave, 
je jednotný centralizovaný systém Mestskej knižnice v Helsinkách, ktorý pozostáva 
z centrálnej knižnice, 36 pobočiek, 2 bibliobusov a 17 knižníc v nemocniciach (www.lib. 
hel.fi). Vznikla roku 1860 a roku 1881 dostala prvú pre knižnicu účelovo projektovanú 
a postavenú budovu v Škandinávii. Na ilustráciu niekoľko údajov z roku 2002: 
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• v knižnici pracuje spolu 515 zamestnancov, z nich v centrále pracuje 66 (z toho je 
181 knihovníkov, 200 knižničných asistentov); 

• ročné náklady boli 28,3 mil. eur, t. j. 51 eur pripadá na obyvateľa a 3 eurá na 1 
výpožičku; príjmy knižnice tvorili 2,5 mil. eur; 

• ponuka knižničného fondu tvorí 2,05 mil. zv., z toho 1,79 mil. zv. sú knihy, a to min. 
v 60 jazykoch (3,2 zv. na obyvateľa); 

• prírastok KF je 139 000 zv. (27 500 titulov), z toho 115 000 zv. kníh; 
e na nákup dokumentov sa vynaložilo 2,7 mil. eur (z toho 55 % na knihy, 15 % na perio

diká, 22 % ostatné dokumenty a 8 % na úpravu dokumentov pre výpožičný proces); 
• 67 000 eur sa vynaložilo na licenčné poplatky za databázy; 
• vo všetkých knižniciach platí jednotný čitateľský preukaz, požičané dokumenty 

možno vrátiť v ktorejkoľvek z nich, vo výpožičnom procese sa využívajú aj samo
obslužné stanice, cez ktoré prejde asi jedna tretina výpožičiek; 

• výpožičky dosiahli 9,8 milióna, t. j. 17,6 výp. na obyvateľa (počet obyvateľov 560 000); 
z toho napr. centrála dosiahla rádovo 1,37 mil., pobočky 8,06 mil., knižnice v 
nemocniciach 0,12 mil., donášková služba domov 56 000 výpožičiek; 

• počet návševníkov je 7,7 milióna, t. j. 13,8 návštevy na obyvateľa; 
• knižnica sa snaží vyvíjať smerom k hybridnej knižnici, rozvíja online služby a 

informácie prostredníctvom novej webovej stránky www.lib.hel.fi, ktorá obsahuje 
zvlášť linky pre deti, mládež, vlastnú databázu moderných fínskych autorov, mnohé 
iné databázy; počet virtuálnych návštev dosiahol minulý rok 19,6 mil.; 

• z prostriedkov darovaných nadáciou B. Gatesa v roku 2001 zriadila a prevádzkuje 
mestská knižnica tzv. iGS (information Gas Station), mobilnú „informačnú tankovaciu 
stanicu". Pozostáva z informačného pultu, kde poskytuje informácie knihovník 
osobne, a z dvoch „samoobslužných" informačných miest. iGS tím pozostáva 
dovedna z 10 knihovníkov, z troch helsinských knižníc, ktorí sa striedajú v službe. 
Slogan služby „pýtaj sa, čo chceš", sa napĺňa online službami (http://igs.kirjastot.fi) 
prostredníctvom e-mailového formulára a chatovej služby. V roku 2002 sa iGS vydala 
na túru po rôznych miestach prístupných verejnosti (18 miest- napr. strediská služieb 
pre seniorov, knižné veľtrhy, kongresy, nákupné centrá, budovy miestnych úradov a 
podobne); 

• spolupráca Mestskej knižnice v Helsinkách s knižnicami v širšej metropolitnej oblasti 
Helsínk (Espoo, Vantaa, Kaunainen) - spolu viac než 60 miest obsluhy - sa datuje 
od 70. rokov; od r. 1982 používatelia z týchto miest môžu vzájomne využívať služby 
knižníc za rovnakých podmienok, od r. 1980 sa buduje spoločná databáza fondov, 
od r. 1993 je na webe prístupný súborný katalóg. V súčasnosti sú online internetové 
služby týchto knižníc bezplatne prístupné cez stránku www.helmet.fi, kde možno 
vyhľadávať, rezervovať a predlžovať si výpožičky dokumentov z ktorejkoľvek knižnice 
v metropolitnej oblasti. Všetky knižnice využívajú knižnično-informačný systém 
Millenium; 

• Mestská knižnica v Helsinkách ako ústredná knižnica pre verejné knižnice vo Fínsku: 

o vypracúva a organizuje celoštátne kooperačné knižničné programy a projekty, 

D prevádzkuje štatistickú databázu verejných knižníc (tilastot.kirjastot.fi), ktorú môžu 
verejné knižnice napĺňať priamo svojimi údajmi, 
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• prevádzkuje webovú publikáciu MCL - Multicultural Library (www.lib.hel.fi/mcl/ 
index.htm), ktorá obsahuje materiály v 20 rôznych jazykoch a je určená pre etnické 
menšiny žijúce vo Fínsku, 

a pôsobí ako centrála MVS pre verejné knižnice, t. j. poskytuje vo zvýšenej miere 
vlastné fondy a sprostredkúva aj MMVS; 

• v 80. rokoch bolo pre knižnice v Helsinkách postavených 12 nových budov a 2 boli 
renovované (v roku 1986 bola postavená aj 5-podlažná budova súčasnej centrály 
Mestskej knižnice s plochou 10 200 m2*; v 90. rokoch bolo postavených 6 budov a 6 
bolo renovovaných. 

Ako to bolo kedysi o tých Japoncoch? Že ich nedobehneme, ani keby nám bežali oproti? 

Internetové katalógy - cesta zarúbaná? 
Ing. Danica Zendulková, CVTI SR, Bratislava 

„Našiel ma Google, teda som." Uvedená parafráza známeho výroku, ktorú som kdesi 
vyčítala, mi prišla na um nedávno, keď som sa na chvíľku stala členkou početného pra
covného tímu neúspešne prehľadávajúceho jeden slovenský internetový katalóg 
knižného fondu za druhým. Nechcem tu rozoberať zmiešané pocity ovládajúce kni
hovníkov, ktorí sa na chvíľu nedobrovoľne stali radovými čitateľmi, študentmi, zúfalo a 
bezvýsledne hľadajúcimi (už neviem v koľkej knižnici) požadovanú odbornú literatúru, 
potrebnú k štúdiu. Ľutujem však hľadanú a nenájdenú knihu: „Nenašli ma, teda nie som." 
Našťastie, platí to len virtuálně. 

Rešeršné požiadavky s nulovým výsledkom totiž zďaleka nevznikajú iba vtedy, keď 
požadovaný predmet, dokument a pod. v rámci prezeraného internetového zdroja 
(katalógu) neexistuje. Stačí „len" nesprávne zadať požiadavku (dotaz). 

Rozoberme si štatistiku vyhľadávania v katalógoch CVTI SR. Za 2 testované mesiace 
začiatkom roku 2002 zadali používatelia asi 1 200 požiadaviek. Z toho bola asi 1/3 
neúspešných. Boli na vine používatelia? Pýtate sa, z akých dôvodov by to mali byť práve 
oni? Napríklad preto, že 8 percent z nich si neprečítalo, že požiadavky treba zadávať 
bez diakritiky, nikto nepoužil booleovské operátory OR a NOT, len 10 percent použilo 
operátor AND, spájajúci aspoň 2 termíny. Teda 90 percent požiadaviek sa skladalo len 
z jediného termínu a aj tak z nich bolo toľko irelevantnýchl Buď používatelia hľadali, 
obrazne povedané, hrušky medzi jablkami, alebo neovládajú ani základnú syntax for
mulácie požiadavky, alebo...? 

Na podobné situácie zvyknú IT experti reagovať tvrdením, že na vine sú si používatelia 
sami, keď nič nenašli. Nevedia, čo chcú, a keď to aj náhodou presne vedia, nevedia 
zasa, kde majú hľadať, a navyše sú počítačovo negramotní. Čo ak je  však pravda úplne 
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iná? A to: ž e  internetové stránky a katalogy sú vytvorené s takým dizajnom a použí
vateľským rozhraním, ktoré dokáže odradiť aj bájneho Sizyfa alebo v ktorom by sa ne
vyznal ani počítačový supermág Bili G.? 

Skúsme posúdiť z hľadiska prístupnosti či používateľskej prijateľnosti naše slovenské 
internetové katalógy. Za základ si zoberme 12 vedeckých knižníc. Navštivme ich inter
netové stránky, pozrime sa, či na nich vystavený katalóg fondu majú a ak áno, pod akým 
softvérom ho majú spravený. Na ilustráciu uveďme aj hodnotenie úrovne katalógov 
podľa iného zdroja/1  

Výsledok zhrnieme do nasledujúcej tabuľky: 

Knižnica URL 
Katalóg 
Áno/Nie 

Ak áno: 
použitý softvér 

Hodnotenie 
online 

/1 katalógov 

CVTI SR http://www.cvtisr.sk Ano CDS/ISIS 4 

SEK http://www.sek.euba.sk Áno 
Advanced Rapid 
Library 

5 

SLDKTU http://www.sldk.sk Áno Rapid Library 5 

SLLK 
http://www.sllk.sk 
nefunkčná (?) 

? 
Rapid Library 
podľa ŕ 

4 

SLPK http://www.slpl.sk Áno FlexLib 3i 5 

SNK http://www.snk.sk Áno Aleph 5 

SPGK http://www.svgk.sk Nie - -

ŠVK BB http://www.svkbb.sk Áno VTLS 0 

ŠVK KE http://www.svkk.sk Áno Aleph 5 

ŠVK PO http://www.svkpo.sk Áno 
Advanced Rapid 
Library 

0 

UKB http://www.ulib.sk Áno Aleph 5 

Ú K SAV http://www.uk.sav.sk Áno 
Advanced Rapid 
Library 

5 

Uvedené knižnice prevádzkujú vlastne 5 typov katalógov (tie od jedného producenta 
knižničného softvéru sa totiž dizajnom i spôsobom obsluhy podobajú ako vajce vajcu). 

Pohľad prvý: 

... do katalógov sa dostaneme cez dve vrstvy stránok. Z hlavnej stránky máme síce 
linku Katalóg, avšak nemôžeme zadať hneď vyhľadávací reťazec, musíme najskôr 
zadať typ vyhľadávania: Jednoduché, Rozšírené, Zložené alebo Index (obr. 1). Pre laika 

Bulletin S A K ,  ročník 11, 2003, číslo 4 15 



Obr. 1 Výber typu vyhľadávania 
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je to možno nezrozu
miteľné a pre netrpezli
vého trochu zdĺhavé. 
Spolu s výberom data
bázy máme na ďalšej 
stránke k dispozícii aj 5 
ďalších zužujúcich kri
térií či limitov: Rok vy
dania, Druh dokumen
tu, Prístupnosť, Jazyk a 
Krajina vydania. Rok 
vydania hľadanej knihy 
neviem, možno sa bu
dem trápiť aj s určením 
druhu dokumentu. 

Keďže poznám len autora a názov diela, tieto kritériá nevyplním. Chvalabohu, už vidím 
aj riadok na zadanie reťazca. Pred ním je však výber zo 17 (!) druhov vyhľadávacích 
kritérií. Čo sa skrýva pod označením Hlavný názov a čo pod pojmom Názvové údaje? 
Signatúru, ISBN a ISSN dokumentu určite neviem naspamäť. Ibaže by som mala knihu 
fyzicky pred sebou. A vtedy šiju asi nebudem musieť požičiavať. Preto radšej ponechám 
preddefinovanú hodnotu Všetky polia a zadám dotaz. Výsledok vyhľadávania je na 
vysokej úrovni. Obsahuje údaj, či je požadovaný dokument k dispozícii, ak som čitateľ, 
môžem si ho hneď (na spôsob elektronického obchodu) vložiť do nákupného košíka. 
Krásne! Konečne, po toľkej drine! 

Nie všetky knižnice používajúce tento knižničný softvér ponúkajú všetky z uvedených 
vyhľadávacích kritérií. Možno by bola zaujímavá štatistika, koľko z nich pri svojej práci 
prakticky využijeme? 

Pohľad druhý: 

... položka online katalóg sa opäť výrazne vyníma na hlavnej stránke. Kliknem na ňu. 
Zobrazí sa ponuka prístupných báz dát. Vyberiem si knihy. Zobrazí sa mi prehľadná a 
zrozumiteľná obrazovka, ktorá obsahuje aj základné zásady formulácie požiadavky. Po 
odoslaní požiadavky sa mi ukáže najskôr stručný záznam o vyhľadanom dokumente, 
jedným kliknutím sa dostanem na jeho detail. Vidím počet exemplárov, ktoré sú k 
dispozícii, ako čitateľ si môžem dokumenty priamo rezervovať. Všetko sa mi páči, ale... 
Systém mi nenašiel požadovanú knihu napriek tomu, že som zaškrtla ako doplňujúce 
kritérium aj to, že chcem okrem bázy knižnice, ktorej katalóg som prezerala (a ktorá kni
hu možno naozaj nemá vo fonde), súbežne prezerať aj katalóg druhej knižnice, 
pripojenej cez komunikačný protokol Z39.50. V online katalógu tej druhej knižnice (po
hľad 1) som uvedenú knihu našla. Pýtam sa: nefunguje Z 39.50, spravila som nejakú 
chybu pri zadaní rešeršnej požiadavky (obr. 2) alebo...? A ešte jedna maličkosť: na 
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obrazovke s vyhľadanými záznamami sa zobrazuje aj nejaká chybová správa. Rôzne 
správy systému popri správnom výsledku neprekážajú, ale čo si má o tom myslieť čitateľ 
- počítačový laik? 

Obr. 2 Rešeršovanie s využitím Z 39-50 

biiiiiiiiiiiniii'jmaiinHH.niiiiuianiiiiiiiiiimiiiuiiHHiMJ 
El» S »  í »  J t g m  

J- .i ..3 1 4.. i 
" I,T r - rzrjrr..!. 'г .y. 

+• . - . ú a > Sny rum 

Zobrazovacíformic ISto&ianý termit »I Počet záznamov n* «trinke j ' 0  5*J 

Databáza knih 
Zúiasnt hľadať v ďaltkh bázach (zaškrtnite): P Knihy 

? Názov 

,H»JW 

Autor j 

H n i *  f "  

Rok vyd I 

Syitfmstíka ] 

Označ j 

|Ebkn podnikania 

:C.. 
~ ? JazyL-
- ? Databáz Г 

Dinh-dok [ ~  

~ИГ 
1 Г  

I 
fNápovedal Globálne j 

[ Ďfc':l 'ÍŠpžT I УоГЬл bárv <üt 

Pokiaľ rte do jednotlivých poH zadali podnaeriky. podľa ktorých chcete hľadal' itiaüte "Ok" .  Alebo rapSte začiatok 
hľadaného terminu а У-Bcretf na 1 vedľa vybraného poľa Text môžete ukončiť znakom * ak chcete nájsť v/etky zimamy 
začínajúce na daný text 

SČ55 *' •" <- i , ь.\' S 

Pohľad tretí: 

... z hlavnej stránky knižnice 
kliknem Katalógy a data
bázy. Rozvinie sa mi ponu
ka lokálnych báz i súborné
ho katalógu. Naňho sa te
ším najviac, preto si ho vy
beriem a čakám, že sa mi 
ukáže vyhľadávací rámček. 
Zásadný omyl (obr. 3)1 Po
kiaľ je niekto na uvedenej 
stránke prvý raz, zrejme bu
de mať problém s orientá
ciou. 

