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Knižnice 2007 - 2013 

Pravdepodobne najvýznamnejším odborným podujatím slovenského knihovníctva 
v roku 2006 je celoslovenská konferencia Knižnice 2007 - 2013, ktorú pripravila 
Slovenská asociácia knižníc a Slovenská národná knižnica v Martine v spolupráci 
so Spolkom slovenských knihovníkov; finančne ju - v rámci grantového programu 
Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram Knižnice a knižničná 
činnosť - podporilo Ministerstvo kultúry SR. 

Celoslovenská konferencia sledovala dva ciele: 

• zhodnotiť plnenie uznesenia vlády SR č. 310/2001 k Stratégii rozvoja slovenského 
knihovníctva do roku 2006 a uznesenie vlády č. 801/2002 k Programu 
elektronizácie knižníc SR, t. j. zhodnotiť realizáciu základných vládnych materiálov 
v oblasti knihovníctva a knižníc, 

• vypracovať a predstaviť zásadné strategické ciele a zámery knižničného systému 
SR pre plánovacie obdobie na roky 2007 - 2013. 

Konferencia sa konala v SNK v Martine dňa 7. júna 2006 za účasti asi 150 ľudí. Medzi 
účastníkmi konferencie boli nielen zamestnanci všetkých typov knižníc, ale aj ich 
zriaďovatelia, zástupcovia viacerých vyšších územných celkov, predstavitelia 
Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva SR. 

Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si obsiahle hodnotenie plnenia 
jednotlivých úloh zo Stratégie rozvoja .slovenského knihovníctva do roku 2006. 
Hodnotenie veľmi precízne a komplexne pripravila Mgr. Andrea Doktorová. 
Spracovaniu odpočtu strategických úloh predchádzalo oslovenie všetkých vedeckých, 
krajských knižníc a metodického, centra pre akademické a školské knižnice 
a vyžiadanie podkladov do sumarizačnej správy. Väčšina oslovených zareagovala 
a podklady poslala, za čo im patrí poďakovanie. Jednotliví spracovatelia pristupovali 
k hodnoteniu dosiahnutých výsledkov rôzne; niektorí boli veľmi struční, obsah bol len 
heslovitý, príp. sa orientovali len na svoju knižnicu; ďalší poslali rozsiahlejšie 
podklady, zachytili stav nielen vlastnej knižnice, ale i ďalších knižníc v ich metodickej 
pôsobnosti. Spracovávateľka hodnotenia získala relatívne veľa informácií, mnohé 
z nich aj použila v odpočte Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006. 
Hodnotenie či odpočet Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 je od 
konania konferencie všetkým záujemcom k dispozícii na webovej stránke Slovenskej 
asociácie knižníc http://www.sakba.sk a vyjde aj v tlačenej forme v mimoriadnom čísle 
Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc. 

Vzhľadom na skutočnosť, že viaceré príspevky, ktoré tvorili podklad pri spracovávaní 
hodnotenia Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006, boli veľmi 
zaujímavé a majú vysokú dokumentačnú hodnotu, rozhodli sme sa ich zverejniť v 
tomto čísle Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc. Upozorňujeme, že príspevky sú 
publikované v pôvodnej, nekrátenej a neupravovanej forme. 

K projektom informatizácie a elektronizácie sa vyjadril generálny riaditeľ Slovenskej 
národnej knižnice v Martine doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., a súčasne predložil aj 
Náčrt strategických zámerov na obdobie 2007 - 2013. Všetky spomínané dokumenty, 
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vrátane štatistických podkladov pripravených Ing. Milanom Rakúsom, sú knihovníckej 
verejnosti prístupné na webovej stránke Slovenskej asociácie knižníc a na portáli pre 
knižničnú a informačnú teóriu a prax InfoLib. 

Vďaka podpore SSK a prevádzkovateľa portálu InfoLib sa uskutočnila verejná diskusia. 
Získali sme názory, pripomienky, návrhy, doplnky od 21 knižníc i viacerých jednotlivcov. 
Väčšina sa vyjadrovala najmä k náčrtu strategických úloh v novom plánovacom období. 
Jednoznačne sme sa všetci „diskutujúci" zhodli, že stratégiu potrebujeme a považujeme 
za veľmi dôležité, aby bola opätovne prerokovaná a prijatá na najvyššej - vládnej -
úrovni. Je reálny predpoklad, že sa tento zámer podarí naplniť, keďže prijatie stratégie 
sa dostalo i do programového vyhlásenia vlády SR z augusta 2006 - citujeme z časti 6.3 
Obnova pamiatok a ochrana kultúrneho dedičstva: „Za významný predpoklad ochrany 
kultúrneho dedičstva vláda SR považuje schválenie Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva, múzeí a galérií." 

Slovenská asociácia knižníc sa zaviazala, že pripraví návrh stratégie na roky 2007 - 2013 
a predloží ho aj s návrhom odpočtu úloh zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do 
roku 2006 Ministerstvu kultúry SR. Návrh stratégie bude spoločne so Správou o plnení 
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 publikovaný v už spomínanom 
mimoriadnom čísle Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc. 

Ministerstvo kultúry SR sa bude hodnotením plnenia úloh zo Stratégia rozvoja slovenského 
knihovníctva do roku 2006 zaoberať koncom toho roku, resp. začiatkom roka 2007. Taktiež 
spracovanie stratégie na ďalšie obdobie bude na pláne práce MK SR zrejme začiatkom 
budúceho roka. Verme, že naše návrhy budú prínosom a dobrým podkladom. Vyslovujeme 
presvedčenie, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní ešte budeme mať príležitosť 
sa vyjadriť a skvalitniť materiály predložené MK SR. Dúfajme, že v tomto čase bude 
opätovne vytvorená Ústredná knižničná rada - poradný orgán ministra kultúry SR, ktorá sa 
iste vyjadri k zámerom novej stratégie. 

September 2006 

PhDr. Daniela Gondová 
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ČLÁNKY 

Vývoj bratislavských verejných knižníc za posledné IJ 
desaťročie 
(dokončenie rovnomenného článku z B SAK č. 2/2006) 

PhDr. Eva Ďurišová, Mestská knižnica v Bratislave 

Zamestnanci knižníc 

Počet zamestnancov v BVK nie je normatívne stanovený. Zriaďovatelia priamo neo
vplyvňujú počty zamestnancov, ponechávajú to v kompetencii riaditeľov knižníc. Ne
priamo však na redukciu zamestnancov vplýva nedostatok finančných prostriedkov, 
narastajúce náklady na prevádzku, energie a ostatné služby. Tieto faktory nútia vedenia 
knižníc k racionalizačným opatreniam i v personálnej sfére. 

V súvislosti s voľbami do samosprávnych orgánov v sledovanom období knižnice 
nezaznamenali personálne zmeny na poste riaditeľov. Iba v Knižnici Ružinov riaditeľka 
musela prejsť.novým výberovým konaním a obhájiť svoj post. 

V roku 2005 pracovalo vo všetkých BVK 184 zamestnancov (prepočítaný stav), z toho 
bolo 173 žien (94 %). V knižniciach s právnou subjektivitou to bolo 168 zamestnancov, 
z toho bolo 28 s vysokoškolským vzdelaním. V porovnaní s rokom 1997 hodnotené 
knižnice zaznamenali pokles o 22 pracovníkov (11,5 %). Stabilizovaný počet počas 
celého sledovaného obdobia vykazovali Staromestská knižnica, MK Dúbravka a MK 
Petržalka. 

Ďalšie znižovanie počtu pracovníkov už knižnice považujú za neúnosné. Ani terajší stav 
v plnej miere nezohľadňuje nároky a potreby knižníc na zabezpečenie špecializovaných 
činností v súvislosti s novými službami, elektronizáciou a internetizáciou. 

Zaujímala nás aj otázka platového zatriedenia a ohodnotenia knižničných pracovníkov. 
Na základe vyplnených dotazníkov sa v sledovaných knižniciach pohybuje zaradenie 
knihovníkov od triedy 5 do 11, riaditeľov od triedy 11 do 13 (platové tarify podľa zákona 
č. 552/2003 a 553/2003 Z. z.), osobné ohodnotenie je poskytované individuálne od 0 do 
50 %. Priemerná mesačná mzda v roku 2005 nedosahovala ani 83 % celoslovenského 
priemeru a v jednotlivých knižniciach je pomerne diferencovaná (rozdiel medzi najvyššou 
a najnižšou je vyše 3 000 Sk). 

Automatizácia a internetizácia knižníc 

Základy automatizácie verejných knižníc v Bratislave boli položené v 90. rokoch 
minulého storočia. Všetky hodnotené knižnice sa sústredili na priebežné spracovávanie 
fondov v dostupných knižničných systémoch Smartlib, ISIS a Libris. Razantnejšie sa 
proces komplexnej automatizácie knižničných procesov i internetizácie knižníc rozvinul 
až v novom miléniu. Zlepšilo sa technické vybavenie knižníc, budovali sa lokálne siete, 
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prístupy na internet, knižnice postupne získavali a inštalovali knižnično-informačné 
systémy vyššej generácie, rozvinulo sa výraznejšie retrospektívne spracovávanie 
knižničného fondu a niektoré knižnice začali poskytovať i automatizované výpožičky. 
Knižnice vytvárali a sprístupňovali svoje vlastné webové stránky. 

V rámci Bratislavy jedna verejne prístupná internetová stanica pripadá na 2 000 
používateľov a 20 000 obyvateľov mesta. Plnenie strategickej úlohy internetizácie 
a zriadenia verejne prístupných internetových staníc je diferencované, nedostatočný 
stav je v menších knižniciach Bratislavy. Pripojenie na internet a zriadenie lokálnych 
sietí si knižnice riešili v rámci svojich finančných možností a pridelených rozpočtov od 
zriaďovateľov. Knižnice s internetom využívajú služby súkromných providerov, kvalita 
pripojenia je dostatočná. V tejto oblasti je negatívne, že bod C3 uznesenia vlády č. 
310/2001 sa nepodarilo realizovať a pre knižnice nebolo zabezpečené finančne výhodné 
pevné pripojenie prostredníctvom vládnej dátovej siete GOVNET, prípadne SANET. 
V oblasti knihovníctva vnímame diskriminačné i skutočnosť, že knižnice v Bratislave 
a Bratislavskom kraji sa v roku 2005 nemohli zapojiť do celoslovenského projektu 
„Verejný internet v knižniciach SR" financovaného z európskych štrukturálnych fondov, 
hoci zápasia s podobnými finančnými i vecnými problémami ako ostatné verejné knižnice 
na Slovensku. 