Obr. 3 Podrobná navigačná stránka. Kde je ukrytá 
voľba Vyhľadávanie? 
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neprehľadný je zoznam vyhľadaných záznamov vo forme tabuľky. Hľadám, kde si 
môžem zobraziť detail záznamu. Podčiarknuté poradové číslo úplne vľavo som si 
nevšimla. A j  ikonu určenú na prechod na ďalšiu stránku, tú žltú, som chvíľu bezvýsledne 
hľadala. No, možno potrebujem okuliare. 

Milí kolegovia, natiahnite, prosím, z hlavnej stránky k vyhľadávaniu v katalógoch poriad
ne dlhú Ariadninu niť! Určite sa prístup k vyhľadávaniu zjednodušiť (i skrátiť) dá, prí
kladom sú ďalšie knižnice používajúce uvedený knižničný systém. 

Pohľad štvrtý: 

Napriek tomu, že najzásadnejšie pripomienky už odzneli, reč bola zatiaľ len o troch 
knižničných systémoch, aj to musím počítať dve verzie jedného z nich ako dva systémy. 
Online katalógy troch vedeckých knižníc (každý pod iným systémom) zatiaľ zostali 
bokom. 

Obr. 4 Prehľadná ponuka na 
formuláciu požiadavky 
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muláciu požiadavky 
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Obr. 6 Tomuto katalógu chýba informácia o stave dokumentu 

Ten tretí (obr. 6) nemá 
modul na online rezer
váciu dokumentov (iba 
rezerváciu cez e-mail) 
a čitateľovi chýba hlav
ne zobrazenie aktuál
neho stavu dokumen
tu. Prehľadávanie slo
venských interneto
vých katalógov bol uži
točný tréning dôvtipu a 
trpezlivosti. Ako výsle
dok predkladáme kni
hovníckej obci na úva
hu a diskusiu niekoľko 

myšlienok a tipov na zlepšenie používateľského komfortu vo vzťahu k práci s online 
katalógom: 

1. Menej (vyhľadávacích kritérií) je niekedy viac. Čitateľ nieje knihovník, nič mu nehovorí 
MDT, ISBN, nevie signatúru ani nepozná rôzne tematické triedenia. Na orientáciu v 
katalógu mu stačia najbežnejšie kritériá, ako je  názov, autor, kľúčové slová, prípadne 
vydavateľské údaje. 

2. Prístup ku katalógu by mal byť čo najjednoduchší. Jednotlivé knižničné systémy majú 
svoje princípy a limity, ale žiaden z testovaných systémov nepožaduje, aby k oknu 
na zadávanie vyhľadávacieho reťazca bolo potrebné z hlavnej stránky preklikať až 
tri hierarchické úrovne - stačí jedna, najviac dve. Heslo od čitateľa by sa tiež nemu
selo požadovať hneď na začiatku práce, ale až pri záujme o rezerváciu či výpožičku. 
A j  neregistrovaný záujemca by mal mať možnosť vidieť, či je kniha k dispozícii, alebo 
či je požičaná. 

3. Žiaľ, často sa pri práci riadime pravidlom, že „ak zlyhajú všetky pokusy, treba si 
preštudovať návod". Prihováram sa za rešpektovanie ľudského faktora pri grafickom 
stvárňovaní stránok: Aby sa záujemca o obsah online katalógov predčasne svojich 
pokusov nevzdal, mali by aspoň základné tézy (pomôcky) „biť do očí" (obr. 5) a celý 
návod by mal byť výstižný, stručný a hlavne vždy na dosah, nie schovaný kdesi pod 
malou ikonou v rohu obrazovky. 

4. Aké znalosti vlastne u používateľa internetového katalógu predpokladáme (kni
hovnícke, zručnosť pri práci s internetom, orientáciu vo fondoch knižníc atď.) a aké 
ich náš používateľ naozaj má? Nieje náhodou medzi predpokladom a realitou značná 
disproporcia? 

5. Posledný námet: Stojí za úvahu zorganizovať a odborne garantovať vzdelávací semi
nár, napríklad pod názvom Vyhľadávame v online katalógoch slovenských knižníc. 

Zoznam c . .  101124 

SIGNATURA: 

MDT: 

AUTORI: 

NÁZOV 

V Y D A V A T E L  

KRAJINA. 
ISBN: 
KLUCOVE S L O V A :  

A587097 

004.056.53:025 

Ticher. Paul 
Data protection for fibrary and information services 

London: Asíb-IMI. 2001 

GB 
0 85142 467 8 
monitorovanie zamestnancov, národná bezpečnost, osobný udaj. pokuta 

Z a z n a m  c . :  100596 

SIGNATURA: 
MDT: 

NÁZOV: 

V Y D A V A T E L :  

KRAJINA 

A408731 
02 »002:03.801.321.1:02*002 

Encyclopedia of library and information science. Vol. 32 

New Y o r k :  M Dekker. 1981 

U S  
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Náš pracovný knihovnícky tím, ktorý som spomínala v úvode článku, našiel požadovanú 
odbornú literatúru (českú) napokon v súbornom katalógu ČR. Či ju naše knižnice naozaj 
nemajú vo fonde, to sa zrejme už nedozviem. Ozaj, aké sú naše online katalógy, čo do 
správnosti zápisu (preklepy a pod.), kompletnosti vzhľadom na skutočný stav fondu a 
výpožičiek, výstižnosti a rozsahu zadávania predmetových hesiel či kľúčových slov? To 
by však asi bol ďalší problém na dlhé rozprávanie... 

Bibliografické odkazy: 
1 llavská J.: W W W  stránky slovenských knižníc. In: IT lib, roč. 5, 2001, č. 1, s. 23-25. 
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INFORMÁCIE 

Zo zasadaní správnej rady SAK 

• 28. septembra 2003 
Správna rada SAK sa na svojom zasadaní venovala predovšetkým: 

1. odpovediam členských knižníc na námety do plánu činnosti na rok 2004 a per
sonálnym návrhom na predsedu SAK, SR SAK a KRK SAK. Návrhy z ôsmich knižníc 
neboli prerokované s jednotlivými kandidátmi, preto sa po diskusii SR SAK uzniesla, 
že sa zintenzívnia práce na návrhu kandidátky. Ďalej všetci vedúci sekcií vypracujú 
návrh plánu činnosti na rok 2004 a vyhodnotia svoju činnosť za uplynulé volebné 
obdobie; 

2. problému s externou pracovníčkou na účtovnú a daňovú agendu (chyby, nepresnosti 
a neznalosť postupov); 

3. informácii člena prípravného výboru kongresu D. Lechnera o súčasnom stave orga
nizačného zabezpečenia. Jeho vystúpenie doplnila M. Kadnárová. S R  SAK po disku
sii konštatovala, že podujatie nieje dostatočne pripravené (úlohy za SAK sa zabezpe
čili v termíne); 

4. správam zo služobnej cesty do Fínska a z konferencie v Seči; 

5. M. Kadnárová oboznámila s členstvom SAK v ALA. Na členstvo v tejto organizácii 
získal SAK grant vo výške 220 USD. Treba preskúmať možnosť užšej spolupráce 
na spoločných programoch v oblasti verejných knižníc; 

6. Ľ. Čelková informovala o príprave SAK na Bibliotéku 2003 (stánok, inovácia pro
pagačného materiálu, list riaditeľom); 

7. M. Kadnárová informovala o rozpracovaných aktuálnych legislatívnych normách: no
velizácii povinného výtlačku a zvýšení DPH - dosah na knižnice. 

V diskusii zaznelo: 

1. J. Gašpar pripraví návrh listu pre všetkých členov príslušného výboru NR SR; 

2. M. Kadnárová vyžiada z MK SR kritériá grantového programu na doplňovanie fondov 
knižníc; 

3. B. Béllerová hovorila o iniciatíve akademických knižníc, ktoré získali grant na vytvo
renie informačnej brány akademických knižníc a financovanie jedného informačného 
zdroja z fondov MŠ SR; 

4. Ľ. Čelková informovala o žiadosti ŠKIŠ o finančný príspevok pri príležitosti 50. výročia 
školy; 
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5. J. Gašpar informoval o rozhodnutí Veľvyslanectva USA, ktoré rozhodlo o vytvorení 
verejnej americkej knižnice v Š V K  v Košiciach pod názvom Okno do Ameriky. S R  
SAK odporúča otvorenie tohto pracoviska za účasti významných hostí zosúladiť s 
otvorením TSK; 

6. Ľ. Čelková informovala o ponuke Goetheho inštitútu na účasť slovenských knižníc 
na podujatí o programoch čítania v Mainzi v roku 2004; 

7. D. Lechner informoval o predpokladanom otvorení UKB pri príležitosti 90. výročia jej 
vzniku a dohode o vytvorení Centra ruských štúdií. 

Správna rada SAK 

A. schvaľuje: 

1. príspevok jubilujúcej ŠKIŠ (500 Sk), 

2. postup pri zabezpečení spätného spracovania údajov z a  SAK pre daňový úrad, 

3. návrh na prípravu Správy o činnosti za uplynulé obdobie a plán na rok 2004; 

B. berie na vedomie: 

1. správu o príprave Bibliotéky 2003, 

2. správu o príprave kongresu v roku 2003, 

3. prehľad o platení členských príspevkov, 

4. správy o zahraničných služobných cestách z a  SAK; 

C. ukladá: 

1. zostaviť kandidátku na predsedu a členov S R  SAK na ďalšie volebné obdobie, 

2. zabezpečiť prípravu V Z  SAK, 

3. zabezpečiť realizáciu úloh SAK na knihovníckom kongrese, 

4. pripraviť propagačné materiály na jesenné podujatia. 

• 29. októbra 2003 
Posledné zasadanie S R  SAK v tomto volebnom období sa venovalo nielen kontrole 
uznesení z predošlého zasadania, ale zameralo sa predovšetkým na dva dôležité body 

zasadania: 

• informáciu o 3. knihovníckom kongrese. V diskusii prítomní konštatovali, že tému kon
gresu považujú i naďalej za aktuálnu a hodnu pozornosti knihovníckej verejnosti. 
Prijali záver pre V Z  SAK: 
„Vzhľadom na obsahovú nepripravenosť kongresu berie S R  SAK na vedomie 
stanovisko organizátorov podujatia, že kongres sa neuskutoční v stanovenom 
termíne, a odporúča novej správnej rade SAK, aby sa aktuálnou témou kongresu 
zaoberala"; 

• prípravu volebného V Z  SAK, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2003 v Martine. Po 
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diskusii sa doplnil rámcový návrh plánu činnosti SAK na r. 2004, prerokovali sa návrhy 
na predsedu SAK, členov SR SAK a KRK. Navrhol sa plán organizačno-technického 
zabezpečenia V Z  SAK a členovia komisií (volebnej a návrhovej). 

Ďalej sa prerokoval text návrhu programu podpory knižnej kultúry MK SR. Hoci doku
ment dostala S R  SAK po termíne, zašle svoje stanovisko s tým, aby program spresnil 
a zjednotil použitú nepresnú a zavádzajúcu terminológiu a zároveň, aby sa podobný 
program vypracoval aj pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie na doplňovanie 
odborných fondov knižníc. 

Pri vyhláške o MVS upozorní S R  SAK na problém elektronického podpisu na elektro
nických žiadankách MVS. 

SR SAK sa zaoberala aj 
• prípravou expozície na Bibliotéke 2004 a vyzvala členov S R  SAK, aby doplnili ešte 

kolekciu o vydania svojich knižníc, 

• zaregistrovaním sa na kampaň na získanie 1 % dane z príjmu, 

• oznamom hlavného redaktora Bulletinu SAK o ukončení činnosti v tejto funkcii, 
• žiadosťou CVTI  SR o príspevok k 65. výročiu svojho vzniku. 

V závere rokovania predsedníčka SAK poďakovala členom SR SAK za prácu v tomto 
volebnom období a zaželala prítomným všetko najlepšie. 

Správna rada SAK 

A. schvaľuje: 

1. príspevok jubilujúcemu CVTI  SR (1 000 Sk), 

2. návrh kandidátky na V Z  SAK a plán činnosti na rok 2004; 

B. berie na vedomie: 

3. oznámenie hlavného redaktora Bulletinu SAK o ukončení svojej činnosti v tejto funkcii, 

4. oznámenie organizátorov 3. knihovníckeho kongresu, ž e  sa toto podujatie neusku
toční v stanovenom termíne; 

C. ukladá: 

5. zabezpečiť prezentáciu knižníc na Bibliotéke 2004, 

6. zabezpečiť po obsahovej a organizačnej stránke V Z  SAK, 

7. prerokovať so SSK registráciu na kampaň na získanie 1 % z dane, 

8. pripraviť stanovisko k materiálom MK SR. 

Ľ. Čel ková 
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Informačné správanie a digitálne knižnice 
21. - 22. máj 2003, Bratislava, SÚZA 

http://www.elt.sk/ibdl/ 

Digitálna knižnica je  sice relatívne nový, no napriek tomu na významy bohatý pojem. 
Dnes sa už môžeme stretnúť s množstvom konkrétnych príkladov a prístupov, preto je 
namieste potreba určitého rámca, cez ktorý budeme na ne nazerať. Platí to aj pre 
konferencie s cieľom priblížiť digitálne knižnice širšej odbornej verejnosti. 

Pre konferenciu Informačné správanie a digitálne knižnice si odborný garant Jela Stei
nerová a programový výbor zvolili taký rámec, určovaný témami a prednášajúcimi, ktorý 
sa snaží upriamovať pozornosť na dva najdôležitejšie prvky digitálnych knižníc - tech
nológie a ľudí, z teoretického i praktického hľadiska. V programe sa tento zámer prejavil 
v štyroch blokoch: 

• Digitálne knižnice v informačnom prostredí; 

• Výskum informačného správania používateľov; 
• Vzťahy používateľov a knižníc v informačnom prostredí; 

• Systémy na podporu využívania informácií. 

Naozaj široká koncepcia mohla počas dvoch dní prednášok pôsobiť miestami ako 
príťaž, keď sa spolu s prednášajúcimi menili nielen témy, ale aj odborná a teoretická 
úroveň. Riadiaci pracovníci, manažéri a pracovníci v oblasti informačných služieb aka
demických a vedeckých knižníc, ktorým bola konferencia venovaná, tak museli svoju 
pozornosť venovať samotným príspevkom a popritom snažiť sa hľadať medzi nimi 
súvislosti. 

Na druhej strane možno povedať, ž e  program bol zostavený kvalitne a príspevky v 
jednotlivých blokoch na seba navzájom nadväzovali, postihujúc čo najširší kontext pre 
digitálne knižnice. 

Kým je  informačné preťaženie v podobe toku nových myšlienok a slov v konferenčných 
sálach takmer nutnosťou, o ďalšej vrstve, ktorá začína byť na takomto type podujatí 
všadeprítomnou, sa to povedať nedá. Reč je o vizuálnych projekciách v Powerpointe. 
Mnohí z prednášajúcich si nie sú vedomí zásahu, aký pre prednášku predstavuje vyu
žitie tejto technologickej hračky, a čas venovaný tvorbe projekcie by mohli radšej in
vestovať do vylepšovania rečníckych schopností. Rovnako ako verbálna sa vyžaduje 
aj vizuálna komunikácia (vizualizácia informácií, grafický dizajn, typografia...), nácvik a 
prax, riadi sa učitými pravidlami, ktorých porušenie môže viesť k znižovaniu kvality 
vystúpenia. Premietanie v Powerpointe nie je povinnosť, mnohokrát len zbytočne 
zvyšuje mieru zaťaženia zmyslov poslucháčov. 

Ostrieľaní rečníci si však môžu dovoliť aj nezáživnú projekciu s pokusmi o vtip v podobe 
obrázkov, ako napr. káčer ničiaci počítač... (pozri úvodnú prednášku Digitálne knižnice 
a informačné správanie človeka od Tefka Saracevica). Jeho prítomnosť na konferencii 
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už vopred dávala tušiť, že nepôjde o provinčné stretnutie knihovníkov, ktorí si prišli 
povinne odsedieť nudné prednášky, aby mohli po príchode spísať ďalšiu správu z ciest 
a zabudnúť, že tam vôbec boli (rovnakým signálom bol fakt, že bola organizovaná ako 
súčasť programu DELOS CEE). 

Otázka, či bol jeho príspevok len zbežným pohľadom na problematiku digitálnych kniž
níc kvôli prispôsobeniu sa publiku, alebo nie, zostáva otvorená. Účastníci s minimálnymi 
poznatkami a skúsenosťami s týmto (pre knihovníkov stále novým) fenoménom ho 
určite privítali ako zrozumiteľný úvod k celej konferencii, zatiaľ čo tí zbehlejší mohli byť 
sklamaní jeho „banálnosťou". 

Druhým rečníkom v bloku Digitálne knižnice v informačnom prostredí bol Stefan Grad
mann, okrem iného jeden z členov pracovnej skupiny Virtual Campus Library na nemec
kej Hamburg Universität. Vo svojom príspevku Do akej miery budú knižnice „digitálne"? 
Reflexie o hraniciach obľúbenej metafory sa venoval najmä objasňovaniu rozdielov 
medzi postupmi, akými informácie organizujú elektronické knižničné katalógy, resp. 
elektronické súborné katalógy a informačné služby v prostredí W W W .  V období, keď 
sa mnohé zo slovenských knižníc obohacujú o OPAC katalógy prístupné cez internet, 
je táto reflexia obvzlášť hodnotnou. Gradmann volal v závere po koexistencii spomí
naných zdrojov informácií namiesto vzájomného „súperenia". Dúfajme, že bola táto vý
zva vypočutá správnymi osobami v sále - zamestnancami knižníc zodpovednými za 
správu elektronických katalógov - a že bude zdrojom inšpirácie pri ich približovaní k 
používateľom. Porovnávaním postupov knihovníckej a internetovej komunity sa 
Gradmann dostal k zaujímavej metafore zviditeľňujúcej rozdielne podoby ich spôsobu 
práce. Ako východisko mu poslúžila kniha The Cathedral and the Bazaar, kde jej autor 
Eric S. Raymond porovnáva dva rôzne prístupy k práci na softvérových produktoch. 
Tradičná komunita softvérových vývojárov pracuje na „katedrále" podľa presne daného 
plánu a pravidiel, zatiaľ čo open source komunita pracuje na spôsob „bazáru", kam kaž
dý prispieva nielen prácou, ale aj nápadmi. Prekvapenie na koniec: podľa Gradmanna 
pracujú a komunikujú knihovníci prvým spôsobom, sú „takmer posadnutí pravidlami". 

Tieto postrehy sú síce dôležité, no zároveň dokazujú, akým oživením môže byť prienik 
myšlienok z inej oblasti - konkrétne z open source hnutia do niekedy mierne uzatvore
ného sveta knižničnej a informačnej vedy. 

Po dvoch teoretických nasledovali dva príspevky vychádzajúce z praxe - Výskum 
digitálnych knižníc, skúsenosti UKOLN Leony Carpenter a Rozmanité digitálne súbory 
Univerzitnej knižnice. Je naozaj také ťažké ich využívanie? Radostiny Todorovej a 
Evgenie Petkovej. 

V prezentácii dnes už bývalej zamestnankyne UKOLN-u (poradenského centra pre kni
hovnícke, informačné a vzdelávacie komunity v Británii) sa mohli poslucháči sluchovo, 
a na projekcii aj vizuálne, ľahko stratiť v spleti akronymov. JISC, RDN, MODELS, 
DESIRE... Samotná Carpenterová, vedomá si tejto „špeciality", na objasnenie s nad
hľadom podotkla: „Zdá sa, že v Anglicku musíte mať projekt pomenovaný skratkou, 
ktorá dobre znie." 
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Z hľadiska možnej participácie krajín strednej a východnej Európy je obvzlášf zaujímavý 
projekt Resource Discovery Project [1], zastrešujúci spoluprácu predmetovo oriento
vaných brán na internete, s možnosťou vyhľadávať v nich cez jednotné rozhranie. Kto 
medzičasom náhodou zabudol, na akej konferencii sa nachádza, vrátil sa pri slovách 
„pri vývoji projektu RDN boli kľúčovými etapami analýzy používateľských potrieb a 
hodnotenia používateľov" späť do budúcnosti digitálnych knižníc, kde majú používatelia 
prvé a nakoniec aj posledné slovo. 

V nasledujúcom bloku patrilo slovo odborníkom z Katedry knižničnej a informačnej vedy 
FiF UK v Bratislave, ktorí prezentovali výsledky výskumu informačného správania (vý
skum grantovej úlohy V E G A  - Interakcia človeka s informačným prostredím - riešenej 
na KKIV). Odzneli tieto príspevky: 

• Jela Steinerová - Vzorce využívania informácií používateľov akademických a vedec
kých knižnic, 

® Soňa Makulová - Informačné správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií v in
ternete, 

• Jaroslav Šušol - Používateľské preferencie v oblasti elektronických zdrojov, 
• Jana Verčeková - Vedecký pracovník v elektronickom prostredí, 
• Anna Čabrunová - K metodologickým problémom výskumu informačného správania. 

Každý z príspevkov zostal verný svojmu vedeckému pôvodu, predostrel poslucháčom 
značné množstvo faktov, grafov, ale aj podnetných záverov. Čo sa týka odozvy zo strany 
publika, bol tento blok asi najplodnejší - v závere odzneli reakcie, ktorými sa opäť 
potvrdilo, že si knižnice potrebu výskumu uvedomujú, no nevedia, ako ju naplniť. 

Na záver prvého dňa sa v príspevkoch Marty Matthaeidesovej (Miesto knižnično-
-informačných služieb v odstraňovaní informačných bariér zrakovo postihnutých ľudí) 
a Branislava Mamojku (Technológie prístupu k informáciám ako nástroj sociálnej 
integrácie) otvorila stále aktuálna a naliehavá problematika poskytovania knižničných 
služieb znevýhodneným používateľom. 

Druhý deň konferencie sa zdal byť pri pohľade na program už menej přitažlivým - všetci 
zahraničí hostia svoje príspevky už predniesli (českých kolegov považujeme stále za 
„svojich"), príval nových faktov z výskumov poľavil. O to viac priestoru však zostalo pre 
pozorné sledovanie rovnako informačne hodnotných vystúpení. 

Prezentovali sa aj konkrétne produkty a nástroje: Bohdana Stoklasové a Pavel Krbec 
predstavili Jednotnú informační bránu, Lucia Švecová spropagovala Digitool ako 
„riešenie pre budovanie, správu a sprístupnenie digitálnych zbierok" a Ondrej Železník 
s dvoma kolegami z Katedry informatizácie a riadenia procesov Technickej univerzity 
Košice ponúkli pohľad na možné riešenia problému budovania a zavádzania systému 
na podporu vyučovacieho procesu v prostredí webu. Zaujímavý a inšpiratívny bol ich 
DIY (do-it-yourself) prístup - predstavili návrh vlastného systému s troma hlavnými 
funkciami: podpora správy predmetov, správa a publikovanie dokumentov. Ich aktivity 
sú nanajvýš aktuálne - technologickej architektúre na zachytávanie a sprístupňovanie 
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intelektuálneho výstupu univerzít sa venuje značná pozornosť, napr. na MIT v projekte 

Dspace [2]. 

Napriek prevahe informačných technológií sa objavili aj tradičné knihovnícke témy: 

Mária Debrecéniová a Eva Vokurkové porozprávali o skúsenostiach s tvorbou slo
venskej podoby tezauru AGROVOC, Barbora Drobíková z Knižnice Evanjelickej 
teologickej fakulty UK rozobrala v príspevku Budovaní katalogů a uživatelský přístup 
vývoj chápania funkcie katalógu, pričom najväčšiu časť venovala tomu najaktuálnej
šiemu - modelu FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records). 

Prehľad prednášajúcich z druhého dňa a sprevádzanie obsahom konferencie 
zakončíme Naděždou Andrejčíkovou a miernym pozmenením názvu jej príspevku -
Digitálne knižnice na Slovensku, zatiaľ skôr utópia ako realita (ale so správnym vykro
čením vpred). 

Zoznam bibliografických odkazov: 

[1] Resource Discovery Network [online], [cit. 2003-10-11]. Dostupné na internete: http:// 

www.rdn.ac.uk/ 

[2] DSpace: Durable Digital Depository [online], [cit. 2003-10-11]. Dostupné na internete: http:// 

libraries.mit.edu/dspace-mit/ 

Michal Čudrnák, Tomáš David, KKIV FiF UK v Bratislave 

Prázdninový superklub 

Chcete vedieť, ako trávili prázdniny deti, ktoré sa chceli aj vo voľných chvíľach poučiť, 
zahrať spolu alebo spoločne prečítať rozprávku, v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave? 

Počas tohtoročných prázdnin pripravila knižnica pre ne 11. ročník Prázdninového super-
klubu, ktorého aktivity sa konali každú stredu dopoludnia. 

Prázdninový superklub otvoril svoju 
bránu všetkým deťom, ktoré mali počas 
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prázdnin chuť kresliť, spievať, tvoriť, objavovať, súťažiť, ale hlavne zabávať sa a 
nadviazať nové priateľstvá. Čo sa u nás vlastne dialo? 

KRESLO PRE HOSŤA 
obsadil hneď po otvorení 
11. ročníka Prázdninové
ho superklubu spisovateľ 
z Bratislavy - pán Roman 
Brat. Autor kníh Tvrdohla
vý baran a Pochabý škria
tok nám porozprával o 
svojich knihách, práci a 
prezradil nám, že hlavnou 
hrdinkou jeho kníh je jeho 
dcéra Katka. Z jeho roz
právania i z jeho kníh cítiť 
lásku k deťom, prírode i 

literatúre. Deťom prečítal aj rozprávku z rukopisu knihy, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta 
koncom tohto roka. Jeho tvorba bola ocenená nielen na Slovensku, ale i v zahraničí -
ďalekom Chicagu. Stretnutie bolo obohatené o živú diskusiu detí so spisovateľom o 
čítaní, rozprávkach, záľubách. Poďakovanie detí v podobe pesničky spisovateľa veľmi 
potešilo. Autogramiáda bola bodkou za prvým superklubom, ktorého sa zúčastnilo 
dvadsaťosem účastníkov vo veku od dvoch rokov cez školákov až po niekoľko mami
čiek. I pre trinásťročné nevidiace dievčatko bolo stretnutie so spisovateľom príjemným 
zážitkom. Všetky deti odchádzali so záložkou s autogramom od pána spisovateľa, ktorá 
im pripomenie tento deň. 

ROZPRÁVKOVÉ BLUDISKO sme absolvovali v počte štyridsaťdeväť účastníkov a 
nieslo sa v zábavno-súťažnom duchu. Stretnutie sa odohrávalo v priestoroch knižnice 
i v blízkom Ružovom parku, kde deti plnili súťažné úlohy v družstvách a hľadali stratené 
ilustrácie, ktoré rozdelil čarodejník Zlostník na rôzne časti. Po absolvovaní všetkých 
súťažných úloh deti získali dieliky, ktoré poskladali, a vznikli tak ilustrácie z rozpráv
kových kníh, ktoré mali uhádnuť. Rozprávky Červená Čiapočka, O medovníkovom 
domčeku či Pinocchio nerobili deťom problém. Druhá časť bludiska bola pripravená 
priamo v knižnici. V rôznych oddeleniach mali deti za úlohu nájsť rozprávkové bytosti -
bábky. Druhou úlohou bolo pomenovať ich a treťou nakresliť. Keď boli všetky úlohy 
splnené, ilustrácie a bábky nájdené a vyslobodené z rúk čarodejníka Zlostníka sa vrátili 
späť do rozprávkovej truhlice. 

Tretiu prázdninovú stredu prišli na rad farby, štetce. Pod dohľadom ilustrátorky Oksany 
Lukomskej vznikla nová MAĽOVANÁ BRÁNA, ktorá zdobí vstupné priestory detského 
oddelenia. Podieľalo sa na nej štyridsaťštyri účastníkov. 

NAKRESLI Ml SLNKO, NAKRESLI Ml MIER - to bol názov štvrtého prázdninového 
superklubu. Svoje predstavy o živote v mieri a prázdninovom slniečku nakreslili deti na 

28 Bulletin S A K ,  ročník 11, 2003, číslo 4 



chodníky v Ružovom parku. Odmenou pre ne boli nielen drobné ceny, ale aj úsmevy 
okoloidúcich. O tom, že maľovanie slniečka, to je super prácička... sa spieva aj v našej 
prázdninovej superklubovej pesničke. Toto stretnutie získalo prvenstvo v počte zúčast
nených, ktorých bolo šesťdesiatštyri. 

Posledná júlová streda sa 
niesla v znamení abecedy. 
Deti objavovali ZÁZRAČNÝ 
SVET PÍSMEN a ani si ne
všimli, ako si hravou formou 
zopakovali celú abecedu a 
rozšírili si svoju slovnú zá
sobu. Päťdesiatšesť účast
níkov superklubu nám istot
ne dá za pravdu. 

OZDOBY Z VLASTNEJ 
DIELNE v prvú augustovú 
stredu nás presvedčili, že 
všetky slečny chcú byť pek

né. No našlo sa aj niekoľko odvážnych a šikovných chlapcov, ktorí vyrobili ozdoby pre 
svojich blízkych. Štyridsaťšesť účastníkov vytvorilo veľa krásnych a originálnych 
šperkov a vznikla krásna výstava, ktorú obdivujú mnohí malí i veľkí čitatelia. 

V predposlednú prázdninovú stredu sa naším oddelením pre deti a mládež ozývali 
krásne čisté detské hlásky. Stretli sa všetci malí i veľkí SLÁVIČÍ V KNIŽNICI. Ľudovými 
i modernými pesničkami potešili všetkých prítomných. Zo 44 účastníkov našlo odvahu 
spievať niekoľko detí, iné povzbudzovali a speváčikov odmenili veľkým potleskom. 

Záverečná streda patrila dobrodružnej noci v knižnici. Po Kráľovskej a Indiánskej noci 
prišla na rad v poradí tretia - PRIATEĽSKÁ NOC V KNIŽNICI. Prvé dve, ktoré sa 
uskutočnili v marci 2002 a v auguste 2002, nás presvedčili, že veľa detí túži zažiť nočné 
dobrodružstvo v knižnici medzi mnohými rozprávkovými hrdinami. Túto šancu dostalo 
opäť tridsať detí vo veku od päť do pätnásť rokov, samozrejme, po písomnom súhlase 
a dohovore s rodičmi. 