Rozsah a štádiá automatizácie vnútorných knižničných procesov v jednotlivých verejných 
knižniciach v Bratislave sú rôznorodé. Zo šiestich hodnotených knižníc (chýbajú údaje 
o automatizácii MK Dúbravka) má 5 knižníc inštalovaný knižnično-informačný systém 
(KIS) na automatizáciu knižničných procesov, z toho len 1 knižnica (MK Petržalka) 
poskytuje automatizované výpožičky na všetkých pobočkách. Staromestská knižnica 
a Knižnica Bratislava Nové Mesto ich poskytuje na dvoch svojich pracoviskách. Ďalšie 2 
knižnice (Knižnica Ružinov, Mestská knižnica) v tejto etape využívajú KIS na 
automatizované spracovanie fondu (priebežné i retrospektívne) a na vyhľadávanie 
dokumentov v automatizovanom katalógu OPAC. Hodnotené knižnice sa nezapojili do 
projektu KIS3G, riešili si vnútornú automatizáciu prostredníctvom iných vyhovujúcich 
lokálnych systémov (Dawinci, Clavius, Advanced Rapid Library, Daimon). Pri spracovaní 
fondu používajú platné knižničné štandardy. 

Mestská knižnica v Bratislave naštartovala komplexný projekt elektronizácie kniž
nice koncom roku 2002 a dosiahla tieto výsledky: 

• postupne riešila vybavenosť knižnice potrebnou technikou, 

• vybudovala lokálnu sieť, zabezpečila pripojenie na internet na všetkých praco
viskách a zriadila verejne prístupné internetové miesta na 9 PC, 

• v priebehu troch rokov zakúpila všetky moduly KIS Dawinci s potrebnými li
cenciami, 

• uskutočnila konverziu záznamov zo systému ISIS do Dawinci a začala s retro
spektívnym spracovaním fondu (v súčasnosti je automatizovane spracovaných 50 % 
dokumentov z celého fondu), 

• v roku 2004 sprístupnila na internete webovú stránku a od marca 2006 bola stránka 
komplexne obsahovo i dizajnérsky inovovaná, 

• čiastočne riešila doškoľovanie svojich zamestnancov v oblasti IT. 
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Staromestská knižnica poskytuje automatizované výpožičné služby na dvoch 
svojich pracoviskách zatiaľ v systéme Libris, v súčasnosti sa pripravuje prechod na 
novozakúpený K1S. 

Pre knižnicu bol veľmi úspešný rok 2005: 

• definitívne skončila proces retrospektívneho spracovania fondu a uskutočnila 
výberové konanie na KIS vyššej generácie (systém Daimon), 

• pripojila všetky pracoviská na internet pripojením DSL a verejne prístupný internet 
poskytuje na jednej pobočke, 

• radikálne inovovala technické vybavenie knižnice, 

• sprístupnila vlastnú webovú stránku na kvalitatívne vysokej úrovni (stránka získala 
Cenu Prezidenta združenia SlovakPrixMultimedia za inovatívny prístup a dodržia
vanie štandardov), 

• zabezpečila preškolenie zamestnancov v oblasti práce s počítačom a internetom. 

Knižnica Ružinovsj hodnotenom období: 

• zakúpila systém Rapid Library, ako aj jeho vyššiu úroveň Advanced RL, do ktorého 
boli konvertované záznamy zo systému Smartlib; v súčasnosti už má takmer 
komplexne spracovaný knižničný fond, 

• vybudovala lokálnu sieť, riešila internetizáciu knižnice, na ústrednom pracovisku sú 
pre verejnosť prístupné tri PC, 

• koncom roka 2005 inovovala svoju webovú stránku na kvalitatívne vyššiu úroveň 
z hľadiska obsahu, prístupnosti a dizajnu, 

• zabezpečila školenie zamestnancov v oblasti práce s počítačom a internetom 
prostredníctvom doškoľovacieho strediska CVTI SR. 

Knižnica Bratislava Nové Mesto poskytuje automatizované výpožičky na dvoch 
pracoviskách, internetové služby na jednom pracovisku. Má sprístupnenú vlastnú 
webovú stránku. V roku 2005 inovovala KIS, konvertovala záznamy zo systému Smartlib 
do Dawinci a od začiatku roka 2006 realizuje výpožičky v novom systéme. 

MK Petržalka ako jediná verejná knižnica v Bratislave poskytuje automatizované 
výpožičné služby vo všetkých svojich pobočkách. Knižnica je primerane vybavená 
počítačovou technikou a poskytuje internet pre verejnosť. V roku 2005 bol zakúpený 
KIS Clavius, modernizovala sa technika a v knižnici prebehla konverzia záznamov zo 
systému Libris. Pracovníci knižnice prešli základnými školeniami v oblasti informačných 
technológií. 

Napriek výrazným zmenám a dosiahnutým čiastkovým úspechom verejných knižníc 
musíme konštatovať, že komplexný program elektronizácie sa nezrealizoval v plnom 
rozsahu. V meste s vysokou aglomeráciou obyvateľov a študentov disponujú knižnice 
nízkym počtom verejne prístupných internetových staníc. Nieje doriešená automatizácia 
výpožičiek na všetkých pracoviskách a vo fondoch chýba výraznejšie zastúpenie nových 
elektronických médií. Absentujú multimediálně študovne s potrebným vybavením 
a prístupom k plateným elektronickým databázam a vonkajším elektronickým zdrojom. 
Žiadna verejná knižnica nespracovala a nerealizovala projekt digitalizácie svojich 
dokumentov. Aj v oblasti vzdelávania knižničných pracovníkov v moderných informač
ných technológiách pretrvávajú rezervy. 

Bulletin S A K ,  ročník 14, 2006, číslo 3 7 



Ďalej uvádzame faktory, ktoré sa veľkou mierou podpisujú na nedostatočnom plnení 
strategických zámerov elektronizácie v podmienkach bratislavských verejných knižníc 
(i na Slovensku): 

• neplnenie uznesenia vlády č. 310/2001 v potrebnom rozsahu v praxi (bod C3, D1, 
D3), 

• finančné možnosti knižníc, 

• absencia mladých kvalifikovaných odborníkov v oblasti informačných technológií 
z dôvodu ich nedostatočného ohodnotenia v podmienkach knižníc. 

Tab. č. 5- Technické a technologické vybavenie (počet) 

Knižn ica  R o k  Server  P C  zostava  
PC pre 
používateľov  

P C  pre 
použ ívateľov  s 
internetom 

Mestská knižnica 
2000 - 13 3 -

Mestská knižnica 
2005 2 46 16 9 

Staromestská knižnica 
2000 1 2 - -

Staromestská knižnica 
2005 2 26 8 2 

Knižn ica  R u ž i n o v  
2000 1 9 1 -

Knižn ica  R u ž i n o v  
2005 1 18 4 3 

Knižn ica  B A  Nové Mesto 
2000 1 15 6 -

Knižn ica  B A  Nové Mesto 
2005 2 16 3 1 

MK Dúbravka 
2000 - - - -

MK Dúbravka 
2005 - 3 - -

MK Petržalka 
2000 - 12 2 -

MK Petržalka 
2005 4 26 4 1 

Knižnice s p o l u  
2000 3 51 12 -

Knižnice s p o l u  
2005 11 135 35 16 

Metodická a edičná činnosť 

Metodická činnosť knižníc mestských častí je orientovaná na vnútroknižničné pôsobenie, 
na organizáciu podujatí a rozličných aktivít knižnice, na spracovávanie projektov 
knižnice, na oblasť automatizácie a internetizácie, zabezpečovanie vzdelávania a účasti 
knižničných pracovníkov na školeniach, kurzoch a odborných seminároch. Okrem 
Mestskej knižnice v sledovaných knižniciach nie je vytvorená samostatná funkcia 
metodika, tieto činnosti sú zabezpečované kumuláciou pracovných náplní vedúcich 
pracovníkov a participáciou oddelení služieb. 

Mestská knižnica má vo svojej zriaďovateľskej listine zakotvené metodické pôsobenie 
a pomoc smerom ku všetkým verejným knižniciam v Bratislave. Táto činnosť sa 
premieta i v jej organizačnom usporiadaní, má vytvorený útvar koordinácie a metodiky, 
ktorý sa okrem vnútorných programov, rozvojových projektov a problémov knižnice 
zaoberá i vonkajšou metodickou činnosťou v rámci hlavného mesta Bratislavy. 
V porovnaní so 70. a 80. rokmi minulého storočia je tento útvar výrazne poddimen
zovaný a jeho súčasná činnosť je limitovaná personálnymi možnosťami. Útvar sa 
v sledovaných rokoch orientoval na spracovávanie a analýzu štatistických údajov za 
všetky verejné knižnice v Bratislave, poskytovanie metodických konzultácií a návštev 
knižniciam, na organizáciu odborných pracovných seminárov na aktuálne témy i 
organizáciu spoločných podujatí a súťaží. 
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Edičná činnosť hodnotených knižníc sa v predchádzajúcich rokoch i v súčasnosti 
zameriava na spracovávanie vnútorných a propagačných materiálov, materiálov 
vydávaných k zaujímavým podujatiam i výročiam knižníc, bibliografických letákov 
i rozsiahlejších regionálnych bibliografií. Zmienime sa len o významnejších edičných 
aktivitách. Mestská knižnica v roku 2000 vydala zborník z medzinárodnej konferencie 
Verejné knižnice v novej Európe, regionálnu bibliografiu Dejiny Bratislavy so 484 
záznamami a každoročne vydáva Prehľad činnosti BVK. Staromestská knižnica od 
roku 2004 dokumentačné spracováva informácie o aktivitách mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v rámci projektu Pamäť starého mesta. Na základe iniciatívy 
Knižnice Ružinov od roku 2001 vychádza periodikum Občasník knihovníkov 
Bratislavského kraja. 

Tab. č. 6 - Metodická a edičná činnosť 

Knižn ica  R o k  Metod, návštevy  
Odbor,  semináre,  
kurzy a porady 

E d i č n á  č i n n o s ť  

Mestská knižnica 
1997 30 2 11 

Mestská knižnica 2000 - 2 23 Mestská knižnica 
2005 - 25 11 

Staromestská knižnica 
1997 - - -

Staromestská knižnica 2000 - - -Staromestská knižnica 
2005 - 31 1 

Knižn ica  R u ž i n o v  
1997 5 - 9 

Knižn ica  R u ž i n o v  2000 5 3 10 Knižn ica  R u ž i n o v  
2005 - 20 8 

Knižn ica  B A  Nové Mesto 
1997 - - 7 

Knižn ica  B A  Nové Mesto 2000 - - 9 Knižn ica  B A  Nové Mesto 
2005 - 8 8 

MK Dúbravka 
1997 - - -

MK Dúbravka 2000 - - -MK Dúbravka 
2005 - - -

MK Petržalka 
1997 - - -

MK Petržalka 2000 - - 1 MK Petržalka 
2005 - 6 2 

Čo trápi bratislavské verejné knižnice? 