Odbíjaním osemnástej hodiny sa v poslednú augustovú stredu stretli deti, ktoré 
neskrývali svoju zvedavosť. Mnohé z nich iste tušili, že budú medzi „jedenástkou" 
najaktívnejších, no niektoré boli i milo prekvapené, pretože to naozaj nečakali. Všetci 
odmenení získali diplomy a drobné ceny, tie najaktívnejšie deti aj superklubácke tričká, 
ktoré si, samozrejme, aj vyskúšali. Príjemným prekvapením pre nás bol aj slniečkový 
superdiplom za superaktivity, supernápady a supertrpezlivosť, ktorý paniam knihovníč
kam udelili spokojné mamičky. Pre všetkých zúčastnených bola odmena sladká - torta 
v podobe otvorenej knihy s jedenástimi sviečkami, ktoré sfúklo jedenásť odmenených 
superklubákov 11. ročníka Prázdninového superklubu. Po sladkej odmene sa spievala 
superklubová pesnička a začal večerný program. 
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Všetky deti sú krásne! Napriek mnohým rozdielom, či sú bielej, žltej, či čiernej rasy, 
všetky túžia po šťastí a láske. Majú svoje tajné sny a nádeje, či už žijú v malých dedin
kách, vo veľkomestách alebo zasnežených krajinách. Podobným rozprávaním začínal 
večerný program, z ktorého sme sa dozvedeli, kde žijú takmer dvojmetroví obri, ale aj 
skutoční trpaslíci. Všetko sú to obyvatelia našej planéty Zem. Deti vedia, že Poliaci žijú 
v Poľsku, Dáni v Dánsku, Slováci na Slovensku. Nieje pre nich novinkou, že veľa našich 
rodákov žije roztrúsených po celom svete, a tak sme trochu nazreli za hranice krásneho 
Slovenska. 

Po zoznamovacej hre sme deti rozdelili do troch družstiev. Spoločne sme sa presunuli 
z knižnice do Ružového parku, kde sme rozšírili naše rady o nových kreslených kama
rátov. Nakreslím si kamaráta, nech s pomocou mojou ráta... a deti kreslili na chodníky 
krásne Japonky, malých Číňankov, tmavých černoškov a ich krajiny. 

Priateľská fontána, bránu sveta otvára... Za otvorenou bránou deti objavili KATAHI. 
Slovo znejúce cudzokrajne a tajomne. Katahi pochádza od protinožcov, z Nového 
Zélandu. Text s maurskými slovami, ktoré sa čítajú jedným dychom, ale musia byť 
vyslovené správne a zreteľne. Úlohou bielych, žltých a čiernych bolo nájsť sedem obá
lok so svojou farbou, splniť sedem súťažných úloh a získať tak sedem riadkov s 
maurskými slovami. Na hlavnom stanovisku ich deti zlepili do textu a čítali a čítali... 
Vymenovať svetadiely, priradiť hlavné mestá k štátom, pomenovať obyvateľov aj iné 
úlohy družstvá spoločnými silami hravo zvládli. A nakoniec čítali a čítali... A Katahi sme 
prečítali... 

Z ďalekého Nového Zélandu sme sa vrátili domov. Náš domov je Trnava. Toto starobylé 
mesto, ktorému sa vraví aj Malý Rím, oslavuje v tomto roku 765. výročie povýšenia na 
slobodné kráľovské mesto. Od priateľskej fontány sme pokračovali večernou prechádz
kou historického jadra Trnavy s návštevou malej cukrárne. Zmrzlina v týchto horúcich 
dňoch všetkých osviežila. 

Večer pokročil a naše kroky viedli na miesto, kde bol pripravený náš hosť - františkán 
páter Gabriel s gitarou, medzi deťmi i dospelými obľúbený spevák a rozprávač vtipných, 
ale i poučných príbehov. Všetkých nás nielen zaujal rozprávaním o deťoch, ale aj pobavil 
veselými pesničkami, ktoré deti volajú „ukazovačky". Popri tom sa rozhorel táborák, 
deťom zavoňali špekáčiky, a keď boli žalúdky plné, deti mali pripravené množstvo vtipov 
a hádaniek pre pátra Gabriela aj pre tety knihovníčky. Blížila sa polnoc, ktorá má tiež 
svoju moc, a my sme sa pomaly a potichu vrátili do knižnice, kde nás už čakali spacáky 
a karimatky, vankúšiky a sny. 

Menšie deti začali snívať svoje sny oveľa skôr ako tie staršie, ktoré si takmer do rána 
šepkali svoje tajomstvá. 

Prešlo pár hodín, začalo svitať a spánok „svetaskúsených" prerušila vôňa čerstvého 
pečiva, ktoré deťom venovala firma Danipek. K tomu dúšok teplého čaju a posledné 
rozhovory medzi deťmi... a pobaliť veci, veď za bránou sa už schádzali rodičia. 
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Brána superklubu sa zatvorila ráno o ôsmej hodine, na otvorenie čakala už iná... Tak 
teda pevný krok do nového školského roka! 

Veronika Chorvatovičová, KKJF, Trnava 

Knihovny současnosti (2003) 

Už 11. ročník konferencie s týmto názvom sa uskutočnil 16. - 18. septembra 2003 v 
Seči u Chrudimi. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo kultúry ČR, Združenie knižníc 
ČR, Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov a Ústredná knižničná rada. Zúčast
nilo sa ho viac ako 300 pracovníkov knižníc z celej Českej republiky a zopár knihov
níkov zo Slovenska. 

Program konferencie bol rozdelený do piatich tematických blokov: Intelektuálna slobo
da, profesijná etika a knižnice, Internet a knižnice opäť po roku, Zvuk(ové) dokumenty 
v knižniciach, Medziknižničné a referenčné služby, Ekonomika a právo. 

V bloku venovanom intelektuálnej slobode a profesijnej etike odznelo niekoľko pod
netných myšlienok. Dr. Jarmila Burgetová vo svojom príspevku nazvanom Etický kódex 
knihovníka a informačního knihovníka upozornila na absenciu takéhoto dokumentu v 
Čechách (rovnako ako na Slovensku) a vyslovila presvedčenie, že profesijnou etikou 
by sa mali zaoberať profesijné spolky a organizácie. Dr. Hanuš Hemola hodnotil etiku 
a profesionalitu v medziknižničných službách, najmä otázku hraníc ústretovosti a toho, 
či žiadosť o poskytnutie „nadštandardných" služieb porušuje etické princípy. 

Problematika zvukových dokumentov v knižniciach bola prezentovaná vo forme panelo
vej diskusie a jej nosnou témou bola otázka platieb za výpožičky zvukových doku
mentov, ktoré by mali odvádzať knižnice spoločnosti Intergram, zastupujúcej kolektívne 
práva autorov zvukových dokumentov. Ministerstvo kultúry ČR iniciovalo rokovania 
medzi zástupcami knižníc a ochrannými zväzmi. Knižnice navrhli paušálnu platbu za 
výpožičky zvukových dokumentov vo výške 4 mil. Kč, ochranné zväzy požadujú 15 mil. 
Konečná suma bude výsledkom spoločných rokovaní. V panelovej diskusii sa hovorilo 
aj o probléme pirátstva a riešení problému platieb za zvukové dokumenty v zahraničí. 
Hoci existuje európska smernica o autorskom práve, štáty EÚ môžu, v súlade so svojou 
kultúrnou politikou, obmedziť požičiavanie týchto dokumentov (napr. poplatkom) alebo 
určiť inštitúcie, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť autorovi za použitie jeho diela. 

Najrozsiahlejší blok konferencie sa venoval internetu v knižniciach. Možno povedať, že 
v tomto bloku „hrala prím" Národní knihovna ČR. Okrem prezentácie súborného 
katalógu pod systémom ALEPH 500 vzbudili pozornosť vystúpenia venované Jednotnej 
informačnej bráne (JIB)-jej možnostiam a obmedzeniam, ďalším zámerom jej rozvoja, 
technickým a technologickým novinkám systému MetaLib, v ktorom je JIB budovaná. 
Dr. Bohdana Stoklasové predstavila zámer vytvoriť v rámci JIB odborové informačné 
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brány, ktoré budú umožňovať systematickú prácu s informačnými zdrojmi na základe 
výberu kvalitných zdrojov, vysokej úrovne ich popisu podľa medzinárodných štandardov 
a preverovania dostupnosti. Pre tvorbu odborových informačných brán bude okrem 
programových nástrojov nutné stanoviť jednotné kritériá pre výber dokumentov a popis 
zdrojov, ako aj určiť odborové gescie. 

V sekcii odzneli tiež príspevky zamerané na nákupy dokumentov prostredníctvom 
internetových kníhkupectiev, vytváranie archívov elektronických dokumentov či sprí
stupňovanie digitálnych dokumentov, ale tiež príspevky venované využitiu informač
ných a komunikačných technológií na skvalitnenie služieb knižníc (pripojenie používa
teľa na internet v knižnici cez vlastný notebook, využitie SMS správ v práci knižníc a 
podobne). 

V sekcii Medziknižničné a referenčné služby boli prezentované aj informácie zo Slo
venska - Dr. Darina Janovská referovala o národnom systéme MVS na Slovensku a 
Dr. Jana Sochorová o medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe. Zaujímavou 
novinkou bola informácia o Elektronische Zeitschriftenbibliothek-elektronickej knižnici 
časopisov, ktorá umožňuje prístup k plnotextovým odborným online časopisom konkrét
nej knižnice z jedného miesta. Tento projekt vznikol v spolupráci Univerzitnej knižnice 
v Regensburgu a Technickej univerzity v Mníchove. Je podporovaný Nemeckou vý
skumnou spoločnosťou (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) a Spolkovým minis
terstvom pre vzdelanie a výskum. Pôvodne išlo o projekt zameraný na odborné a 
akademické knižnice v nemecky hovoriacich krajinách, v súčasnosti sa už rozširuje 
nielen v Európe, ale aj v zámorí. 

Sekcii Ekonomika a právo dominovala diskusia o implementácii nového katalógu pra
covných činností a 16 platových tried v českých knižniciach. S touto témou úzko sú
visela problematika kompetencií (súbor znalostí a schopností) knižničných a infor
mačných pracovníkov a informácia o projekte CERTIDoc, ktorý skúma možnosti zaviesť 
európsky systém certifikácie v odbore knižničných a informačných služieb. Certifi
káciou chápe formalizovaný proces uznania kvalifikácie alebo obdržania certifikátu, 
ktorý by mal potvrdiť kompetenciu konkrétnej osoby vykonávať knihovnícku profesiu. V 
príspevku boli tiež popísané princípy návrhu európskej smernice zameranej na kom
petencie potrebné na vykonávanie odbornej praxe a na profesionálne správanie. Tieto 
témy sú z hľadiska našej profesie natoľko zaujímavé a významné, že by možno bolo 
žiaduce venovať im pozornosť v rámci samostatného odborného podujatia. 

Program konferencie Knihovny současnosti bol naozaj bohatý a vymenovať všetky 
príspevky, ktoré odzneli, by zabralo príliš veľa miesta. Naši českí kolegovia si zaslúžia 
blahoželanie a obdiv za zorganizovanie zaujímavého a v mnohom poučného podujatia. 

Mgr. Beáta Bellérová, SPK pri SPU, Nitra 
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Bibliotéka 2003 

V dňoch 13. - 16. novembra 2003 sa 
po jedenástykrát otvorili brány Vý
stavného a kongresového centra In-
cheba, a. s., v Bratislave pre medzi
národný knižný veľtrh Bibliotéka. Už 
tradične sa konal pod záštitou Mi
nisterstva kultúry SR, odborným ga
rantom výstavy bolo takisto tradične 
Združenie vydavateľov a kníhkupcov 
SR. Pri vstupe do nového desaťročia 
sa zmenila len hlavná manažérka 
výstavy. Skúsenú Ing. Annu Klei-
mannovú, ktorá však neodolala a 
prišla sa na prvé „nesvoje" otvorenie 

Bibliotéky pozrieť, vystriedala mladá adeptka výstavného manažmentu Ing. Katarína 
Pizúrová. 

Keďže knihy a vzdelanie veľmi úzko súvisia, prebiehala už po ôsmykrát súbežne s 
knižným veľtrhom Bibliotéka aj výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika, 
nad ktorou prebralo záštitu ministerstvo školstva. Obe výstavné podujatia sa konali v 
plne obsadenej hale A 1  Výstavného a kongresového centra Incheba, a. s. , Bratislava 
v návštevníkom dobre známom čase od 10,00 do 18,00 hodiny celé štyri dni. Vstup bol, 
podobne ako po minulé roky, zadarmo, takže mohli prísť všetci, stačil záujem. 

Otvorenie 11. ročníka Bibliotéky nepoctilo síce také hviezdne obsadenie ako 10. ročník, 
keď prišiel sám prezident SR a svoje posolstvo o knihách a knižnej politike adresoval 
vydavateľom, distribútorom kníh, kníhkupcom, knihovníkom i čitateľom, ale aj politikom, 
ktorí prijímanými ekonomickými zákonmi pripravujú pôdu na podnikanie v tejto oblasti. 
Predsa sa ho však zúčastnilo viacero významných osobností slovenského diploma
tického zboru SR, ktoré svojimi slovami pridali otvoreniu i priebehu výstavy náležitú 
vážnosť. 

V úvodnom slove obchodný námestník Incheby, a. s., Michal Lörincz, ktorý suploval 
tentokrát výnimočne neprítomného generálneho riaditeľa Alexandra Rozina, odporučil 
nájsť si v našom uponáhľanom svete voľné chvíle a využiť ich na rozmýšľanie pri knihe 
v snahe zistiť, kam sa vlastne ženieme. Uviedol, že konanie Bibliotéky časovo nad
väzuje na práve skončený medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom, na 
ktorom manželka spolkového kancelára Gerharda Schrödera učila nemecké deti čítať. 
Vyslovil nádej, že u nás to nebudú musieť robiť ženy politikov, ale zvládnu to vydavatelia, 
kníhkupci, knihovníci a učitelia. Na koniec si nechal to najlepšie - privítanie početnej 
čínskej skupiny reprezentantov knižného sektora, ktorí sa na Bibliotéke zúčastnili prvý

Bibliotéka 
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krát. Knižné veľtrhy podobné nášmu sa pritom v Číne uskutočňujú od roku 1980. Na 
prvom sa p. Lörincz zúčastnil osobne a až po 23 rokoch, ale predsa, mu čínski kolegovia 
návštevu vrátili. 

Predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR Alex Aust vo svojom príhovore 
zvýraznil, že odkedy bola vydaná prvá kniha, vzniklo mnoho ďalších médií, ktoré ju mali 
vytlačiť, ale nestalo sa tak. Kniha sa podľa neho stala médiom ešte intímnejším, ktoré 
lieči rany srdca a človeku dáva potěchu. „Nám je najdrahšia naša kniha," uviedol, „lebo 
obohacuje našu kultúrnu pokladnicu a naše dary ducha." Vyslovil želanie, aby sa Biblio
téka stala platformou celoročného úsilia šíriť dobré knihy. 

Marián Servátka, poradca prezidenta SR, v úvode svojho príhovoru odovzdal všetkým 
tým, ktorí by mali problémy s národnou hrdosťou, overený recept-spomenúť pred tými, 
ktorí nevedia, čo a kde je Slovensko, počiatky nášho písomníctva s uvedením prvého 
prekladu liturgických textov do staroslovienčiny. Neprekonaná ostáva myšlienka 
velikánov ducha: „Napísané ostáva." To povedal aj v zastúpení prezidenta, ktorého po
zdravy tlmočil prítomným, a poprial úspech všetkým piatim súčastiam výstavy. Vyslovil 
presvedčenie, že knihy aj po zavedení 19 % DPH ako prejav kultúrnosti národa zvíťazia. 

József Kvarda, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, vyzdvihol fakt, že napriek 
zložitej situácii na knižnom trhu Bibliotéka pretrvala. Zdôraznil, že MK S R  sa intenzívne 
usilovalo vydobyť výnimku z 19 % DPH pre knihy, ale pri neústupčivosti MF S R  sa to 
nepodarilo. Preto máme druhé najvyššie DPH v tejto oblasti v Európe (zvyčajná býva 
nulová až 7 % sadzba; vyššiu sadzbu ako my majú len Dáni - 25 %, ostatní majú nižšiu: 
napríklad, Maďari 10 %, Česi síce zvýšili sadzbu, ale len z 5 % na 7 % a Poliaci, Taliani 
a Angličania majú sadzbu nulovú). Ako jednu z pomoci, s ktorou prichádza MK SR, 
uviedol J. Kvarda grantový program Exlibris, ktorý bude od roku 2004 podporovať 
vydávanie pôvodnej slovenskej literatúry, a pretože pozorujú, že z knižníc sa postupne 
stávajú knižné antikvariáty, aj nákup informačných zdrojov pre knižnice. 

Po týchto aspoň trochu nádejných záverečných slovách József Kvarda spolu so štátnym 
tajomníkom Ministerstva školstva SR Františkom Tóthom slávnostne prestrihli pásku a 
oficiálne otvorili výstavu. 

Počet stánkov Bibliotéky 2003, uvedených v katalógu výstavy, bol 117 (rovnako ako v 
minulom roku). Predstavili sa vystavovatelia zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Špa
nielska a po prvýkrát aj vystavovatelia z Číny. Zaujímavosťou bola účasť Informačnej 
kancelárie Európskeho parlamentu, ktorá oboznamovala širokú verejnosť s voľbami do 
parlamentu EÚ v júni 2004. 

Pokiaľ ide o zastúpenie podľa žánrov a typov literatúry, vystavovaná bola beletria, poé
zia, knihy pre deti, populárno-náučné knihy z rôznych odborov nášho života, slovníky, 
učebnice jazykov, testov, atlasy, encyklopédie a odborná literatúra. Okrem komerčných 
titulov bola prezentovaná aj produkcia univerzitných vydavateľstiev. V o  vitríne Sprie
vodného programu boli vystavené všetky knihy, ktoré získali rôzne ocenenia za rok 
2002. Súčasťou výstavy bola aj výstava ocenených ilustrácií BIB 2002 s tematikou 
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nášho smerovania do Európy, kde mohli návštevníci nanovo vybrať z množstva vtipných 
námetov najlepších 18. Výstava sa ako vždy končila v posledný deň vyhodnotením 
ankety O najpopulárnejšiu knihu Bibliotéky, ktorú za rok 2003 získala kniha trojice 
zostavovateľov - Štefana Danka, Alžbety Darolovej a Antona Krištína - Rozšírenie 
vtákov na Slovensku z produkcie vydavateľstva S A V - V e d a  z roku 2002, druhé miesto 
obsadilo druhé vydanie Knihy kráľov od Vladimíra Segeša, ktoré vyšlo v SPN - Mladých 
letách v roku 2003 a na treťom mieste sa umiestnila čerstvá novinka z pera Pavla 
Dvořáka Stopy dávnej minulosti II, vydaná krátko pred konaním Bibliotéky vo vyda
vateľstve RAK. 

Čo sa týka odborného sprievodného programu pre pracovníkov knižníc (ak neberieme 
do úvahy prezentáciu výsledkov čitateľského výskumu pod názvom Čítanie na Slo
vensku, ktorý v priebehu júna 2003 realizovalo Literárne informačné centrum), nebol 
žiadny. Odborný program mal byť pôvodne vtěsnaný do náplne 3. slovenského kni
hovníckeho kongresu, ktorý sa mal konať po Bibliotéke v dňoch 24. - 26. novembra 
2003, ale z organizačných dôvodov bol preložený na rok 2004. Výsledky čitateľského 
výskumu Čítanie na Slovensku vyjdú v podobe zborníka a od roku 2004 by mali byť 
publikované tiež na pokračovanie v odbornom knihovníckom periodiku Knižnice a 
informácie. 

V časti venovanej 8. ročníku Pedagogiky vystavovalo 19 subjektov - o dva viac ako v 
predošlom roku. Išlo o firmy, školy, vydavateľstvá, vzdelávacie a sociálne inštitúcie 
ponúkajúce širokú ponuku učebných pomôcok, vzdelávacích programov a služieb pre 
učiteľov, rodičov, študentov a žiakov. Spestrením výstavy bola ďalšia zaujímavá te
matická expozícia zo zbierok Múzea školstva a pedagogiky, tentoraz pod názvom 
Prírodovedný kabinet z minulého storočia. 

V priestoroch Incheby sa súčasne konali aj ďalšie výstavy, napr. 9. medzinárodný veľtrh 
marketingovej komunikácie Infomédiá, 8. špecializovaná výstava výroby písmen a zna
kov pre reklamu Sign Slovakia a 1. špecializovaná výstava vybavenia kancelárií Office. 
Odborne cenný bol sprievodný program výstav, pozostávajúci z diskusného fóra, okrúh
leho stola, workshopu, prednášky a odborného seminára. 

Súpútnikov prvopočiatočnej Bibliotéky teda z roka na rok pribúda, ale nezatieňujú ju. 
Ostáva len veriť, ž e  sa ju, pri súčasných a najmä budúcoročných finančných nárokoch 
a problémoch, podarí usporiadať aj na budúci rok. 

PhDr. Ľ. Segešová, Centrum VTI SR, Bratislava 

Viete, že... 

• ... Stavebná fakulta STU v Bratislave má modernú knižnicu? 

V utorok 23. septembra 2003 bola v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave sláv
nostne otvorená nová Knižnica a informačné centrum (KIC), ktorá nahradila doterajšie 
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ŠIS Stavebnej fakulty STU. KIC je  moderné vzdelávacie centrum, ktoré poskytuje služby 
porovnateľné so službami vyspelých európskych akademických knižnic. Atypické dvoj-
úrovňové architektonické riešenie priestorov študovne spolu s interiérovým vybavením 
vytvára pre používateľov knižnice veľmi príjemnú atmosféru. Súčasťou knižnice, okrem 
rozsiahlych fondov odbornej literatúry, je aj moderne vybavené databázové centrum, 
umožňujúce jednoduché vyhľadávanie informácií na základe najnovších informačných 
technológií. Sprístupnenie informačnej brány pre oblasť stavebníctva navyše ponúka 
používateľom rýchly a jednoduchý prístup ku všetkým dostupným domácim i zahra
ničným informačným zdrojom (databázy, elektronické odborné časopisy, elektronické 
prekladové slovníky, legislatívne dokumenty, normy, zahraničné stavebné fakulty, 
vzdelávacie inštitúcie a pod.). Nové centrum ponúka prístup k informáciám nielen 
priamo z oblasti stavebníctva, ale tiež z relevantných príbuzných odvetví - od archi
tektúry, matematiky, fyziky až po oblasť životného prostredia, dejín umenia, ekonomiky, 
marketingu či riadenia ľudských zdrojov. 

•... Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave si v 
týchto dňoch pripomína 55. výročie svojho vzniku? 

Vyše polstoročné fungovanie tejto knižnice môžeme vnímať aj ako cestu vedeckej 
knižnice v ústrety stále sa meniacej štruktúre používateľských a spoločenských potrieb, 
ktoré sú najviac ovplyvňované vzdelávacím procesom a jeho posunom od klasických k 
elektronickým formám, čím sa dnes právom radí medzi moderné informačné pra
coviská. (Bližšie o tom pozri článok S. Hudecovej Vývoj knižnično-informačných služieb 
na pôde SEK E U  v časopise IT lib. Informačné technológie a knižnice, č. 4/2003.) 

• ... sa v dňoch 27. - 29. októbra 2003 konala ITAPA 2003? 

ITAPA (Information Technologies And Public Administration - Informačné technológie 
a verejná správa) je najvýznamnejší kongres IT komunity na Slovensku a zameriava sa 
na informatizáciu verejnej správy. Tohto roku sa konala pod záštitou predsedu vlády 
SR Mikuláša Dzurindu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva 
vnútra SR, Ministerstva hospodárstva SR v hoteli Forum v Bratislave za účasti zástup
cov verejného sektora a prednášateľov zo 16 krajín z Európy, Severnej Ameriky a 
Blízkeho východu, ale aj zástupcov svetových gigantov ako IBM, Hewlett Packard, Sun 
Microsystems, Oracle a iných. 

Ako túto akciu vnímal jeden z účastníkov? 

„... jedinečná príležitosť získať množstvo skúseností pre rozvoj informačnej spoločnosti 
na Slovensku. Zaujímavé boli prezentácie Českej republiky, Slovinska, Maďarska, 
Estónska a Poľska. Tieto krajiny mali niečo spoločné - nielenže o informačnej spoloč
nosti hovoria, ale najmä konajú! Vytvorili samostatné ministerstvá pre informatizáciu a 
pripravili vlastné národné stratégie rozvoja informačnej spoločnosti. Ich dôsledná 
implementácia im už začala prinášať prvé výsledky. 

Nasledovala studená sprcha - prezentácia Slovenska. Nielenže u nás doteraz ne

36 Bulletin S A K ,  ročník 11, 2003, číslo 4 



existuje ministerstvo pre informatizáciu, ale ako sme sa dozvedeli, jeho vytvorenie sa 
očakáva v tom lepšom prípade až o dva-tri roky. Inými slovami, naša vláda má o to taký 
veľký záujem, že túto úlohu radšej prenechá novej vláde v budúcom volebnom období... 
Existuje síce odbor pre informatizáciu spoločnosti na ministerstve dopravy, pôšt a 
telekomunikácií (má šesť ľudí), podobný odbor na ministerstve vnútra, dokonca máme 
i Radu vlády pre informatiku, doteraz však neboli schopné vytvoriť ani to naj
základnejšie: Národnú stratégiu rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku. Chýba 
ucelená predstava o tom, čo chceme robiť, neexistuje vhodná legislatíva, nie sú 
definované problémy, preto logicky nemôže existovať ani postup ich riešenia. Často 
opakovaný argument »nie sú peniaze« však v prípade porovnávania S R  s našimi 
susedmi neobstojí. Hospodársky (výškou HDP na obyvateľa) síce rovnako chudobné, 
ale populačne oveľa menšie Estónsko má napríklad na internet pripojených 100 % škôl, 
100 % knižníc, 729 terminálov s prístupom na internet (90 % z nich je navyše zadarmo). 
A Slovensko? Máme pripojených 44 % škôl a 2 % (!) knižníc, ba čo viac - až v piatich 
mestách (!) sú verejné terminály s prístupom na internet. Poviem vám, v tej chvíli som 
sa hanbil..." (Slovo, roč. V ,  č. 45, 5. - 11. 11. 2003). 

Vari informatizácia a internetizácia spoločnosti na Slovensku ešte stále spí hlbokým 
spánkom? 

-mm-
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PREČÍTALI SME ZA VÁS 

Ako sa vyhnúť vylúčeniu z informačnej spoločnosti? 
Wojciech Cellary 

Dnes, keď mierime do informačnej spoločnosti, konfrontácia človeka so strojom na trhu 
práce naďalej ostáva jednou z najdôležitejších síl vedúcich k hospodárskym a spolo
čenským zmenám o to viac, že týmto strojom je počítač. Mnohé ukazuje na to, že história 
sa opakuje. Koncepcie opierajúce sa o ničenie počítačov s cieľom zachrániť pracovné 
miesta pre ľudí sú odsúdené na neúspech podobne, ako tomu bolo napr. v čase prie
myselnej revolúcie, keď sa známa vzbura manchesterských tkáčov proti strojom skon
čila porážkou ľudí. 

Zastavme sa viac pri tom, ako bude vyzerať trh práce v informačnej spoločnosti. Nepo-
chybne prácu vo výrobe budú v prevažnej miere vykonávať automaty a roboty. Na dozor 
nad nimi a ich údržbu bude potrebných pomerne málo ľudí podobne ako na vykonávanie 
tých výrobných činností, ktoré ešte naďalej budú musieť vykonávať priamo ľudia. 

Väčšina z nás ešte nájde zamestnanie v sektore služieb. Môžeme ho rozdeliť na služby 
vyžadujúce činnosti manuálne a činnosti duševné. Tie druhé sú služby uspokojujúce 
informačné a komunikačné potreby človeka, počínajúc tými najjednoduchšími, ako sú 
aktivity okolo výrobkov v obchode, a končiac takými delikátnymi aktivitami, ako sú ve
decká a umelecká tvorivosť. 

t 
Na trhu práce výrazne poklesne potreba rutinných duševných prác, ako je napríklad 
práca v široko chápanej administratíve. Každú duševnú prácu, na ktorú existuje 
algoritmus, ako ju  vykonať, počítač urobí rozhodne rýchlejšie, lacnejšie, oveľa neo
mylnejšie a úplne v zhode s daným algoritmom, čo zabezpečuje objektívnosť. A čo 
potom ostane človeku eliminovanému z trhu rutinných duševných prác? Predovšetkým 
práce nerutinně, t. j. to, čo je nové a netypické (čiže to, čo odpovedá na individuálne 
požiadavky klientov). 

V informačnej spoločnosti budú hlavnou hodnotou znalosti. Na prvý pohľad v tom nie 
je nič nezvyčajné - v každej spoločnosti si znalosti osobitne cenili. Avšak tentoraz nie 
sú len hodnotou humanistickou, ale zároveň hospodárskou. Moderný termín „hospo
dárstvo založené na znalostiach" znamená hospodárstvo, v ktorom sú znalosti hlavným 
tovarom na trhu. 

Počítače, prinajmenšom tie súčasné, nedokážu vytvárať znalosti, môžu jedine repro
dukovať ľudské vedomosti. Vyžadujú softvér realizujúci originálne metódy riešenia 
problémov, ktorý vyhotovil človek. Takže doménou človeka zostane sféra tvorivosti. 
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Zároveň človek, ktorý vypracuje originálnu metódu vyriešenia nejakého problému, ne
môže rátať s tým, že až do dôchodku bude poskytovať služby založené na využívaní 
tejto metódy. 

Najväčším problémom, aký so sebou prináša transformácia spoločnosti na spoločnosť 
informačnú, je problém vylúčenia zo spoločnosti. Príčina takéhoto vylúčenia sa pome
núva ako tzv. digitálne rozdelenie (angl. digital divide), čiže rozdelenie spoločnosti na 
tých, ktorí majú prístup k digitálnym technikám, a tých, ktorí ho nemajú. Termín digital 
divide sa však vzťahuje len na technickú stránku problému. Pravá príčina vylúčenia zo 
spoločnosti je hlbšia - neschopnosť držať krok s rozvojom. Tento problém sa týka jed
notlivých osôb, menších pospolitostí, napr. profesijných skupín, ale aj celých krajín. 

Mechanizmus vylúčenia je  nasledujúci: pospolitosť, ktorá nekráča s rozvojom, prestane 
rozumieť pravidlám okolitého sveta. Nechápe požiadavky kladené na jej členov (oso
bitne na trhu práce), hospodárske príznaky, spôsoby fungovania štátu (úlohy a povin
nosti administratívy, vnútornej a medzinárodnej politiky), ako aj vlastné práva a povin
nosti. Nedostatočné chápanie spôsobí to, že táto skupina sa sama začne izolovať -
považovať sa za ľudí horšej kategórie, vzdávať sa ambícií, riadiť sa vlastnými pravidlami 
a žiť vlastným životom. Izolácia sa rovná vylúčeniu z aktívnej, rozvíjajúcej sa časti 
spoločnosti, ktorá beží vpred a stále zväčšuje vzdialenosť. Čo je horšie, je to, že takéto 
vylúčenie môže byť dedičné, odoberajúc deťom vylúčených osôb šance na rozvoj a tým 
aj na život na náležíte vysokej úrovni. 