V príspevku sme stručne naznačili bolestivé miesta jednotlivých knižníc a zdôraznili ich 
najvýraznejšiu dimenziu vo finančnom zabezpečení. Na záver si dovolíme uskutočniť 
malú rekapituláciu a v niekoľkých bodoch zovšeobecniť spoločné problémové oblasti 
bratislavského verejného knihovníctva: 

• legislatívne doriešenie postavenia Mestskej knižnice a obecných knižníc s právnou 
subjektivitou v národnom knižničnom systéme a územnoprávnom systéme SR 
a postaviť ich na úroveň krajskej a okresných knižníc, 

• posilnenie metodickej funkcie Mestskej knižnice, rozvinutie významnejšej spolupráce 
bratislavských verejných knižníc a koordinácia krokov metodického riadenia 
s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku smerom k verejným knižniciam v celom 
Bratislavskom kraji, 

• výraznejšia prezentácia bratislavského verejného knihovníctva na všetkých 
úrovniach riadenia (vládne, obecné a odborné orgány), 

• kvalitatívne doriešenie elektronizácie a internetizácie knižníc s cieľom dosiahnuť 
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porovnateľnú úroveň s vyspelými krajinami EÚ (uplatniť uznesenie vlády č. 310/2001 
v praxi, dostatočná finančná podpora zriaďovateľov, možnosť Bratislavy a Bratislav
ského kraja využívať grantovú schému európskych štrukturálnych fondov), 

. tvorba a organizácia spoločných projektov a podujatí v rôznych knižničných 
činnostiach, 

• zvýšenie nákupu informačných zdrojov vrátane zabezpečenia nových elektronic
kých médií a vstupov do elektronických databáz, 

• rekonštrukcia a modernizácia pracovísk, 
• riešenie adekvátneho spoločenského postavenia profesie knihovník a s tým súvi

siaceho finančného ohodnotenia, 

• permanentné vzdelávanie knižničných pracovníkov najmä v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. 

Záverom 

Napriek tomu, že sa bratislavské verejné knižnice nachádzajú vo veľkom konku
renčnom prostredí akademických, vedeckých a iných odborných knižníc, ako i sveta 
hudby, umenia a kultúry, našli a ďalej si hľadajú cesty k svojmu používateľovi 
a prostredníctvom kníh i odborných informácií sa podieľajú na jeho kultúrnom, vý
chovnom i vzdelávacom rozvoji. Teší nás, že o knihy, časopisy, hudobniny a iné 
dokumenty verejných knižníc v Bratislave je stále veľký záujem. A j  zaujímavé 
podujatia a aktivity knižníc si získali svojich priaznivcov. Táto spätná väzba potvrdzuje 
miesto i úlohu verejných knižníc v informačnej spoločnosti. Zo strany zriaďovateľov 
však očakávame väčšiu finančnú podporu na modernizáciu a rozvoj knižníc. Veď 
najlepšou investíciou budúcnosti je kultúrna a vzdelaná osobnosť... 
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Slovenská pedagogická knižnica 50-ročná 
PhDr. Helena Pangrácová, riaditeľka Slovenskej pedagogickej knižnice 

Začiatkom 50. rokov vzniklo na Slovensku niekoľko vedeckých knižníc. Dodnes tvoria 
významnú zložku národného knižnično-informačného systému. Medzi ne patrí aj Slo
venská pedagogická knižnica v Bratislave. 

Slovenská pedagogická knižnica sa postupne profiluje ako plnohodnotné ústredné 
knižnično-informačné pracovisko rezortu školstva v oblasti výchovy, vzdelávania, 
školstva na úrovni súčasného poznania knižničnej a informačnej vedy. Je to špecia
lizovaná vedecká knižnica s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť výchovy, 
vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. Je ústrednou rezortnou knižnicou, 
čo znamená, že okrem „bežných" knižničných funkcií plní aj funkcie depozitnej knižnice 
a metodického centra školských a akademických knižníc. 

Základy Slovenskej pedagogickej knižnice boli položené už v roku 1947, keď vznikol 
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) ako prvé vedeckovýskumné pracovisko pre oblasť 
školstva a pedagogiky na Slovensku. Jeho súčasťou bola aj ústavná knižnica, ktorá 
podľa Organizačného poriadku ŠPÚ z roku 1947 plnila funkciu ústrednej pedago
gickej knižnice na Slovensku. V roku 1956 sa knižnica organizačne vyčlenila zo 
Štátneho pedagogického ústavu a bola zriadená ako Slovenská pedagogická kniž
nica so sídlom v Bratislave. Stala sa ústrednou vedeckou knižnicou pre štúdium 
pedagogiky a jej pomocných vied, strediskom pre vydávanie odporúčajúcich biblio
grafií a poskytovanie bibliografických informácií v odbore svojej špecializácie a 
metodickým strediskom pre žiacke, učiteľské aj ostatné pedagogické knižnice. Tieto 
funkcie plní dodnes. 

V roku 1978 bola knižnica zlúčená s Ústavom školských informácií. Vznikla nová 
inštitúcia pod spoločným názvom Slovenská pedagogická knižnica a Ústav školských 
informácií (SPK a ÚŠI), po roku 1989 Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže 
a telovýchovy, dnes Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) Bratislava. Slovenská 
pedagogická knižnica sa stala jedným z viacerých odborných útvarov ústavu. Zmenilo sa 
poňatie a štýl práce knižnice, utlmovali sa kultúrno-spoločenské aktivity organizované pre 
odbornú verejnosť, výrazne sa znížil počet odborných pracovníkov, od knižnice sa 
odčlenilo Múzeum školstva a pedagogiky, neriešili sa pre knižnicu životne dôležité 
problémy (priestory, elektronizácia). 

V roku 2001 došlo k zmene - v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o 
doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene 
a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a uznesenia vlády SR č. 61 zo 
dňa 24. januára 2001 Ministerstvo školstva SR zriadilo k 1. júlu 2001 Slovenskú 
pedagogickú knižnicu ako právnickú osobu - samostatnú rozpočtovú organizáciu. 
A tak si knižnica v tomto roku pripomína aj 5. výročie opätovného získania právnej 
subjektivity. Jej obnovením sa vytvorili lepšie podmienky pre rozvoj. Do dnešných dní 
sa postupne vyriešil problém sídla knižnice, sťahovanie, elektronizácia... 

Sídlom knižnice bola spočiatku budova na Šoltésovej ul., od roku 1959 
zrekonštruovaná budova Klarisea, po roku 1997 priestory na Starých Gruntoch a od 
roku 2000 priestory na Hálovej ul. v Bratislave-Petržalke. Dnes má knižnica vlastnú 
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budovu - budovu bývalej ma
terskej školy, ktorá bola zre
konštruovaná pre špecifické 
knižničné potreby. 

V knižnici dochádza k rozvoju 
odborných činností. Vo väč
šom rozsahu sa buduje kniž
ničný fond, ktorý je výsledkom 
dlhoročnej špecializácie na 
pedagogiku, školstvo a príbuz
né odbory. Jeho systematic
kým a plánovitým doplňovaním 
domácimi i zahraničnými od
bornými monografickými i pe

riodickými dokumentmi sa podarilo vytvoriť ojedinelú knižničnú zbierku prístupnú 
používateľom z celého Slovenska. Knižný fond tvoria hlavne dokumenty z oblasti 
pedagogiky a príbuzných spoločenskovedných odborov, najmä psychológie, jazykovedy, 
filozofie a histórie. Fond periodík tvoria všetky slovenské, ale aj mnohé zahraničné 
odborné časopisy. Pre štúdium dejín školstva a pedagogiky na Slovensku je významný 
aj historický fond tlačí a rukopisov zo 16. až 19. storočia. Sú to väčšinou učebnice, 
lexikóny, slovníky z oblasti filozofie, náboženstva, lekárstva, dejepisu, prírodných vied, 
jazykovedy. Súčasťou sú aj výročné školské správy z 19. a z prvej polovice 20. storočia. 
V nových priestoroch sa podarilo knižnici vytvoriť priaznivé podmienky pre jeho 
uchovávanie a sprístupňovanie v osobitnej klimatizovanej miestnosti. 
Knižnica sprístupňuje aj externé zdroje informácií, napr. EBSCO - elFL Direct, WoS, 
Scopus, katalógy knižníc v SR a v zahraničí, informačné stránky národných a 
medzinárodných organizácií a inštitúcií zameraných na výchovu, vzdelávanie, 
školstvo - prostredníctvom ktorých je umožnený prístup do viacerých databáz 
odborných časopisov, novín z oblasti humanitných a spoločenských vied, obchodu, 
manažmentu, ekonomiky, zdravotníctva, kultúry. 

Knižnica poskytuje všetky 
druhy knižničných služieb -
prezenčnú a absenčnú výpo-
žičnú službu, medziknižničnú 
výpožičnú službu, bibliogra-
ficko-informačnú službu, e-
lektronické služby (sprístup
ňovanie online katalógu a 
webovej stránky knižnice -
http://www. spgk.sk/), infor
mačnú výchovu používate
ľov o možných elektronic
kých službách, umožňuje prí
stup na internet, realizuje 
informačnú výchovu - exkur
zie a prednášky o knižnici, 

я**» 

Sídlo Slovenskej pedagogickej knižnice 

яШШшЯЯИЯя 

Centrálny výpožičný pult 
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knižničnom fonde, katalógoch, knižnično-informačných službách, sprístupňuje osobný 
počítač používateľom na písanie a vytváranie vlastných dokumentov. Knižnica má 
bezbariérový prístup. Poskytuje služby aj znevýhodneným používateľom, napríklad 
pre nevidiacich a slabozrakých - sprístupnenie čítacej lupy, programu Magic a 
zvukového programu Jaws v spojení s technickým zariadením Braille. 

Verejné internetové pracovisko 

Zapojením sa do Projektu KIS3G sa knižnica stala súčasťou elektronického systému 
knižníc Slovenskej republiky. Vytvorili sa priaznivé podmienky na skvalitnenie služieb 
používateľom a odbornej činnosti v knižnici. Systém VIRTUA sa implementoval 
v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Knižnica sa musela 
dobudovať po technologickej stránke, implementoval sa čiarový a bezpečnostný kód, 
zabezpečili sa školenia zamestnancov... 

Metodickou činnosťou sleduje, usmerňuje a riadi odbornú prácu knižníc rezortu, 
návrhmi legislatívnych opatrení a ostatnými formami metodickej činnosti vytvára 
predpoklady pre jeho rozvoj a integráciu do európskych knižnično-informačných 
štruktúr. Knižnica využíva všetky formy metodickej činnosti v rámci svojich 
personálnych možností. Osobitne sa venuje školským knižniciam, ktorých úroveň 
(financovanie, personálne zabezpečenie, knižničné fondy, priestory, technologické 
vybavenie) je z viacerých dôvodov nedostatočná. V tejto oblasti spolupracuje najmä 
s Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom kultúry SR, SNK v Martine, metodicko-
pedagogickými centrami a verejnými knižnicami. Napríklad knižnica vypracovala na 
základe medzinárodných odporúčaní (Manifest školských knižníc UNESCO/IFLA 
a Smernice pre školské knižnice UNESCO/IFLA) a platných legislatívnych noriem na 
Slovensku Model školskej knižnice, ktorý bol ako metodické odporúčanie pre školské 
knižnice schválený ministrom školstva SR, v spolupráci s MŠ SR vypracovala aj 
Smernicu o činnosti školských knižníc, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2006, 
Program pre financovanie rozvojových projektov školských knižníc Elektronizácia 
a revitalizácia školských knižníc 2006 atď. Okrem toho vedie diskusnú skupinu 
akademických knižníc na internete, kde vytvára predpoklady pre ich spoluprácu, 
zabezpečuje analýzu ich činnosti na základe štatistických údajov, pomáha pri riešení 
aktuálnych odborných problémov. 
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Knižnica sa mení. Z prevažne uzavretej inštitúcie sa z nej stáva otvorená inštitúcia, 
ktorá poskytuje informácie a dokumenty bez ohľadu na geografické, politické 
a kultúrne hranice. Hlavnou ambíciou je uchovanie tradície a kontinuity vývoja 
knižnice s následnou transformáciou na knižnično-informačnú inštitúciu moderného 
typu, ktorá by bola schopná pružne reagovať na čoraz náročnejšie používateľské 
prostredie. Je nutné technologickými a organizačnými zmenami posilňovať funkciu 
knižnice pri transfere odborných pedagogických informácií v zmysle základných 
koncepčných materiálov rozvoja školstva na Slovensku, nadviazať na kultúrne 
tradície 70. a 80. rokov a vybudovať v knižnici komunikačné centrum pracovníkov 
rezortu školstva i laickej verejnosti a tak posilniť aj jej kultúrnu identitu. 