Novinkou v informačnej spoločnosti sa stane však dynamika tejto hrozby, spôsobená 
a ovplyvňovaná rýchlosťou rozvoja. Celú spoločenskú skupinu, napr. profesijnú, ktorá 
dlhší čas dobre prosperuje, môže náhle ohroziť vylúčenie spôsobené objavujúcimi sa 
novými technológiami, novými obchodnými riešeniami a novou konkurenciou. 

Dôsledky týchto javov môžu spôsobiť rozštiepenie národa na aktívnu a vylúčenú časť 
spoločnosti. Ich vzájomná neschopnosť vzájomne sa pochopiť môže viesť k rozpadu 
spoločenských väzieb. 

V podmienkach rozdelenia spoločnosti na časť aktívnu a vylúčenú je  prirodzenou 
reakciou skupiny vylúčených politicky sa organizovať a bojovať. Ale treba sa opýtať: 
bojovať za čo? I tu sú možné dve odpovede-alebo bojovať o zabrzdenie rozvoja, alebo 
o rozvoj pre vylúčených. 

Bolo by naivné uvažovať, že problémy spoločenského vylúčenia sa vyriešia obme
dzením tempa rozvoja, tak ako to de facto navrhujú súčasní predstavitelia vylúčených 
skupín. Paradox tkvie v tom, že čím viacej peňazí sa vynakladá na podpory pre skupiny 
sociálne vylúčené, tým väčšmi sa prehlbuje ich spoločenské vylúčenie. Aby sme sa 
vymanili z vylúčenia, vylúčení potrebujú rozvoj. A ten im môže zabezpečiť výlučne 
zodpovedajúce vzdelanie. 

Heslo verejnej politiky v boji s nezamestnanosťou a vylúčením musí znieť: Štipendium 
namiesto podpory. Túto zásadu treba bezpodmienečne presadzovať u mladých ľudí a 
pružne aj u starších. 
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Vhodný výchovno-vzdelávací systém je jediný liek na jav, akým je spoločenské 
vylúčenie, a jediný spôsob boja s ním. Bezpochyby sa budeme boriť s rýchlym a neu
stálym vedecko-technickým rozvojom, ako aj krátkym časom nutným na uplatňovanie 
nových vynálezov v hospodárskej praxi. Nové produkty a služby ponúkané spotre
biteľom a nové spôsoby činnosti podnikov budú so sebou prinášať čoraz novšie 
požiadavky voči pracovníkom. Tí  si budú musieť nepretržite zvyšovať kvalifikáciu, ča
som sa úplne prekvalifikovať, ba až zmeniť profesiu. Človek, ktorý sa v podmienkach 
silnej konkurencie na trhu práce neprispôsobí meniacim sa požiadavkám, riskuje stratu 
práce a ako ďalší dôsledok - spoločenské vylúčenie seba i svojej rodiny. V tejto situácii 
nepísaná zásada, ktorá tkvie v základoch dnešného vzdelávacieho systému - učím sa 
vyše 20 rokov a využívam nadobudnuté vedomosti 40 rokov - prestane byť aktuálna. 

Znalosti potrebné na vykonávanie danej profesie budú podliehať nepretržitým zmenám 
- časť poznatkov sa bude degradovať a požadovať sa budú znalosti nové. Z tohto 
jednoduchého dôvodu je nevyhnutné učiť sa po celý život. 

V priebehu piatich až desiatich rokov budú spomínané zmeny také veľké, že môžeme 
hovoriť o zmene profesie. Dokonca popri formálnom zachovaní názvu profesie budú 
požadované znalosti a skúsenosti potrebné na jej vykonávanie už bezpochyby iné. 

To si však vyžiada celkom nový vzdelávací systém, pretože túto úlohu nie je možné 
uskutočniť výlučne klasickými stacionárnymi metódami. Nevyhnutné je vybudovanie 
vzdelávacieho systému na diaľku cez internet, ktorý dopĺňa klasickú školu. 

Vybudovanie vzdelávacieho systému cez internet si vyžaduje v prvom rade všeobecný 
a lacný prístup k internetu pre všetkých, ale predovšetkým pre skupiny vylúčené a 
ohrozené vylúčením. Po druhé si vyžaduje vypracovanie nových metód vzdelávania, 
ktoré by boli prispôsobené učeniu sa cez internet. Po tretie si vyžaduje učiteľský káder, 
ktorý by bol schopný učiť deti v triedach, ale aj dospelých cez internet. To si vyžaduje 
najmä novú organizáciu výchovného trhu s bezpodmienečným podielom súkromného 
sektora, ale pri kontrole kvality a certifikácie štátom. 

Vypracovanie systému, ktorý by spojil klasickú školu všetkých stupňov až po univerzitu 
s učením sa na diaľku cez internet sa musí stať jednou z najnaliehavejších úloh 
ministerstva školstva. A využitie verejných peňazí na pozdvihnutie úrovne vzdelania 
spoločnosti a zabezpečenie všeobecného prístupu k najnovším poznatkom by bolo 
najlepšou investíciou do budúcnosti krajiny. 

Z poľského originálu Jak uniknúc vykluczenia w spoleczenstwie informacyjnym? (EBIB -
aktuality, článok z Gazety Wyborczej, www1.gazeta.pl/gospodarka/1411268,33181,1644242. 
html) pripravila PhDr. Ľubica Fordináiová. 
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Je knižnica večná? 
R. S. Motuľskij 

Od polovice 80. rokov 20. storočia sa v súvislosti s hľadaním optimálnych ciest rozvoja 
spoločnosti, prehodnocovaním cieľov a úloh činnosti mnohých spoločenských inštitútov 
začali aktívne prediskutovať otázky o roli a mieste knižníc v živote spoločnosti. Finančné 
ťažkosti prvých rokov prestavby a tiež „ideologické hriechy" knižníc v sovietskom období 
viedli na teritóriu bývalého ZSSR k uzavretiu tisícok knižníc. Všetko to sa stalo podnetom 
pre pesimistické prognózy jednotlivých odborníkov o tom, že knižnica sí už svoje odžila 
a miesto nej musia prísť nové inštitúty. 

K rozšíreniu takých myšlienok veľmi prispeli informatici, ktorí už od začiatku 60. rokov 
prorokovali „zánik knižníc" a ich výmenu orgánmi VTI. Ako katalyzátor aktivizácie takých 
názorov na konci 20. storočia poslúžila demokratizácia spoločenského života. Prakticky 
úplné odstránenie bariér pri výmene informácií, prudký náraz v osvojovaní si západo
európskych informačných technológií, rozvoj elektronických komunikácií a prestavbový 
maximalizmus vytvorili v radoch informatikov a knihovedcov ilúziu, že ďalší rozvoj spo
ločnosti je možný aj bez knižníc. 

Dostať odpoveď na otázku „byť či nebyť knižnici", a ak byť, tak ako dlho, možno len 
vtedy, ak sa určí jej genéza a podstata. 

Uspokojovanie knižničných a sociálnych potrieb človeka, vytváranie materiálnych a 
duchovných hodnôt zabezpečujúcich jeho ozdravovanie a rozvoj ako biologického javu 
sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych druhov činností. Základom akéhokoľvek druhu 
činnosti je uspokojovanie informačných potrieb. Čím je druh činnosti zložitejší, tým viac 
informácií je nevyhnutných na dosiahnutie jeho cieľov. 

Rôznymi zmyslovými kanálmi prúdi k človeku obrovské množstvo informácií o stave 
vonkajšieho a vnútorného prostredia. Ľudský mozog danú informáciu analyzuje a pre
mieňa na neoinformáciu, ktorá sa na rozdiel od genetickej neodovzdáva z pokolenia na 
pokolenie, ale mizne so smrťou človeka. 

Na uskutočnenie jednotlivých druhov činnosti človeku stačia jeho osobné informácie, 
nahromadené v procese jeho činnosti a získané v procese ústneho podania od sú
časníkov. Avšak skomplikovanie úloh spoločenského vývoja vyžaduje čoraz väčší 
objem informácií. S cieľom zvýšiť objem informácií nachádzajúcich sa v spoločenskom 
využívaní, zabezpečiť kontinuálny a postupný vývoj ľudstva a prekonanie prírodných 
prekážok spojených so zvláštnosťami uchovávania informácií v mozgu človeka spo
ločnosť v určitej etape vývoja vynašla mimotelový prostriedok prenosu informácií -
dokument. 

Pod dokumentom rozumieme materiálny nosič, na ktorom je človekom prirodzeným 
alebo umelým spôsobom zafixovaná informácia určená na odovzdanie iným jed
notlivcom. V dokumente je informácia jednotlivcovi odcudzená a možnosti jej rozšírenia 

Bulletin S A K ,  ročník 11, 2003, číslo 4 4 1  



v priestore a čase sú prakticky neohraničené a kontrolovateľné človekom. S rastom zlo
žitosti druhu činnosti a náležite zodpovedajúco i s nárastom informačných potrieb na 
dosiahnutie svojich cieľov je človek nútený sa čoraz viac obracať na dokumenty ako 
asomatické nehmotné prostriedky uchovávania a rozširovania informácií. 

Avšak na uspokojenie informačných potrieb spoločnosti nestačí produkcia samotných 
dokumentov. Ich efektívne využitie, t. j. vyťaženie z nich nevyhnutných informácií, je 
možné len pri sústredení dokumentov v určitých bodoch priestoru a ďalšom dlhodobom 
uchovávaní. Naplnenie tejto misie vzala na seba knižnica - spoločenský inštitút, usku
točňujúci zber a rozširovanie v priestore a čase spoločensky významných dokumentov 
s cieľom uspokojovať informačné potreby používateľov. 

Narastanie množstva dokumentov a zložitosti charakteru informačných potrieb sú zákla
dom pre rast počtu knižníc a objemu ich fondov. Zloženie fondov knižníc, ako aj techno
logické zvláštnosti uchovávania a poskytovania dokumentov používateľom sa neustále 
menili v súvislosti s objavovaním čoraz novších hmotných nosičov a spôsobov fixácie 
informácií na nich. V minulosti totiž základ fondov prvých knižníc tvorili hlinené tabuľky 
a papyrusové zvitky. Tie vystriedali rukopisné a tlačené knihy. V 20. storočí sa značne 
rozšírili rozličné druhy audiovizálnych dokumentov a koniec storočia bol poznačený 
aktívnym rozvojom elektronických dokumentov. Avšak tak ako vytisnutie hlinených 
tabuliek, papyrusov, rukopisných kníh z fondov knižníc neviedlo k zmiznutiu knižníc, tak 
ani vynález elektronických dokumentov nemožno posudzovať ako znamenie konca 
knižničnej éry. Vysvetľuje sa to tým, že forma dokumentov je premenlivá, ale požiadavka 
spoločnosti na informácie v nich obsiahnuté je stabilná. 

Odvtedy, ako vznikli knižnice, sa neraz menili formy poskytovania informácií pou
žívateľom o obsahovom potenciáli ich fondov a spôsoby poskytovania dokumentov 
používateľom. Knižnica tak vo svojej histórii prežila katalógy prezentujúce jej fondy na 
stenách, v knihách, v katalógových skriniach (v celej ich historickej a národnej mno
hotvárnosti) a teraz dospela k elektronickému katalógu. Sotva však je  to vrchol ľudského 
génia a podľa všetkého možno očakávať, že sa objavia ešte mnohé formy tohto 
prostriedku knižničnej práce. To sa vzťahuje i na prostriedky doručovania dokumentov 
používateľom. Súčasná elektronická komunikácia na doručovanie nevyhnutných 
informácií používateľom nie je modernejšia, ako boli vo svojej dobe moderné poštové 
holuby, konský záprah alebo železničný vagón. V neďalekej budúcnosti sa zrejme 
objavia nové, dokonalejšie spôsoby prenosu informácií, ale to nič nemení na tom, že aj 
keď sa menia technológie, bezo zmeny ostáva cieľ knižnice - uspokojovanie infor
mačných potrieb. 

V poslednom čase v súvislostti s aktívnym nárastom množstva elektronických doku
mentov a rozvojom elektronickej komunikácie vzniklo pokušenie premenúvať knižnice 
na mediatéky, informtéky, informačné centrá atď. Tento postup sotva možno nazvať 
blahodarným a uváženým, pretože elektronické dokumenty a im zodpovedajúce tech
nológie existujú dokopy len niekoľko desaťročí, a je možné, že o 10 rokov ich vystrie
dajú iné a o 100 rokov si na ne nikto ani nespomenie, avšak knižnica existuje tisícročia. 

42 Bulletin S A K ,  ročník 11, 2003, číslo 4 



Znamená to teda, že ak základný zmysel existencie knižnice spočíva v uspokojovaní 
informačných potrieb a dopyt po informáciách v spoločnosti neustále vzrastá, bude 
knižnica existovať do tých čias, kým bude existovať ľudstvo? Rozhodne nie! Súčasný 
človek využíva len neveľkú časť biologických možností svojho organizmu. Ľudský 
mozog je spôsobilý uchovávať informácie rovnajúce sa objemu trojmiliónového 
knižného fondu Kongresovej knižnice USA. Možno preto predpokladať, že s rozvojom 
psychologických možností človeka v oblasti uchovávania a spracovávania informácií 
ľudstvom odpadne nevyhnutnosť využívať asomatické prostriedky ich fixácie a roz
širovania. Vtedy zrejme odpadne aj potreba knižnice, pretože uchovávanie a prenos 
informácií sa budú uskutočňovať bezprostredne na psychologickej úrovni bez spolu
účasti umelo vytvorených systémov. Dovtedy knižnica ako spoločenský inštitút bude 
existovať nezávisle od toho, ako sa bude nazývať. 

Z ruského originálu Večná li bibliotéka? (NTB, 1/2002 - www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/1/f01_ 
htm) pripravil Ing. Ján Kurák. 

Prístup zrakovo postihnutých ľudí k čítaniu a k informáciám 
Catherine Desbuquois 

Zistilo sa, že najmä medzi zrakovo postihnutými ľuďmi, na rozdiel napríklad od nepo
čujúcich, je veľmi veľký počet čitateľov; že otázky, ktoré vyvoláva dnes prístup k online 
čítaniu a informáciám prostredníctvom digitálnych kníh (e-books) a iných stále sa 
vyvíjajúcich techník, sa týkajú nevidiacich a slabozrakých čitateľov rovnako pálčivo ako 
ostatného obyvateľstva. Deklaruje sa, že prístup ku kultúre je pre všetkých nepopiera
teľný a nesporný. Je tomu naozaj tak? 

A ž  donedávna francúzska spoločnosť, stotožnená so svojimi verejnými inštitúciami a 
štruktúrami, svojimi zákonmi a ustanoveniami, neprevzala na seba organizovanie 
spoločenského, kultúrneho, vzdelávacieho, profesionálneho života... handicapovaných 
občanov, ale prenechala túto starostlivosť súkromnému sektoru, či už charitatívnemu, 
alebo nie, ktorý sa rozvíjal predovšetkým v rámci rozptýlených, konkurenčných, 
aktívnych a čoraz viac profesionalizovaných asociácií. Tu nejde o to hľadať dôvody, 
prečo to bolo tak, ale pripomenúť, že čítanie nevidiacich a slabozrakých akoby vo 
Francúzsku celkom vzali na seba asociácie, a dnes sa o týchto čitateľov zaujímajú aj 
verejné knižnice a podnikajú dobrovoľné a bojovné kroky, niekedy zle vnímané aktérmi 
špecializovanej (adaptovanej) edície. Každá škola, špecializovaná vzdelávacia inšti
túcia, špecifická asociácia, každý rodič, učiteľ dieťaťa s poškodeným zrakom, každý 
človek vybavený fotokopírkou, skenerom a/alebo tlačiarňou s Braillovým písmom robia 
viac či menej niečo zo špecializovanej edície, nech je to v akejkoľvek forme (úryvky či 
kondenzovaná forma, voľné listy alebo zviazané), najremeselnejším alebo najra
cionálnejším spôsobom, ale stále s cieľom čo najrýchlejšie uspokojiť požiadavku. Pokiaľ 
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ide o túto verejnosť, je ťažké použiť čísla, lebo zrakovo postihnutá populácia nie je 
predmetom žiadnej spoľahlivej štatistiky. Avšak predsa len možno uviesť niekoľko čísel: 
3,21 milióna osôb deklaruje, že je zrakovo postihnutých; 55 000 z nich trpí úplnou 
slepotou (alebo len vnímajú svetlo), 225 000 čiastočnou (rozoznávanie siluet). Okrem 
toho je tu problém starnutia, asi 10 % populácie má zrakové problémy rôznych stupňov. 
Zo 750 000 každoročne narodených asi 100 000 má alebo bude mať problémy s 
videním. Odhaduje sa, že vo Francúzsku pripadá 1 nevidiaci na 1 000 obyvateľov. To  
predstavuje asi 77 000 osôb, z toho asi 15 000 sa naučilo Braillovo písmo, 7 000 ho 
používa. K tomu treba pridať demografické starnutie Francúzska a nevyhnutný nárast 
nedostatočne vidiacich starších osôb. Zdá sa však, že táto populácia nepredstavuje 
potenciálny „trh" schopný zaujať komerčných vydavateľov. K týmto číslam sa vrátime, 
dotknúc sa otázok spojených s ekonomikou špecializovaného vydávania. 

Pokiaľ ide o právny aspekt, na rozdiel od mnohých krajín Francúzsko nedisponuje autor
ským právom, ktoré by bolo priaznivé voči špecializovanému vydávaniu. Zákon o du
ševnom vlastníctve sa nijako nezmieňuje o výnimke v prospech prístupu k textom pre 
zrakovo handicapované osoby. S výnimkami v prospech handicapovaných osôb počíta 
v informačnej spoločnosti Európska smernica o harmonizácii niektorých aspektov 
autorského práva a práv príbuzných. Naopak, problém predstavuje Článok 6 Povinnosti 
týkajúce sa technických opatrení. Rozumie sa tým každá technológia, zariadenie alebo 
jeho súčasť, ktoré v rámci normálneho fungovania sú určené na to, aby zabránili alebo 
limitovali, pokiaľ ide o chránené diela, akty neautorizované držiteľmi autorských práv. 
Technické opatrenia sú účinné, keď je používanie chráneného diela alebo iného 
chráneného objektu kontrolované držiteľom autorského práva vďaka aplikácii prístu
pového kódu alebo ochranného postupu. 

V súčasnosti vo Francúzsku nebola ukončená revízia autorského práva s cieľom har
monizovať ho so svojimi európskymi partnermi. Napriek požiadavkám, ktoré adresovali 
asociácie zrakovo postihnutých osôb ministerstvu kultúry a komunikácie, nikto nemôže 
povedať, či táto výnimka bude zákonodarcom prijatá, pretože ustanovenia -fakultatívne 
- Európskej smernice nabádajú, ale nezaväzujú. 

Európske krajiny, ktoré prijali výnimky v prospech handicapovaných osôb, sú Švédsko, 
Fínsko, Dánsko, Španielsko, Portugalsko a Irsko. Osobitne priaznivý zákon má Nórsko. 

V súvislosti s ekonomickou stránkou špecializovaného vydávania dokumentov, t. j. reali
záciou, produkciou, cenami, distribúciou, treba povedať, že technické prostriedky dnes 
umožňujú uľahčiť prácu producentom a zvýšiť počet špecializovaných (adaptovaných) 
diel. Používajú sa štyri druhy špecializovaných prostriedkov: 

• braillovský softvér (BrailleStar, Abrotec, BRF, Duxbury...); 
• zväčšovacie postupy (knihy s veľkými písmenami sa robia cestou zväčšenej fotokópie 

alebo zväčšením písmen digitalizovaného textu); 
• skenovanie (pri neexistencii zdrojového súboru dodaného vydavateľmi je digitalizácia 

knihy pomocou skenera proces, ktorý si vyžaduje opätovné prečítanie, pretože 
spoľahlivosť získaného digitalizovaného textu nie je nikdy dokonalá). Ak nie je  k 

44 Bulletin S A K ,  ročník 11, 2003, čfslo 4 



dispozícii skener, manuálne spracovanie je najnezáživnejší proces, vyžaduje si veľa 
času a viaceré opätovné čítania; 

• zvukový analógový záznam - v súčasnosti jedna z najrozšírenejších adaptácií. Vyža
duje si sekvenčné čítanie dokumentu, ale čoskoro bude nahradený audiodigitálnym 
záznamom. 

Vysoká cena špeciálne upravených kníh vyplýva nielen z výrobných metód, ale aj z veľ
mi nízkeho nákladu týchto diel. Cena zvukovej knihy zaznamenanej voľne na analógo
vom nosiči je oveľa nižšia ako kniha vydaná v Braillovom písme. Výrazná väčšina 
takýchto špeciálnych kníh je  určená na požičiavanie. Distribúcia a cirkulácia diel je 
zabezpečená takto: pokiaľ ide o knihy v Braillovom písme, či nahrané na kazete, alebo 
na CD, diela špeciálne upravené pre zrakovo postihnutých cirkulujú poštou a využívajú 
bezplatnosť zásielok, ktorá sa aplikuje vo všetkých krajinách. Toto rozhodnutie o 
distribúcii na diaľku je zdôvodnené ťažkosťami s premiestňovaním sa zrakovo postih
nutých osôb. Diela cirkulujú z miesta distribúcie k používateľovi a rovnako sa aj vracajú 
vďaka systému predtlačených etikiet. 

Ak informatika a braillovský softvér umožnia racionalizovať produkciu diel, technika má 
iný dosah: na jednej strane na formu, štruktúru a nosiče adaptovaných diel, na druhej 
strane na prístup k textom a informáciám. 

K zmenám v upravovanej knihe by mohla viesť elektronická kniha, keby vhodné formáty 
dodávateľov online kníh umožňovali čítanie pomocou prispôsobených periférnych 
zariadení, ako aj exportovanie súborov ria účely produkcie v Braillovom písme alebo s 
veľmi veľkými písmenami. Je to však vzdialené, pretože dodávatelia uzamykajú súbory 
zakódovaním, ktoré je určené na prevenciu pred pirátstvom, automatizujúc čítanie 
elektronických diel iba na špecifickej platforme (napr. Cybook spoločnosti Cytale) alebo 
prostredníctvom inštalovaného softvéru na zariadení používateľa - predplatiteľa. Dnes 
jedine virtuálně knižnice digitalizovaných diel z verejnej oblasti môžu ponúknuť online 
čítanie každému používateľovi, nech je akýkoľvek. Pokiaľ ide o súbory diel zo súkromnej 
oblasti, získané na základe kontraktov s vydavateľmi alebo skenovaním u transkrip-
torov, tie sú vždy zakázané na online čítanie. 

Využívanie digitálnej techniky vnáša veľké zmeny do produkcie a čítania zvukovej knihy: 
formát DAISY (Digital Audio Information SYstem) umožňuje realizovať audiometrické 
štruktúrované diela. Nastala veľká revolúcia v zaznamenávaní knihy: odteraz je  možné, 
aby nevidiaci čitateľ čítal/počúval zvukovú knihu, listujúc stránku po stránke, kapitolu 
po kapitole, dostal sa k obsahu, k registru, vkladal značky, vyznačil miesto, kde prestal 
čítať... Inou inováciou je  to, že tento formát aplikovaný na texte umožňuje derivovať 
aplikácie v Braillovom písme alebo vo veľmi veľkých písmenách. Medzinárodná norma 
-formát D A I S Y - j e  v štádiu prijímania veľkým počtom výrobných štruktúr adaptovaných 
diel. Dve francúzske asociácie, Asociácia Valentin Haüy a BrailleNet, asociovaní 
členovia konzorcia DAISY, navrhli spojiť svoje expertízy a now-how s cieľom realizovať 
takéto diela. Skrátka, internet pomáha zrakovo postihnutým osobám dostať sa k stále 
narastajúcemu počtu zdrojov informácií a služieb, tak ako akémukoľvek používateľovi, 
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avšak pod podmienkou, že sa stránky dajú čítať pomocou špeciálneho softvéru, čo ešte 
zďaleka nie je bežné. Pravidlá prístupnosti do internetu sa dajú prezerať na stránkach 
BrailleNet a ľahko sa dajú použiť. 

Knižnice, ktoré disponujú počítačmi vybavenými periférnymi zariadeniami a špeciálnym 
softvérom, by mali byť naklonené možnosti a snahe vytlačiť knihu na požiadanie alebo 
pokúsiť sa o systematickú produkciu kníh, ktorých zdrojové súbory sú prístupné online. 
Treba mať transkripčný softvér... a vedieť s ním pracovať. A j  keď čítanie zo špeciálnej 
obrazovky, kde je text v Braillovom písme, je  operácia relatívne jednoduchá pre 
nevidiacich, ktorí sa vyznajú v informatike, samotná tvorba predpokladá prostriedky ako: 
špeciálny softvér, tvorbu transkódovaného súboru, aby bolo možné pracovať na 
zalamovaní sadzby s Braillovým písmom do stránok a umiestňovať značky, ďalej 
počítačová tlačiareň s vysokou kapacitou, prístroj na zošívanie a... čas. Projekt 
budúcnosti GIPEA (Verejné záujmové združenie pre špecializovanú edíciu) obsahuje 
kapitolu nazvanú Znalosti a kvalifikácia povolania: braillovského transkriptora. Avšak 
ak predpokladáme, že verejná knižnica sa po uvážení zapojí do produkcie, na to vyčlení 
rozpočet a personál, realizuje diela, prihlási ich (kvôli úhrade editorovi), bude ich 
požičiavať, uskladňovať, bola by pripravená prihlásiť diela v Súbornom katalógu špe
cializovanej edície (CCEA), sprístupniť ich všetkým, a teda vypožičiavať ich interne 
alebo domov na celom území? A praje si miestne spoločenstvo, aby jedna z jej inštitúcií 
sa stala de facto transkripčným centrom? Neobrátí sa na štát s legitímnym dôvodom, 
že inštitúcia slúži širokej verejnosti a mimo územnej jurisdikcie? Ale knižnica nemá 
výrobné kapacity, ani prostriedky, ani čas, ani know-how. Na revanš však môže 
ponúknuť k dispozícii zrakovo postihnutým vybavenie aj personál (všetci knihovníci to 
vedia, tieto prístroje vyžadujú veľa času aj pedagogických skúseností), zvukovo odizo
lované miesta, rozpočet atď. Tento typ služieb figuruje v programe mestských knižníc 
s regionálnou pôsobnosťou, funguje už v mnohých mestách a vytvára doplňujúcu alter
natívu k edičným a výpožičným službám, ktoré vykonávajú špecializované knižnice v 
čítaní zrakovo postihnutých osôb. 

Položme si otázku: vyvíja sa prístup k čítaniu a informáciám zrakovo postihnutých osôb 
progresívne? Perspektívy, ktoré otvára rozvoj techniky, je povzbudivý a vyvoláva 
nadšenie. Ale ak je  technika nepopierateľne integračným faktorom, ona sama nedokáže 
vytvárať politiku. Práve tak všeobecné zavádzanie internetu do škôl nevyrieši otázky 
spojené s pedagogikou a výberom poznatkov, ktoré by sa mali odovzdávať, rovnako 
„celá digitalizácia" nemôže byť jedinou odpoveďou na ťažkosti, s ktorými sa stretávajú 
zrakovo postihnutí čitatelia. Na jednej strane je potrebné umožniť koexistenciu (a teda 
podporovať) rozličných nosičov v súvislosti s využívaním, s čitateľmi a rôznymi textmi; 
na druhej strane je žiaduce rozmýšľať nad doplňujúcou úlohou verejných a súkromných 
inštitúcií. Chrániac sa pred dogmatizmom, technikou, politikou tiež neznamená uspo
kojovať sa so súčasnou situáciou. Aktéri špecializovaného vydávania majú veľkú 
výhodu, že môžu vynaložiť svoje prostriedky a svoje znalosti na spoločnú vec a vyjsť 
zo svojho izolacionizmu. Vydavatelia si začínajú uvedomovať, že keď dajú v obme
dzenej miere a pod kontrolou svoje digitálne zdroje k dispozícii, je to dobrý spôsob, ako 
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zamedziť pirátstvo. Konečne, rok 2003 bol vyhlásený za Európsky rok handicapovaných 
osôb a je namieste očakávať od zákonodarcu prijatie výnimiek z francúzskeho autor
ského práva, ktoré by vyvážilo explicitným a nesporným spôsobom uznanie práva 
handicapovaných občanov na prístup ku knihám a informáciám. 

Výťah z francúzskeho originálu L'acces ä la lecture et ä ľ information des personnes handi-
capées visuelles (BBF, t. 47, 2002, n. 6, p. 78-83, http://bbf.enssib.fr/bbf/html/2002_47_6/2002-
-6-p78-desbuquois.xml.asp,) pripravila PhDr. Ľubica Fordináiová. 

Marketingové stratégie v knižnici 
Agnieszka Zawada 

Knižnice patria medzi organizácie, ktoré nie sú zamerané na zisk, ale na uspokojovanie 
spoločenských potrieb. Rozpočtové obmedzenia nezmenšili škálu ich činnosti, práve 
naopak - aktivizujúc trhové zameranie v tejto oblasti, prispeli k rozvoju a posilneniu tejto 
činnosti. 

Nové zásady činnosti inštitúcií spoločenskej sféry v rámci systémovej transformácie v 
Poľsku determinovali potrebu zhospodárnenia ich činnosti. Trh a konkurencia sa stali 
verifikátorom účelu fungovania neziskových organizácií a spôsobov ich realizácie. To 
spôsobilo, že tieto organizácie hľadajú účinné metódy riadenia a snažia sa využívať pre 
svoje potreby marketingovú koncepciu. 

Neziskové organizácie preukazujú služby uspokojujúce potreby spoločnosti, snažia sa 
formovať určité spôsoby správania sa konzumentov a pokúšajú sa získať od svojich 
klientov čas i peniaze. Sú to ciele organizácie, ktoré možno posudzovať rovnako, ako 
keď sa firma usiluje dosiahnuť zisk. Ich realizácia je totiž podmienkou dlhodobej a dô
myselnej činnosti firmy. To si od vedenia neziskovej organizácie vyžaduje navrhovanie 
a spracúvanie rôznych programov, produktov určených rôznym sporebiteľom. Výcho
diskovým bodom ich rozhodovania je spotrebiteľ, ktorý „potrebuje" výsledky činnosti 
týchto organizácií. 