60 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach t j  
JUDr. Ján Gašpar, riaditeľ ŠVKK 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach svoje počiatky spája s ustanovením Vysokej 
školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva (ďalej VŠPLI) v Košiciach v auguste 
1946. Z hľadiska knižničných fondov sú však tradície oveľa dávnejšie. Siahajú až do 
roku 1657, keď vznikla Košická univerzita, zreorganizovaná od roku 1777 na 
Akadémiu s filozofickou a právnickou fakultou a od roku 1850 na Právnickú akadémiu 
v Košiciach so svojou knižnicou, ktorá začala svoju činnosť v roku 1857. Zachované 
fondy historických predchodcov tvoria organickú súčasť dnešných historických fondov 
ŠVK v Košiciach. Priama kontinuita knižnice sa odvíja od uvedeného roku 1946, aj 
keď oficiálne založenie Knižnice VŠPLI sa datuje od 20. februára 1947. Ako sa
mostatný ústav začala pracovať až 1. decembra 1947 po ustanovení a vymenovaní 
knihovníka, a preto si knižnica pripomína svoje 60-ročné jubileum takmer v závere 
roka 2006. 

Dejiny ŠVK v Košiciach sa teda začali odvíjať od vysokoškolskej knižnice VŠPLI, ktorá 
veľmi rýchlo rozšírila klasickú knihovnícku prácu o nový rozmer, spoluprácu s Poľno
hospodárskym a lesníckym dokumentačným strediskom (PLDS). Snahy knižnice i stre
diska o rozšírenie pôsobnosti i kvalitatívny posun v ich činnosti napokon viedli k zlúčeniu 
oboch inštitúcií a k zriadeniu Ústrednej pôdohospodárskej knižnice v Košiciach, a to 
s účinnosťou od 1. augusta 1951. Išlo o prvú ústrednú knižnicu na Slovensku. 
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Do ďalšieho vývoja dnešnej ŠVK v Košiciach značne zasiahlo rozhodnutie Po
vereníctva školstva, vied a umení z 1. septembra 1952, ktorým bola ÚPK zrušená a jej 
fondy i zariadenie mali byť delimitované do novovytvorených štátnych študijných 
knižníc v Nitre, vo Zvolene a do Štátnej technickej knižnice v Košiciach, ktorá vznikla 
2. novembra 1951. Ako sa dočítame v archívnych materiáloch, snahy o zachovanie 
ÚPK v Košiciach vyšli naprázdno, lebo dominovala argumentácia o nevyhnutnosti 
dislokovania bibliograficko-spravodajskej činnosti pre oblasť poľnohospodárstva do 
Nitry, kde v tom čase bola Vysoká škola poľnohospodárska. 

Na druhej strane počiatky 50. rokov v Košiciach sú poznamenané prudkými zmenami, 
ktoré súviseli s vládnym uznesením o výstavbe Hutného kombinátu (HUKO). 
Industrializácia východného Slovenska, rozvoj techniky, založenie Vysokej školy 
technickej v Košiciach s fakultami - baníckou, hutníckou a ťažkého strojárstva -
predurčili jej špecializáciu na celé obdobie. Hoci knižnica v auguste 1953 dostáva 
názov Štátna študijná knižnica a od 1. apríla 1954 Štátna vedecká knižnica v 
Košiciach, menila zriaďovateľov, štatúty atď., časťou svojej činnosti vždy pokrývala 
potreby priemyselného a technického zázemia. 

Podľa spoločenskej potreby rozvíjala knižnica aj spoločenskovednú oblasť. 
V bibliografickej činnosti sa sústredila na vedy o umení vo forme tlačou vydávanej 
periodickej bibliografie s celoštátnou pôsobnosťou. Už v roku 1954 sa položili základy 
spolupráce knižnice v oblasti slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, neskôr 
aj v regionálnej bibliografii. 

Základom pre budovanie knižničného fondu bolo 1 700 zväzkov odbornej literatúry, 
ktorú ŠVK v Košiciach odstúpila Ústredná knižnica Vysokej školy technickej 
v Bratislave v roku 1946. Zbierky knižnice rýchlo narastali aj vďaka rôznym darom. 
Z niektorých organizácií získala celé knižničné komplety, napr. historické zbierky 
Knižnice Právnickej akadémie - 3 500 zväzkov, z II. štátneho gymnázia - 10 000 
zväzkov a z knižnice Krajského výboru Zväzu československo-sovietskeho 
priateľstva (ZČSP) - 11 000 zväzkov. 

Veľmi dôležitým momentom v budovaní knižničného fondu bolo priznanie práva 
povinného výtlačku Knižnici VŠPLI zo všetkých vedných odborov v zmysle vládneho 
nariadenia č. 42/1947 a odstúpenie povinného výtlačku z Východoslovenského 
múzea v Košiciach (vtedy Štátneho slovenského múzea) v prospech knižnice. ŠVK 
v Košiciach si takto zabezpečila úplnosť fondov celej československej produkcie, od 
roku 1993 slovenskej, a to bez ohľadu na obsah (vedecká, odborná literatúra, beletria, 
detská a iná) alebo typ dokumentu (knihy, periodiká, hudobniny, mapy a pod.). 
Povinný výtlačok zabezpečoval univerzálnosť fondov, špecializácia sa viac-menej 
prejavovala v počte dokupovaných výtlačkov domácej literatúry a v nákupe zahra
ničnej literatúry. Pri zahraničnej literatúre si musíme uvedomiť, že nákup z tzv. 
devízovej oblasti bol do roku 1990 limitovaný prideľovanými „fiškami" a objednávky 
spoločenskovednej literatúry boli z politického hľadiska minimalizované. 

Najviac nových knižničných fondov získava knižnica prostredníctvom nákupu, avšak 
finančných prostriedkov na nákup dokumentov je v rozpočte čoraz menej, pretože 
súčasné finančné zdroje nemôžu plne vykryť rast cien dokumentov i nákladov na 
prevádzku knižnice. V dôsledku toho klesá prírastok nových dokumentov. Tento stav 
sa mierne zlepšil v roku 2002, keď knižnica prešla opäť pod riadenie MK SR, ktoré 
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pravidelne vyčleňuje finančné prostriedky na nadobúdanie informačných prameňov 
v rámci účelových programov. No aj napriek tejto podpore knižnica nedosahuje taký 
prírastok knižničného fondu, aký bol do roku 1995. Len na porovnanie: zatiaľ čo v roku 
1995 knižnica získala 12 480 kníh a 1 586 ročníkov periodík, v roku 2005 to bolo už 
iba 8 937 kníh a 1 400 ročníkov periodík. 

Významným medzníkom v budovaní fondov knižnice bolo vytváranie zbierok špe
ciálnych technických dokumentov. V duchu aplikácie vládneho uznesenia 606/1959 Zb. 
sa tak vytváralo teritoriálne centrum tohto druhu dokumentov na východnom Slovensku. 
Klasická akvizičná práca, ktorá spočívala v nadobúdaní takmer výlučne tlačených 
dokumentov vydávaných stabilnými vydavateľmi, ako sú knihy, periodiká, mapy a noty, 
sa musela rozšíriť o nové metódy získavania. Išlo predovšetkým o získavanie 
zahraničnej firemnej literatúry, pri ktorej dominovali individuálne objednávacie listy, 
prípadne sa získavali na výstavách a veľtrhoch. Podstatne jednoduchšie bolo získavanie 
patentovej literatúry a noriem. Povinný výtlačok česko-slovenskej produkcie totiž 
zabezpečoval kompletné sady spomenutých dokumentov. Z pražského patentového 
úradu zas získavala knižnica patenty bývalých ľudovodemokratických štátov. Táto 
priaznivá situácia však bola narušená v rokoch 1997 - 2003, keď knižnica stratila právo 
na povinný výtlačok noriem a získavala ich nákupom. 

Za významný medzník v tejto oblasti môžeme považovať vytvorenie Strediska 
patentových informácií PATLIB, ktoré bolo otvorené 1. júla 2003. O dva mesiace 3. 
septembra 2003 získala knižnica čestné uznanie Úradu priemyselného vlastníctva SR 
za vytvorenie regionálneho strediska patentových informácií ÚPV SR a PATLIB. 
Podstatne sa zmenili aj nosiče týchto informácii, keď klasický papier nahradili 
kompaktné disky a elektronické databázy. Informácie o firmách a ich produktoch si 
môžu používatelia vyhľadať v študovni špeciálnych dokumentov priamo na internete. 
V súčasnosti fond špeciálnych technických dokumentov tvorí približne dva a pol 
milióna knižničných jednotiek, čo znamená zhruba dve tretiny celkového fondu 
knižnice. Ten k 31. decembru 2005 predstavoval 3 922 101 knižničných jednotiek. 

Veľkú zmenu v spracovateľských postupoch priniesla začiatkom 90. rokov 
automatizácia. Hoci určité automatizačné prvky sa používali už skôr (napr. písanie na 
CONSUL-och na dierne pásky), do procesu spracovania neperiodických dokumentov 
bol v roku 1993 zavedený knižnično-informačný systém (ďalej len KIS) - modul 
neperiodické dokumenty a začalo sa so skúšobnou prevádzkou. Od januára 1995 
prešla knižnica na reálnu prevádzku, t. j. všetky neperiodické dokumenty získané 
akvizíciou sa spracovávali na osobných počítačoch. V tomto module sa realizovali 
všetky odborné činnosti - objednávky, faktúry, urgencie povinného výtlačku, 
prideľovanie znakov MDT a predmetových hesiel i samotná katalogizácia 
dokumentov. Tým sa vytvorili predpoklady na inštalovanie online katalógu, ktorý 
umožňuje používateľom vyhľadávať literatúru podľa viacerých hľadísk: podľa autora, 
názvu, MDT, predmetových hesiel, kľúčových slov, ISBN, signatúr a edície. Online 
katalóg bol nainštalovaný v máji 1996. 

V roku 1998 bol spracovaný projekt retrospektívnej katalogizácie neperiodických 
dokumentov a vytvorený modul pre túto činnosť. Cieľom tohto projektu je konverzia 
lístkových katalógov do elektronickej podoby a aktívne sa na ňom pracuje od roku 
1999. 
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Periodické dokumenty sa do roku 2000 spracovávali v oddelení periodík klasicky, 
evidovali sa ručne na príslušných kartách, katalogizácia sa uskutočňovala na 
počítačoch v systéme MS DOS v textovom editori T-602, budovali sa lístkové 
katalógy. Zlúčením oddelenia periodík s oddelením doplňovania a spracovania kníh 
bolo vytvorené oddelenie doplňovania a spracovania kníh a periodík, v ktorom sa 
v roku 2000 začalo prechádzať na úplné počítačové spracovanie periodík v systéme 
Aleph. V počiatočnej fáze boli vytvorené katalogizačné záznamy na dochádzajúce 
periodiká, na ktoré nadviazali objednávky a faktúry a od roku 2002 vecná i menná 
katalogizácia. Na tieto činnosti nadväzovala práca s jednotkami, prideľovanie 
signatúr, väzba jednotlivých čísel do zväzkov. Po zvládnutí týchto základných činností 
bol v roku 2004 spracovaný Projekt retrospektívnej katalogizácie periodík a na tejto 
úlohe sa začalo ihneď pracovať. Cieľom tohto projektu je dostať všetky periodiká 
evidované v ŠVK Košice do elektronickej podoby a sprístupniť ich používateľom 
v online katalógoch. 

Budovanie klasických lístkových katalógov sa v roku 2004 takmer úplne zastavilo. 
Zatiaľ čo v roku 1995 bolo do klasických katalógov zaradených spolu 153 678 
katalogizačných lístkov, v roku 2005 to bolo iba 594 záznamov. Išlo o záznamy 
do katalógu audiovizuálne dokumenty a CD. Používateľom je od roku 2002 prístupný 
katalóg na webovej stránke knižnice a v týchto dňoch sa sprístupnilo objednávanie 
neperiodických dokumentov cez internet. Rok 2005 je významný tým, že všetky druhy 
dokumentov sa už spracovávali iba v systéme Aleph. 

Od roku 2002 sa knižnica stala prispievateľom do Súborného katalógu knižníc 
Slovenskej republiky - monografie i periodiká. Svojou činnosťou patrila medzi 
najaktívnejších prispievateľov v obidvoch súborných katalógoch. V roku 2005 dostala 
za svoju činnosť od Univerzitnej knižnice v Bratislave Diplom najaktívnejšieho 
účastníka kooperatívnej katalogizácie v Súbornom katalógu periodík SR. 

Knižnica Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva začala svoju 
činnosť v jednej miestnosti školy, s jedným pracovníkom, čo nepostačovalo na 
zabezpečovanie činnosti vysokoškolskej knižnice. Postupne, tak ako sa menili jej funkcie 
a zameranie, rozširovala aj svoje služby. Významný bol rok 1953, keď knižnica získala 
časť terajšej hlavnej budovy (Hlavná 10). Zriadila v nej čitáreň a požičovňu, o štyri roky 
neskôr aj študovňu. Postupne sa rozširovala a v roku 1967, po získaní ďalších priestorov 
po bývalom ZČSP, mala už 62 študijných miest. V tejto podobe študovňa slúžila až do 
roku 2003, keď prešla rozsiahlou obnovou. V roku 1971 sa sieť študovní rozrástla 
o študovňu zahraničných periodík. V roku 1993 pribudla nemecká študovňa Goetheho 
inštitútu v Mníchove s rozsiahlym fondom kníh, periodík, audiovizuálnych 
a multimediálnych dokumentov v nemeckom jazyku. Rok 2004 je významný zriadením 
americkej študovne - InfoUSA- ako prvej tohto druhu na Slovensku. Tá poskytuje knihy, 
periodiká, audiovizuálne a multimediálně dokumenty v anglickom jazyku. V roku 2000 
bola zriadená samostatná študovňa špeciálnych dokumentov, z ktorej v roku 2003 
vzniklo Stredisko patentových informácií PATLIB. V súčasnosti poskytuje knižnica svoje 
služby používateľom v ôsmich študovniach (na Hlavnej, Pribinovej ulici a Pri Miklušovej 
väznici) a jednej čitárni. Koncom októbra tohto roku začne v ŠVK v Košiciach fungovať 
Britské centrum, ktoré zriaďuje Britská rada v spolupráci s knižnicou. Knižnica plní od 
roku 2001 aj úlohy strediska európskych informácií v súčinnosti s Informačnou 
kanceláriou Rady Európy v Bratislave. Rast knižničných fondov, počtu pracovníkov, ale 
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najmä vzrastajúci záujem používateľskej verejnosti priniesli aj nárast počtu používateľov, 
návštevníkov i výpožičiek. Na ilustráciu uvádzame niekoľko čísel v tabuľke: 

S registráciou používateľov sa v ŠVK v 
Košiciach začalo v roku 1964 a s vydávaním 
čitateľských preukazov 1. januára 1969. Do
vtedy sa výpožičky realizovali na základe ob
čianskeho preukazu. Proces evidencie pou
žívateľov a množstvo s tým spojených pra
covných úkonov viedli knižnicu k zavedeniu 
automatizácie. ŠVK v Košiciach začala vy
užívať výpočtovú techniku v službách ako 
prvá na Slovensku, ba aj v Československu. 
Po predchádzajúcich prípravách 4. januára 
1981 spustila knižnica strojovú evidenciu 
používateľov v dvojzmennej prevádzke. 15. 
januára 1982 sa začali evidovať aj výpožičky 

v priamom kontakte s používateľom prostredníctvom terminálov na počítači RPP 16S. Po 
takmer desiatich rokoch prevádzky bol počítač nahradený sieťou osobných počítačov 
a celý KIS - modul výpožičky bol pretransformovaný a niekoľkokrát upravovaný. 
V súčasnosti plne pokrýva potreby knižnice i používateľov, ktorí si môžu sami výpožičky 
skontrolovať, predĺžiť, rezervovať, pripadne zrušiť rezerváciu. 

Významnou zložkou knižničných služieb je poskytovanie bibliograficko-informačných 
služieb, označovaných aj ako konzultantské služby. Predstavujú individuálnu prácu 
s používateľmi, počínajúc základnými informáciami o knižnici, službách, fondoch kniž
nice, o spôsoboch vyhľadávania literatúry cez faktografické informácie a bibliografické 
inštruktáže až po náročné informácie. V princípe takto chápaná konzultantská práca od 
roku 1956 bola v roku 1995 rozšírená o informačnú prácu využívajúcu databázy. 
V uvedenom roku knižnica vytvorila informačné pracovisko, v ktorom sústredila všetky 
získané domáce aj zahraničné databázy, ktoré sa stali zdrojom na vypracovávanie 
priebežných alebo tematických rešerší podľa požiadaviek záujemcov. Od roku 1999 
je knižnica pripojená na internet, čo podstatne zlepšilo možnosti vyhľadávania 
v informačných sieťach. Preto ak sa na prvý pohľad do uvedenej tabuľky zdá, že 
v posledných rokoch poklesol záujem o knižnicu, nie je to tak. Zmenili sa iba technické 
možnosti, vďaka ktorým záujemca o informácie, aj keď nie je čitateľom, nemusí chodiť 
zakaždým do knižnice, ale rôzne knižničné databázy môže prehľadávať aj mimo knižnice 
prostredníctvom internetu. V týchto dňoch knižnica sprístupnila používateľom ďalšiu 
novú službu, a to objednávanie a rezervovanie kníh, poskytovanie informácií o vy
požičaných, rezervovaných a pripravených knihách, prehľad restov, overovanie platnosti 
preukazu a pod. A to všetko prostredníctvom internetu, bez toho, aby používateľ musel 
navštíviť knižnicu. 

K zvyšovaniu informovanosti o službách a fondoch knižnice prispievajú aj kolektívne 
formy práce s používateľmi. Ide hlavne o inštruktážne návštevy študentov stredných 
a vysokých škôl s priblížením bibliograficko-informačných základov, tematické 
výstavy, ktoré mapujú a reagujú na spoločensko-kultúrne dianie, či rôzne besedy 
a prednášky. Významné sú aj príležitostné semináre na odborné témy. 

Základy bibliografickej činnosti boli položené ešte v období vzniku knižnice, no najmä 

Rok Fond Používatelia 

1946 1 700 

1976 1134 387 12 248 

1995 3 335 952 19 144 

2005 3 922 101 11 691 

Rok Výpožičky Návštevnosť 

1946 2 500 20 000 

1976 619 742 132 417 

1995 1 131 503 320 520 

2005 925 470 360 972 

18 Bulletin SAK, ročník 14, 2006, číslo 3 



pričlenením Poľnohospodárskeho a lesníckeho dokumentačného strediska v roku 
1951, ktoré už v tom čase s dobre vybudovanou bibliograficko-spravodajskou službou 
predstavovalo významné pracovisko s celoštátnym dosahom. Po organizačných 
zmenách v roku 1953 knižnica rozširuje oblasť bibliografického záujmu aj 
o spoločenské vedy a vydáva tzv. bibliografické časopisy celoštátneho charakteru 
v sérii „Umenie". 

O rok neskôr štatút vydaný Ministerstvom školstva v Prahe vymedzil knižnici aj úlohy 
v oblasti špecializácie na baníctvo, hutníctvo a strojárstvo. Teda v tomto období sú 
korene spoločenskovednej, prírodovednej i technickej bibliografie, spracovávanej zo 
súbežného, retrospektívneho či regionálneho pohľadu. Košickí bibliografi stáli pri 
koncipovaní dlhodobých programov slovenskej bibliografie, rozvíjaní teórie 
bibliografie, organizovaní bibliografických konferencií i pri napĺňaní konkrétnych 
bibliografických prác. Zvlášť program slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie 
bol stanovený dlhodobo a realizuje sa aj v súčasnosti. V rámci rozdelenia úloh medzi 
SNK v Martine, Univerzitnou knižnicou v Bratislave a ŠVK v Košiciach sa naša 
knižnica podujala riešiť úlohy: Bibliografia slovenských novín a časopisov na 
Slovensku v rokoch 1945 - 1954 (neskôr, v roku 1958, predĺžená do roku 1960) 
a z rozpisového radu: Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1901 -
1918, Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918 
a Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku 
ľ rokoch 1901 - 1918. 

Počiatky regionálnej bibliografie ŠVK spadajú tiež do 50. rokov. Snaha maximálne 
zdokumentovať regionálne tlače viedla knižnicu jednak k aktívnej akvizičnej činnosti 
(zásada mať aspoň dva výtlačky regionálnych dokumentov), jednak k spracovávaniu 
regionálnej bibliografie. Teoretické otázky spojené s regionálnou bibliografiou a jej 
koordináciou rozpracoval celoslovenský seminár v Košiciach v roku 1959. Praktickým 
výstupom boli ročenky ŠVK v Košiciach Bibliografia východného Slovenska 1962 
a ďalšie zväzky súboru Bibliografie k dejinám východného Slovenska a rad ďalších 
významných diel, ako aj ročenka Východoslovenský kraj v tlači, ktorá vychádzala 
v rokoch 1970 - 1990. 