Knižnice, tak ako aj iné subjekty trhu, aby si udržali svoje postavenie, musia využívať 
marketingovú stratégiu. Existuje viacero rôznych marketingových stratégií, ktoré sú 
výsledkom pôsobenia rôznych faktorov. Berúc do úvahy dva hlavné, t. j. okruh aktu
álnych a potenciálnych klientov, ako aj ponúkaný produkt, možno vyčleniť štyri typy 
stratégie: 

1. Stratégia prenikania na trh - spočíva vo vyhľadávaní možnosti, ako zväčšiť predaj 
súčasného produktu na súčasnom trhu. 

2. Stratégia rozvoja trhu - spočíva v umiestnení v súčasnosti predávaného produktu na 
nových trhoch. 
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3. Stratégia rozvoja produktu - spočíva v umiestnení nového, vylepšeného produktu na 
súčasnom trhu. 

4. Stratégia inovácie - je najambicióznejšia stratégia, spočívajúca v uvedení nových 
produktov prostredníctvom podniku na trhy, na ktorých doteraz nepôsobil. 

Tieto stratégie možno využiť i v činnosti knižníc. 

Skúmanie a hodnotenie javov, ktoré sa podieľajú na celkovom procese distribúcie a 
spotrebe tovarov či služieb, patria k stálym marketingovým činnostiam. Predovšetkým 
je to registrácia a analýza udalostí a faktov. 

Cieľom výskumu je aj zhodnotenie stavu uspokojovania očakávaní. Marketingovým 
výskumom podliehajú všetky fakty, ktoré majú akúkoľvek súvislosť s pohybom tovaru 
a služieb od ponúkajúcich i klientov. 

Fungovanie knižníc ako inštitúcií služieb sa nemôže zaobísť bez vierohodného pozna
nia klientely - jej názoru, správania sa, ako aj očakávaní, ani bez porovnania súladu a 
nesúladu medzi potrebami tejto klientely a poskytovanou ponukou. Profesionálne vý
skumy by umožnili zhodnotiť stav fungovania knižníc, ako aj zistiť názor používateľov 
na toto fungovanie. Na tomto základe možno vypracovať stratégiu praktických činností: 
vytýčiť reálne ciele, plán, program a rozvoj organizácie. 

Obyčajne sa marketingové javy a procesy spájajú s trhom tovaru, ale tie isté javy a 
procesy sú aj v službách a kultúrnych záležitostiach. Hlavným predpokladom marke
tingu je zameranie všetkých činností a procesov na všeobecnú spokojnosť a prospech 
klientov. 

Keď je knižnica (ako produkt) dostupná, nevyhnutná je komunikácia s trhom a informo
vanie čitateľa o existencii knižnice a službách, ktoré poskytuje. Tomuto cieľu slúži aktivi-
zácia. Existujú tri základné funkcie aktivizácie: informovanie, presvedčovanie a pripomí
nanie. S týmto cieľom sa využíva súbor aktivizačných nástrojov, čiže tzv. aktivizačný 
mix. Sú to tieto nástroje: reklama, podpora predaja, public relations, osobný predaj. 

Spôsoby a formy aktivizácie: rozvoj zbierok, služieb, mediálna reklama, knižničné výsta
vy, prezentácia známych osobností, organizovanie podujatí (sympóziá, konferencie, 
aukcia kníh). Hlavný zámer je, aby verejnosť pokladala knižnice za inštitúcie potrebné, 
produktívne, výkonné, moderné a obľúbené, vo všeobecnosti, aby lokálne strediská 
akceptovali práve taký obraz knižníc, ako aj to, aby sa v spoločnosti vytvorila priaznivá 
atmosféra. Knižnice treba modernizovať, aby sa čitatelia do nich vracali a opäť ocenili 
hodnotu knihy. 

Uskutočnená analýza SWOT (z angl. Strengths - prednosti, Weaknesses - nedostatky, 
Oportunities - príležitosti, Threats - nebezpečenstvo) situácie v knižnici nám musí dať 
odpoveď na tieto otázky: „Aké sú silné a slabé stránky knižnice v porovnaní s inými 
knižnicami, formami získavania informácií?" „Aké dôležité štátne, spoločenské a poli
tické faktory vytvárajú príležitosti i ohrozenia pre knižnice?" 
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Prednosti a nedostatky: moderná sieť objektov, ľahký prístup, konkurencieschopnosť 
(bezplatný prístup), bohaté zbierky, široký sortiment služieb, nedostatok podpory 
miestnych výborov, slabá finančná kondícia, nedostatok vydavateľských noviniek. 

Príležitosti a nebezpečenstvo: získavanie investorov, rozšírenie sortimentu, inflácia 
(chudobnenie spoločnosti), komputerizácia, nízke ceny kníh v kníhkupectvách, upred
nostnenie videa, TV, zmenšovanie sa trhu (demografický pokles). 

Všeobecné marketingové koncepcie aplikované na knihovnícku prax majú mnoho 
spoločného, či dokonca sa prekrývajú s ideami aktívneho knihovníctva. Sú to predo
všetkým idey vedúce v knihovníckych programoch k nachádzaniu najproduktívnejších 
riešení. Vo všeobecnosti sa upúšťa od tradičnej praxe, idea marketingu v obchode 
vnucuje zmeny pomerov. Zmenu pomerov implikuje marketingová koncepcia i vo sfére 
služieb: optimálna realizácia služieb, ako aj zlepšenie ponuky udržiava kontakt s 
klientelou a v konečnom dôsledku tiež podporuje zisk. Podobne aj v knihovníctve: 
marketingové predpoklady, koncepcie aktívnej knižnice, menia pomery, ako aj formy 
činnosti. Marketingový program zahŕňa zároveň úlohu nabádať spoločnosť, aby ťažila 
z ponuky knižničných materiálov. V o  sfére služieb oveľa stimulujúcejší, ale zároveň aj 
redukujúci, vplyv majú všetky vzájomné vzťahy personálu s klientmi. Spôsob správania 
sa a reagovania personálu tvorí jeden zo základných faktorov formujúcich mienku 
klientov. 

Je zrejmé, že nekomerčné služby majú taktiež svoju cenu a podliehajú všeobecným 
ekonomickým pravidlám. Takže aj aplikácia a využívanie marketingovej koncepcie v 
knihovníctve môže byť produktívne. 

Z poľského originálu O promocji biblioteki. Strategie marketingowe w bibliotece (EBIB, 
Elektroniczny Biuletyn informacyjny Bibiiotekarzy, 2002, 32, n. 3, http://ebib.oss.wroc.pl/2002/ 
32/zawada.php) pripravila PhDr. Ľubica Fordinálová. 
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JUBILANTI 

Jubilant Štefan Kimlička 

Šesťdesiatročný človek má spravidla svoje najproduktívnejšie roky za sebou, takže 
väčšinou nebýva ťažké vytvoriť dlhší či kratší zoznam toho najdôležitejšieho, čo vo 
svojom živote urobil. Šesťdesiatka Štefana Kimličku však prišla akosi priskoro. Zastihla 
jubilanta uprostred činorodej a tvorivej práce, takže hovoriť o jeho zástoji v rozvoji 
slovenského knihovníctva je dnes priskoro. Najbližšie roky určite prinesú ďalšie zaují
mavé projekty, výskumy či publikácie. A tak urobme hneď na úvod to najpodstatnejšie 

- vyslovme prof. Štefanovi Kimličkovi srdečné a úprimné gratulácie, chlapsky mu 
virtuálně potrasme pravicou alebo mu elektronicky pošlime jemný ženský božtek. 

Štefan Kimlička sa narodil 9. novembra 1943 v Topoľčanoch, neskôr sa rodina presťa
hovala do Košíc. Vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT ukončil v 
roku 1968 a odvtedy sa sústreďuje predovšetkým na otázky automatizácie vedecko-
informačnej činnosti a problematiku projektovania knižnično-informačných systémov. 
Neskôr Štefan Kimlička získal aj ďalšie vedecké a akademické tituly a hodnosti. Nikdy 
o ne nebojoval, čo však vonkoncom neznamená, že by sa zrodili samy od seba. Naopak 
- sú odrazom precíznej práce, ktorá prinášala zaujímavé a užitočné výsledky vo vý
skumnej či pedagogickej činnosti. V roku 1978 sa stal kandidátom vied (CSc.), keď 
obhájil svoju kandidátsku prácu na tému Model automatizovaného informačného sys
tému vysokoškolských knižníc v SSR v odbore teórie riadenia na Vysokej škole eko
nomickej. Roku 1985 mu Predsedníctvo SAV priznalo vedeckokvalifikačný stupeň II a 
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— samostatný vedecký pracovník. V roku 1990 sa stal docentom (doc.) a o šesť rokov 
neskôr profesorom (prof.). 

Svoju profesionálnu dráhu začal š .  Kimlička v Ústrednej ekonomickej knižnici. Už na 
prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov pracoval na budovaní databázy infor
mácií pre ekonomiku EKO-INDEX a spoluvytváral koncepciu pre celoslovenské zazna
menávanie prírastkov zahraničných kníh. Neskôr, na konci sedemdesiatych rokov, 
vytváral vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva ambiciózny projekt medziná
rodného automatizovaného informačného systému pre vodohospodárstvo - VODO-
INFORM. 

Popri tom bol už od sedemdesiatych rokov aktívny aj v spolkovom živote v rámci vtedaj
šieho Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov. V roku 1972 stál aj pri zrode 
myšlienky pravidelných seminárov pre informačných a knižničných špecialistov, ktoré 
o niekoľko rokov neskôr dostali pomenovanie INFOS. Neúnavným organizátorom tohto 
nepochybne najvýznamnejšieho odborného podujatia pre knižnično-informačnú komu
nitu bol až do roku 1988, keď prejavil svoje zásadné postoje a odmietol zhora diktované 

zásahy. 

Medzitým (od roku 1976) sa začalo jeho pôsobenie na vtedajšej Katedre knihovníctva 
a vedeckých informácií FiF UK, ktoré - s kratšími prestávkami - trvá dodnes. Toto 
pôsobenie malo rôzne formy - Štefan Kimlička bol výskumným, pedagogickým aj 
vedeckým pracovníkom. Jeho účinkovanie prinieslo na katedru oživenie a ducha mo
dernizácie, pretože sa vždy snažil držať krok s vývojom vo svete. V roku 1981 vyšla 
dôležitá a dnes už pamätná vysokoškolská učebnica Mechanizácia a automatizácia v 
knižniciach a informačných strediskách, ktorú napísal ako spoluautor s Michalom Ba-
kom (Bako - Kimlička, 1981). Čoskoro nasledovala ešte jedna dôležitá práca tohto 
tandemu - Výstavba a prevádzka automatizovaných informačných systémov v oblasti 
knižníc a vedecko-technických informácií (Kimlička - Bako, 1982). V roku 1984 vydal 
Štefan Kimlička ďalšie z kľúčových diel - Teória projektovania knižnično-informačných 
systémov (Kimlička, 1984). 

V druhej polovici osemdesiatych rokov (ako pracovník Slovenskej národnej knižnice) 
bol Štefan Kimlička hlavným riešiteľom jednej z blokových úloh v rámci projektu Integ
rovaného knižnično-informačného systému Kooperačného združenia knižníc. Naše 
knihovníctvo dnes mohlo byť oveľa ďalej, keby sa projekt v tom čase bol realizoval a 
premenil by administratívne riadenú Jednotnú sústavu knižníc na funkčný systém na 
báze automatizácie. 

Štefan Kimlička boi v knihovníckej verejnosti celkom prirodzene vždy vnímaný nielen 
ako prvotriedny odborník, ale aj korektný človek a predstaviteľ demokratických názorov, 
rezistentný voči akejkoľvek ideológii. V roku 1990 bol práve preto zvolený za prvého 
porevolučného predsedu Spolku slovenských knihovníkov a stal sa aj vedúcim Katedry 
knihovníctva a vedeckých informácií FiF UK. 
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Od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii vedúceho sa snažil vybudovať katedru ako 
pedagogicko-výskumné pracovisko kompatibilné so zahraničnými univerzitnými odbor
mi. Premenovanie na Katedru knižničnej a informačnej vedy bolo určitou satisfakciou, 
stalo sa vonkajším odrazom vnútorných premien, o ktoré sa zaslúžil. Štefan Kimlička 
sa nepretržite venoval profilovaniu odboru. So svojím typickým pokojom a rozvahou 
reagoval na neustále zmeny v organizácii a legislatíve vysokoškolského štúdia, pre
rábal, dopĺňal, no predovšetkým skvalitňoval študijné plány. Dosiahol akreditáciu samo
statného doktorandského štúdia v odbore knižničná a informačná veda (oproti pôvod
nému pričleneniu k pomocným vedám historickým), zabezpečil plynulý prechod na 
kreditový typ štúdia a pripravil odbor na rozdelenie štúdia na bakalárske a magisterské. 

Popritom však stále bol v prvom rade vedcom a odborníkom. Od začiatku deväťde
siatych rokov riešil ako vedúci riešiteľ vzdelávacie a vedecké grantové projekty VEGA, 
KEGA, UNESCO, EUCLID či OSI-OSF. Publikoval monografiu Manažment tvorby 
informačných systémov: Teoretické východiská, metódy a postupy vo sfére vedy, vý
skumu a vzdelávania (Kimlička, 1995). 

Štefan Kimlička nikdy nebol teoretikom odtrhnutým od praktického života knižníc. V de
väťdesiatych rokoch popri koncepčných úlohách riešil aj konkrétne problémy daného 
obdobia. Vytvoril metodiku spracovania a systém evidencie publikačnej činnosti, 
ohlasov a aktivít univerzitných pracovníkov, ktorá prostredníctvom občianskeho zdru
ženia Pro Scientia prerástla rámec jeho materskej fakulty a univerzity. Okrem toho sa 
v uplynulých rokoch zaoberal na základe podnetov z praxe knižníc aj metodikou výberu 
knižničného softvéru (Kimlička, 1997). 

Možno je to paradox, ale hoci Štefan Kimlička nevyštudoval knihovníctvo, „vložil" sa do 
tohto odboru celým umom i srdcom. A je mu vernejší ako ktorýkoľvek z absolventov 
knihovníctva. Štefanovi Kimličkovi veľmi záleží, aby dnešní študenti boli dobre pripra
vení na budúcnosť. Zaoberá sa celkom prirodzene aj perspektívami knihovnícko-infor-
mačnej profesie. V tomto ohľade je veľmi optimistický, študentom zdôrazňuje, že v bu
dúcnosti bude ich kvalifikácia potrebná a vyhľadávaná. 

V priebehu svojho plodného života bol Štefan Kimlička členom mnohých komisií ex
pertov, knižničných rád, redakčných rád, mal ďalšie riešiteľské a zostavovateľské ak
tivity. Neuvádzam ich, avšak nie kvôli ich bezvýznamnosti, ale skôr preto, aby sa ne
budoval pomník človekovi, ktorý si na čosi také nikdy nepotrpel. Štefan Kimlička bol a 
je vždy priateľský a chápavý. Z vlastnej skúsenosti viem, že má porozumenie pre starosti 
a ťažkosti iných, je ochotný poradiť odborne aj pomôcť ľudsky. 

Milý Štefan, želáme Ti mnoho zdravia, životnej a pracovnej pohody, radosti doma aj na 
pracovisku. Nedaj sa pri oslavách uspať perlivým sektom, neprejedz sa šľahačkovými 
tortami, neunav sa pri tancovaní, ale pekne pokračuj v práci. Ešte naozaj máš čo 
povedať. 

Pavol Rankov 
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