Koncom 70. rokov a v prvej polovici 80. rokov vznikajú na pôde ŠVK v Košiciach 
bibliografické diela tematicky viazané na Košice. Zostavovateľmi týchto diel boli 
v prevažnej miere PhDr. Mária Mihóková a JUDr. Michal Potemra. Vychádzal celý rad 
tematických bibliografií zameraných na históriu Košíc v časovom rozpätí rokov 1848 
až 1918, neskôr až do roku 1945. Ich cieľom bolo prispieť k zdokumentovaniu dejín 
mesta. Košice tak získali osobitne cenné dokumenty pri mapovaní a spracovávaní 
svojich dejín. Posledným tlačeným výstupom z tejto série je  Slovník košických 
osobností 1901 - 1918. Na jeho rozšírení a doplnení sa naďalej pracuje. V súčasnosti 
je pred ukončením a vydaním ďalšie dielo Lexikón Košičanov 1. diel (A - J), ktorého 
autormi sú JUDr. Ján Gašpar, Eleonóra Blašková a PhDr. Mária Mihóková. Lexikón 
Košičanov bude obsahovať informácie o významných občanoch nášho mesta, ktorí tu 
žili a pôsobili v období rokov 1848 - 1938. V mnohých prípadoch po prvýkrát 
sprístupní základné biografické informácie o osobnostiach z oblasti vedy, kultúry, 
politiky, športu, umenia, duchovného a hospodárskeho života. 

Súbežne s rozvojom slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, spoločenskovednej 
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a regionálnej bibliografie nastal prudký rozmach technickej a prírodovednej bibliografie. 
Knižnica takto zareagovala na vládne uznesenie 606/1959 Zb. o sústave vědecko
technických a ekonomických informácií a na rozvoj priemyslu na východnom Slovensku. 
Budovala rozsiahle kartotéky a bibliografie, ktoré boli zdrojom pre širokú bibliografickú 
a rešeršnú činnosť. V oblasti technickej bibliografie knižnica spolupracovala s Maticou 
slovenskou (dnes Slovenskou národnou knižnicou) v Martine a Štátnou technickou 
knižnicou v Prahe pri koordinácii edičnej činnosti. Táto koordinácia v súčasnosti 
pokračuje v rámci Slovenska. 

Začiatkom 90. rokov nastali v oblasti bibliografie v ŠVK v Košiciach obsahové zmeny. 
Knižnica ukončila dlhodobé vydávanie ročeniek a ťažisko svojej činnosti kladie na 
štatutárne určené vednoodborové špecializácie. Bibliografická práca sa koncentruje 
do dvoch úsekov: súbežnej a retrospektívnej bibliografie. Informatizácia, ktorá 
vstúpila aj do bibliografickej činnosti, značne zmenila charakter tejto práce. V roku 
1994 sa začali elektronicky spracovávať záznamy v programe CDS/ISIS na úseku 
súbežnej bibliografie a v roku 1995 aj na retrospektívnom úseku (spolu deväť 
databáz). Vednoodborové databázy (BAN - baníctvo, HUT - hutníctvo, GEO -
geológia) majú celoslovenský záber aj s regionálnym aspektom. Podieľajú sa na 
tvorbe súbežnej slovenskej národnej bibliografie - séria Články. Regionálna 
bibliografia (databáza REG), ktorá zachytáva celospoločenské dianie celého 
východného Slovenska, predstavuje doteraz najsilnejšiu zložku bibliografickej 
činnosti, umocnenú dlhoročnou spoluprácou s ďalšimi štrnástimi knižnicami regiónu. 
V edícii Poznaj východné Slovensko sa knižnica snažila prispieť k poznaniu dejín 
i súčasnosti tohto teritória. Regionálny výskum dopĺňa aj biografistika (databáza 
REOS), ktorá obsahuje bohaté informačné zdroje o tých významných osobnostiach, 
ktoré sa v regióne narodili, pôsobili alebo svojou činnosťou ovplyvnili jeho dianie. 
Špecializovaná databáza o živote rómskeho etnika ROMANO obsahuje bibliografické 
záznamy s celosvetovým záberom zo všetkých oblastí života z periodickej i 
neperiodickej tlače. Retrospektívna bibliografia - databáza RETRO - sa v súčasnosti 
venuje výskumnej úlohe Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov 
vychádzajúcich na Slovensku v rokoch 1901 - 1918 so zameraním na všetky oblasti 
spoločenského života na východnom Slovensku. Jej podskupinu tvorí tematická 
databáza CIRK (náboženstvo). Všetky databázy sú vystavené na webovej stránke 
knižnice, čím sú sprístupnené širokej verejnosti na voľné rešeršovanie. 

Medzníkom v bibliografickej činnosti je rok 2006, keď sa regionálna bibliografia 
východného Slovenska stala súčasťou Súborného katalógu článkov. Výrazne sa 
zvýšil podiel na tejto participácii (databáza SLO) a upevnilo sa postavenie ŠVK 
v Košiciach v celoštátnom kontexte. 

Základ historického fondu knižnice tvorí fond bývalej Knižnice Právnickej akadémie 
v Košiciach, ktorý bol rozhodnutím Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave 
zo dňa 10. júla 1952 zverený do správy ŠVK v Košiciach. Ďalšie doplňovanie tejto 
časti knižničných zbierok prebiehalo na základe výberu vzácnych tlačí zo zvozov 
vyradenej literatúry, z darov, ale aj z nákupu, pokiaľ išlo o tlače regionálneho 
charakteru. Napriek rozsiahlosti historického fondu, ktorý dnes predstavuje približne 
90 000 k. j., jeho ochrana bola na veľmi nízkej úrovni. Sústavné kritické priestorové 
problémy knižnice a negativistický postoj uplynulej spoločenskej doby ku kultúrnemu 
dedičstvu spôsobili, že sa uprednostňovala práca s aktuálnym fondom. A ž  v roku 
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1986, keď sa knižnica zapojila do rezortného výskumu MK SSR v rámci čiastkovej 
výskumnej úlohy Generálna báza údajov slovenskej národnej retrospektívnej 
bibliografie, a to konkrétnou tematickou úlohou Katalóg tlačí 16. storočia v ŠVK 
v Košiciach, neskôr aj budovaním Generálneho katalógu slovacikálnych tlačí 18. a 19. 
storočia, sa začala venovať práci s historickým fondom väčšia pozornosť. Od tých 
čias sa datuje úzka spolupráca v oblasti metodiky spracovania starých tlačí so SNK 
v Martine. Systémovo sa však začala riešiť otázka práce s historickým knižničným 
fondom v knižnici až po roku 1990, keď bola spracovaná jej celková koncepcia (prijatá 
v roku 1992), neskôr bol spracovaný projekt na vytvorenie Študijnej knižnice 
košických tlačí, ktorá bola slávnostne sprístupnená v máji 1995. Organizačné kroky, 
ktoré viedli k vytvoreniu samostatného oddelenia historických fondov, vytváranie 
vhodnejších priestorových podmienok na uloženie a ochranu starých tlačí a činnosť 
reštaurátorského pracoviska, ktoré začalo pracovať pri oddelení historických fondov 
v júni 1996. To všetko vytváralo predpoklady na zlepšenie starostlivosti o tieto vzácne 
fondy, ale najmä na ich výskum a využívanie bádateľskou verejnosťou. Starostlivosť 
o zverené historické fondy sa prejavila aj v spracovaní a naplnení projektu Analýza 
fyzického stavu historického fondu v ŠVK v Košiciach. Výsledky analýzy poukázali na 
aktuálny stav historického fondu a na jej základe sa vyberajú najviac poškodené knihy 
na reštaurovanie a konzervovanie. Knižnica svoju činnosť v oblasti práce s 
historickými fondmi stále rozširuje. V súčasnosti sú už bibliograficky spracované a 
verejnosti viac sprístupnené všetky tlače slovacikálneho charakteru pochádzajúce zo 
17. a 18. storočia. Na základe rozhodnutia MK SR č. 4074/2002-400 zo dňa 23. júla 
2002 boli inkunábuly ŠVK v Košiciach vyhlásené za historický knižničný fond a 
zaradené do ústrednej evidencie HKDaF pod poradovým číslom 158. 

Elektronizácia veľmi kladne ovplyvnila aj prácu s historickým fondom. Všetky 
dokumenty sú v súčasnosti spracovávané v elektronickej podobe, čo umožňuje 
sprístupniť všetky budované databázy širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí. 
Sú k dispozícii nielen v tlačenej podobe, ale aj prostredníctvom webovej stránky 
knižnice. V súčasnosti sú vystavené databázy obsahujúce záznamy o dokumentoch 
do roku 1900: TRNTLA - trnavské tlače, MALETL - tlače z produkcie menších 
tlačiarenských centier na Slovensku, BRATL - bratislavské tlače, BOHEM - tlače z 
produkcie českých tlačiarní, KASSA - košické tlače, SLOV - jazykové slovaciká, 
ST16 - tlače 16. storočia, ST17 - neslovacikálne tlače 17. storočia, ST18 -
neslovacikálne tlače 18. storočia. 

Pracovníci ŠVK v Košiciach sa už od prvých rokov intenzívne zapájali do diania 
v slovenskom knihovníctve a bibliografii a v mnohom mali svoj podiel na ich 
smerovaní. Už pred začatím plánovitého výskumu sa podieľali na rozvíjaní teórie 
knihovedy, dokumentácie, bibliografie a informatiky prostredníctvom prekladov (napr. 
Denisjevovej učebnice bibliografie), s účasťou v sekciách Slovenskej knižničnej rady 
a Ústrednej knižničnej rady, publikačnou prácou v odbornej tlači, recenziami 
a podobne. V mnohých prípadoch knižnica spolupracovala na príprave závažných 
pomôcok pre slovenské knižnice. Tu možno spomenúť zostavenie Tabuliek 
systematického triedenia pre ľudové knižnice, ktoré v roku 1965 vydala MS v Martine, 
alebo účasť knižnice v rokoch 1957 - 1958 na príprave Vzorového katalógu pre 
ľudové knižnice či redigovanie Bibliografického zborníka v rokoch 1957 - 1962. 

V období plánovaných rezortných výskumných úloh sa knižnica zapojila do ich 
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riešenia, napr. na tému Postavenie knižnice v informačnom systéme (1971 - 1975), 
v rokoch 1981 - 1985 riešila výskumnú úlohu Univerzálna vedecká knižnica v pod
mienkach výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti. Úzko spolupracovala 
s Ústavom historických vied SAV, kde participovala na riešení celoštátnych výskum
ných úloh. Určitým podielom sa zúčastnila na riešení štátnej výskumnej úlohy IKIS 
(Integrovaný knižnično-informačný systém). Podstatnú časť bibliografických diel, 
najmä z oblasti slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, možno považovať za 
výsledky vedeckovýskumnej činnosti. 

V súčasnosti sa vedeckovýskumná práca knižnice sústreďuje predovšetkým na 
oblasť výskumu starých tlačí a analýzu týchto fondov v rámci výskumnej úlohy Dejiny 
knižnej kultúry na Slovensku a programu slovenskej národnej retrospektívnej 
bibliografie, na rozpis článkov z inorečových novín a časopisov vychádzajúcich na 
Slovensku v rokoch 1901 - 1918. 

Pracovníci knižnice sa podieľajú na práci rôznych poradných orgánov a komisií alebo 
profesijných združení, čím prispievajú k ďalšiemu smerovaniu slovenského 
knihovníctva. 

Vývoj knižnice a rozvoj knižničných činností by nebol možný bez kvalitného 
personálneho obsadenia. Počas 60-ročnej existencie bolo v knižnici zamestnaných 
spolu 738 zamestnancov. Niektorí zotrvali v pracovnom pomere kratšie, iní dlhšie, ba 
niektorí strávili celý svoj produktívny vek v knižnici. Nieje možné vymenovať na tomto 
mieste všetkých, a preto spomenieme aspoň niekoľko konkrétnych mien 
zamestnancov, ktorí stáli pri zrode knižnice, prípadne v nej odpracovali približne 25 
rokov. V úvode bolo spomenuté, že knižnica začala svoju činnosť s jedným 
pracovníkom. Tým bol PhDr. Rudolf Lukáč, ktorý bol zároveň jej prvým riaditeľom. 
Jeho prvými spolupracovníkmi od roku 1948 boli: knihovníčky Edita Syrovátková 
a Marta Chotváčová, od roku 1949 Ing. Elemír Chotvač ako vedúci lesníckej časti 
poľnohospodárskej dokumentácie, Alfréd Sršeň, dokumentátor a knihovník a Eva 
Bujdošová, ktorá v knižnici zotrvala až do roku 1983. 

Tento stručný pohľad na pôsobenie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v jej 60-ročnom 
priereze podáva aspoň základné kontúry jej činnosti. Niektoré boli len naznačené v rámci 
určitých odborných okruhov, napr. automatizácia, medzinárodné styky, ochrana fondov, 
atď., ale dotvárajú obraz o jej širokom zábere a nenahraditeľnom mieste v systéme 
slovenských vedeckých knižníc. Uplynulé roky potvrdili správnosť zámeru budovať 
knižnicu ako typ univerzálnej vedeckej knižnice. V súčasnosti knihovníctvo a knižnice 
veľmi rýchlo menia svoju tvár a prispôsobujú sa novým podmienkam, najmä pokiaľ ide o 
nové druhy dokumentov, nové komunikačné možnosti a požiadavky na nové služby. 
Osvojenie si metód a foriem modernej knižničnej práce, ktorá sa čoraz viac informatizuje, 
je nevyhnutnosťou. Sprievodným fenoménom rozvoja knihovníctva je internet. 
Internetové miesta v knižnici umožňujú slobodný a lacný prístup všetkým demografickým 
skupinám občanov k informáciám. 

Je potrebné, aby sa knižnica stala miestom duševnej relaxácie, kde ľudia radi trávia 
svoj voľný čas a kde sa upevňujú ich pozitívne duchovné hodnoty. 
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Zo  života nečlenských knižníc 

Mestská knižnica v Sali 
Mgr. Adriana Balušková, vedúca MsK v Šali 

Počiatky šalianskej knižnice, ktorá v tomto roku oslávila 82. výročie svojho vzniku, 
siahajú až do roku 1924, keď bola v Šali založená maďarská obecná knižnica. Od 
vzniku až po súčasnosť prešla rôznymi zmenami, najviac zmien bolo spojených s jej 
premiestňovaním. Po niekoľkých sťahovaniach sa nakoniec usídlila v budove na 
Hlavnej ulici a jej zriaďovateľom je Mesto Šaľa. 

Mestská knižnica je neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta a práve svojou polohou 
umožňuje všetkým - či už starším alebo mladším - obyvateľom, a to nielen nášho 
mesta, aby ju mohli navštevovať. 

To však ani zďaleka nie je jej jedinou výhodou. Okrem dobrej polohy sa môže knižnica 
popýšiť aj rozsiahlym knižničným fondom. Tvorí ho asi 65 500 kníh a usilujeme sa 
fond dopĺňať podľa požiadaviek našich čitateľov. Nové knihy pribúdajú hlavne v 
oddelení beletrie, ale aj v oddelení detskej aj náučnej literatúry. 

Veľkú obľubu si postupne získava čitáreň, v ktorej si čitatelia môžu prečítať či už 
dennú tlač, archivovanú tlač, alebo si môžu vybrať zo širokej ponuky našich kníh. Je 
vhodná hlavne pre študentov, ktorí si v nej môžu nájsť a nerušene preštudovať to, čo 
práve potrebujú a čo ich zaujíma. 

ktoré sa v našom knižničnom fonde nenachádzajú. Ochotný a kvalifikovaný personál 
pomáha dotvárať príjemnú atmosféru knižnice, do ktorej sa naši čitatelia radi vracajú. 

Každoročne knižnica organizuje rôzne besedy a podujatia. Najväčší priestor na ich 
realizáciu je v marci. Tento mesiac je pre knižnicu najkrajším mesiacom v roku. Je to 

Dve internetové stanice slúžia našim používateľom. 

Pre našich čitateľov má
me na náučnom oddelení 
k dispozícii dva počítače 
s možnosťou interneto
vého pripojenia. Ponúka
me aj možnosť tlače a 
viazania dokumentov 
hrebeňovou väzbou, ako 
aj kopírovacie služby. Za
ujímavá je aj služba me-
dziknižničnej výpožičky, 
ktorú naši čitatelia čoraz 
väčšmi využívajú. Touto 
službou zabezpečujeme 
našim čitateľom knihy, 
o ktoré majú záujem a 
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Mesiac kníh a my sa počas neho 
každý rok môžme tešiť z prítomnosti 
detí, ktoré našu knižnicu v hojnom 
počte navštevujú. Veselé detské 
tváričky prezrádzajú zvedavosť a 
záujem o našu knižnicu a jej knižky. 
Navštevujú nás deti nielen základ
ných, ale aj materských škôl, čo nás, 
samozrejme, veľmi teší. Pri príle
žitosti Mesiaca kníh umožňujeme 
prváčikom aj bezplatný zápis do 
knižnice, čo takmer všetci využí
vajú. Dostanú svoj prvý čitateľský 
preukaz a stávajú sa tak našimi 
čitateľmi. 

V marci sa tiež zapájame do Týždňa slovenských knižníc, keď vyhlasujeme amnestiu 
pre zábudlivcov - ide o možnosť vrátenia zabudnutých kníh bez pokuty. Túto možnosť 
zatiaľ využíva len málo čitateľov, hoci kníh, ktoré čitatelia do knižnice zabúdajú vrátiť, 
je niekoľko desiatok. Verím, že v budúcnosti sa vďaka väčšej propagácii tejto akcie 
situácia zmení a čitatelia ocenia túto možnosť. 

V rámci vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej činnosti knižnica pravidelne uskutočňuje 
výstavky literatúry, nástenky, exkurzie žiakov ZŠ spojených s informatickou výchovou, 
besedy o knihách, autorské besedy - prezentácie pripravovaných alebo už vydaných 
publikácií. 

Ďalšou aktivitou našej knižnice, resp. nášho detského oddelenia, sú tzv. tvorivé 
dielne, pri ktorých pracovníčky detského oddelenia zhotovujú s deťmi rôzne ozdobné 
predmety. 

Záujem deti o knižnicu je veľký. 

Našu knižnicu v poslednom 
čase zviditeľnila aj zbierka 
kníh dánskeho filozofa a spi
sovateľa Sorena Kierkegaar-
da, ktorá je počtom kníh dru
hou najväčšou v Európe. Je 
umiestnená práve v našej 
knižnici a jej výnimočnosť pri
ťahuje pozornosť mnohých 
čitateľov. Na pozvanie majiteľa 
tejto zbierky do našej knižnice 
zavítal dňa 12. júla 2006 aj 
veľvyslanec Dánskeho kráľov-

Dánsky veľvyslanec navštívil našu knižnicu a pokrstil stva Jürgen Münk Rasmus-
knihu R. Králika Problém zvaný Kierkegaard. sen. S jeho návštevou bola 

spojená prehliadka našej 
mestskej knižnice, ako aj krst knihy Romana Králika s názvom Problém zvaný 
Kierkegaard. Následne sa veľvyslanec zúčastnil veľmi živej besedy na tému Soren 

24 Bulletin S A K ,  ročník 14, 2006, číslo 3 



Kierkegaard. Svoju spokojnosť s návštevou nášho mesta a našej knižnice vyjadrila 
jeho Excelencia aj prijatím pozvania na opätovnú návštevu. 

Na záver by som ešte rada pripomenula, že knižnica pracuje na vytvorení elektro
nickej databázy knižničného fondu. Máme zakúpený program PROFILIB a od roku 
2004 sa prostredníctvom počítačov spracúvajú v tomto programe postupne všetky 
novozakúpené knižné jednotky. Po zaevidovaní celého nášho fondu (asi 65 000 kníh) 
by naša knižnica prešla na prácu výhradne s počítačmi. Taktiež by bolo možné 
vytvoriť online katalóg, ktorý by zabezpečil pohodlný prístup k nášmu fondu. No 
vzhľadom na to, že tento proces je veľmi zdĺhavý a finančne náročný, jeho celková 
realizácia sa plánuje až v priebehu niekoľkých rokov. 

Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica v Snine J 
Darina Kubišová 

Mesto Snina sa nachádza v najvýchodnejšom cípe Slovenska v Prešovskom kraji. 
Leží na sútoku riek Cirocha a Pčolinka. Z juhu je ohraničené Vihorlatskými vrchmi, z 
východu Bukovskými vrchmi, zo severu Nízkymi Beskydmi a na západe sa otvára do 
Cirošskej doliny. Je východiskom do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ktorá je 
sopečného pôvodu, a do Národného parku Poloniny, ktorý je od roku 1993 spolu s 
priľahlými územiami Ukrajiny a Poľska súčasťou medzinárodnej biosférickej 
rezervácie Východné Karpaty vyhlásenej organizáciou UNESCO na ochranu pra-
lesovitých spoločenstiev. 

Snina je hospodárskym a správnym centrom regiónu, v ktorom spolu s ďalšími 33 
obcami žije na rozlohe 80 503 ha vyše 40 000 obyvateľov. Samotné mesto má podľa 
posledného sčítania 21 325 obyvateľov. 

Okrem prírodných a kultúrnych pamiatok sa tu nachádza aj vodárenská nádrž Starina, 
ktorá zásobuje pitnou vodou obyvateľov Košického a Prešovského kraja. 

Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí zabezpečuje pre občanov i návštev
níkov mesta Snina mestské kultúrne stredisko, ktorého súčasťou je aj Mestská 
knižnica. 

Prvé písomné záznamy o existencii knižnice sú datované od roku 1952. Sídlila v 
rodinnom dome pána Müllera. Odvtedy sa viackrát sťahovala. A ž  v roku 1985 získala 
priestory pre svoju činnosť v budove Mestského úradu v Snine, kde sídli dodnes. 

Sninská knižnica nemala nikdy právnu subjektivitu. Od roku 1985 je súčasťou 
Mestského kultúrneho strediska v Snine, ktorá je rozpočtovou organizáciou mesta 
Snina. K základným dokumentom Mestskej knižnice v Snine patrí Štatút zriaďovateľa 
a Knižničný poriadok. 

Je univerzálnou verejnou knižnicou a v zmysle svojej zriaďovacej listiny v súčasnosti 
pôsobí ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia poskytujúca v rámci svojej 
územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. 
Knižnica svojim používateľom bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a pro
fesijného zamerania poskytuje bežné štandardné služby súvisiace so sprístupňo
vaním svojho knižnično-informačného fondu. 
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V súčasnosti knižný fond 
mestskej knižnice tvorí 27 751 
zväzkov kníh rôzneho žán
rového zamerania (beletria pre 
mládež a dospelých, náučná 
literatúra pre mládež a dospe
lých a pomerne rozsiahly fond 
encyklopedickej literatúry). 
Okrem toho knižnica disponuje 
aj štyrmi titulmi periodík, ktoré 
sú rovnako ako knižný fond 
dostupné širokej čitateľskej ve
rejnosti, ako aj náhodným náv-

Pohľad do interiéru knižnice 1 števníkom knižnice. Knižnica 
registruje ročne od 1 500 do 

2 000 čitateľov, ktorých počet tvoria žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých 
škôl, ľudia v produktívnom veku (zamestnanci a podnikatelia), nezamestnaní a dôchod
covia. Priemerná denná návštevnosť knižnice je približne 90 až 100 návštevníkov. Počet 
výpožičiek za bežný kalendárny rok dosahuje 35 000 zväzkov. 

matizácie knižničných procesov 
sa pre knižnicu stal prelomo
vým rokom rok 2003. Toto 
obdobie, ktoré možno považo
vať za začiatok rozvíjania 
procesov elektronizácie knižni
ce, prinieslo najväčšie zmeny 
týkajúce sa spôsobu jej práce. 

Bol zakúpený subsystém retra a 
čiarového kódu knižničného softvéru Libris, v ktorom sa všetky knižné jednotky začali 
spracovávať od augusta 2003. V súčasnosti je takmer celý knižný fond spracovaný, 
knižnica sa pripravuje na konverziu do iného subsystému. Celý tento proces prebieha 
bez narušenia činnosti a akýchkoľvek obmedzení požiadaviek čitateľov a návštevníkov 
knižnice. O čo najlepšie zabezpečenie prevádzky knižnice sa starajú tri pracovníčky, 
ktoré počnúc akvizíciou a končiac samotnou výpožičkou knižnej jednotky vykonávajú 
všetky potrebné úkony na to, aby sa kniha čo najskôr dostala k čitateľom. 

Pohľad do interiéru knižnice 2 

K základným knižničným služ
bám patria absenčné a pre
zenčné výpožičky. Doplnkové 
služby tvorí MVS, rezervácia 
kníh a internetové služby, ktoré 
sú verejnosti poskytované od 1. 
marca 2005. V oblasti auto-

Mestská knižnica nakupuje knihy 4-krát ročne v celkovej hodnote 100 000 Sk v rámci 
schváleného plánu rozpočtu mestského kultúrneho strediska. 

Kultúrno-výchovná činnosť knižnice je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých 
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čitateľov. Prioritou v tejto oblasti zostáva práca s deťmi, pre ktoré knižnica pripravuje rôzné 
podujatia. Počnúc marcom, ktorý tradične začína týždňom otvorených dverí, poriada 
knižnica exkurzie, besedy v knižnici, pripravuje výstavky knižných noviniek. Pre stredo
školskú mládež pripravujeme exkurzie s odborným výkladom nielen o knižnici a jednot
livých činnostiach, ale aj o možnostiach využitia knižničných služieb. 

Z podujatí, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka 2006, môžeme spomenúť podujatie 
určené svojím zameraním deťom všetkých materských škôl na území mesta pod 
názvom Vstúpme spolu do rozprávky. Zúčastnené deti okrem aktívnej účasti v 
besiedke o prečítanej knihe Dobrodružstvá škriatka Valentína nakreslili svoju 
najobľúbenejšiu rozprávkovú bytosť. Najkrajšie práce boli odmenené vecnými 
cenami. Pre stredoškolákov sa uskutočnilo stretnutie s realizátormi projektu 100 kníh 
Tatrabanky, na ktorom sa zúčastnili nielen autori, ale aj vydavateľ pôvodnej slo
venskej tvorby. Podobné stretnutie plánujeme uskutočniť do konca roka, nakoľko sa 
stretlo s veľkým záujmom. 

Knižnica sa zapája do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc. Zároveň sa 
zapája do projektov Ministerstva kultúry SR na získanie grantových finančných 
prostriedkov. 
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INFORMÁCIE 

Z konferencie Knižnice 2007 - 2013 

- V' ' V \ ' : ; ' . ' ' V 
V úvodníku tohto čí s/a Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc predsedníčka SAK 

. PhDr. Daniela Gon 
ktoré tvorili podklac 
knihovníctva do rok 
Doktorová na celos 
júna 2006) a majú \ 

Príspevky (je ich 1 

dová vyčerpávajúco odôvodnila potrebu zverejniť príspevky, 
I pri spracovávaní, hodnotenia. Stratégie rozvoja slovenského 
:u 2006 (toto hodnotenie pripravila a predniesla Mgr. Andrea 
lovenskej konferencii Knižnice 2007 - 2013 v Martine dňa 7. 
/ysokú dokumentačnú hodnotu. 

0) s uvedením ich spracovateľov prinášame v plnom znení 
s minimálnymi gran 

/ . i, i i 
iatickými a grafickými úpravami. 

I í l v "  ŕ'í-ľ"'  t.'' •" 

/ . i, i i 
iatickými a grafickými úpravami. 

I í l v "  ŕ'í-ľ"'  t.'' •" 

I.  Banskobystrický samosprávny  k r a j  (vere jné  knižnice)  

Úvod 

Prijaté a schválené dokumenty, akými sú Stratégia slovenského knihovníctva do roku 
2006 a Uznesenie vlády SR č. 801/2002 o elektronizácii knižníc SR, predpokladali 
postupný rozvoj verejných knižníc. 

Politické, spoločenské a hospodárske aktivity na Slovensku však nevytvárali 
podmienky pre ich úspešnú aplikáciu. Za neúplné a nedotiahnuté výsledky naplnenia 
úloh schválených v týchto dokumentoch sa podpísala aj decentralizácia štátnej 
správy a samosprávy. 

Pozitívnym javom bolo udržanie nezmeneného počtu verejných knižníc. Redukcii sa 
nevyhli pobočky regionálnych knižníc, ktoré sa znížili za hodnotené obdobie o 9 - najviac 
pobočiek (4) zrušila Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši (2004). 

Počet verejných knižníc k 31. decembru 2005 bol 431, z toho 1 regionálna knižnica 
s krajskou pôsobnosťou a 5 regionálnych knižníc priamo riadených VÚC, 18 mestských 
a 407 obecných knižníc riadených mestskými a miestnymi samosprávami. 

Citované prijaté dokumenty boli zo strany zriaďovateľov regionálnych knižníc zapracované 
do plánov a výkonov knižníc, zriaďovatelia však kritizovali nepodporené financovanie 
naplnenia cieľov stratégie a elektronizácie zo strany štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že 
zriaďovatelia museli zabezpečovať na naplnenie tohto cieľa vlastné finančné zdroje, nebolo 
možné adekvátne naplniť plánované opatrenia a prijaté úlohy. 

Zriaďovatelia obecných knižníc v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov 
nezakomponovali do svojich plánov a výkonov predloženú stratégiu a elektronizáciu. 
Očakávali, že prijaté opatrenia v schválených materiáloch im zabezpečia finančné 
zdroje predovšetkým na informatizáciu a internetizáciu a na nákup informačných 
zdrojov pre knižnice. 
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Napriek tomu sa podarilo z iniciatívy zo strany zriaďovateľa regionálnych knižníc prijať 
niekoľko významných dokumentov platných pre verejné knižnice, v ktorých boli 
rozpracované úlohy Stratégie slovenského knihovníctva do roku 2006 a Uznesenie 
vlády SR č. 801/2002 o elektronizácii knižníc SR, a to: 

• vo vydaných zriaďovacích listinách regionálnych knižníc bolo zabezpečené 
zachovanie regionálnych knižničných systémov vrátane metodickej a bibliografickej 
činnosti; 

• zo strany zriaďovateľa (VÚC) bola rozpracovaná I. a II. etapa elektronizácie 
krajskej a regionálnych knižníc BBSK v zmysle Uznesenia vlády SR č. 801/2002 o 
elektronizácii knižníc SR predovšetkým na dobudovávanie lokálnych sietí, 
pokračujúcu internetizáciu, výmenu zastaranej výpočtovej techniky, zabezpečenie 
nákupu potrebných softvérov a na rozvoj knižnično-informačných procesov 
prostredníctvom technologických nástrojov; 

• regionálne knižnice v zmysle pokynov a osnovy zriaďovateľa spracovali Stratégiu 
rozvoja a strednodobý plán činnosti regionálnej knižnice na roky 2003 - 2007, ktorá 
sa stala orientačným materiálom pri tvorbe ročných plánov; 

• zriaďovateľ v spolupráci s krajským knižničným metodickým pracoviskom vypra
coval orientačné normatívne ukazovatele pre regionálne knižnice BBSK (2004) s 
cieľom zachovať metodické a bibliografické funkcie, stabilizovať odborné pracovné 
miesta, doplňovanie KF a iné; 

• zriaďovateľ vypracoval a Zastupiteľstvo BBSK schválilo Koncepciu rozvoja kultúr
nych inštitúcií v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja do roku 2010 
(2004); 

• schválená Koncepcia rozvoja kultúrnych... bola rozpracovaná a zakomponovaná 
do Akčného plánu priorít a opatrení na rok 2005 - ...vyplývajúcich zo schválenej 
Koncepcie rozvoja... (2004), ktorých úlohy zamerané na knižnice zakomponovali 
regionálne knižnice BBSK do plánovaných úloh v roku 2005 a na rok 2006; 

• zriaďovateľ spracoval a predložil v úzkej spolupráci s regionálnymi knižnicami 
projekt RegioNet knižníc BBSK v rámci OP Zl, priorita 3: Lokálna infraštruktúra -
opatrenie 3.2. Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, Blok 
A: Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet v regiónoch (na roky 
2006 - 2007). Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo 
spolufinancovanie projektu Uznesením č. 838/2005 zo dňa 27. júna 2005. K 31. 
marcu 2006 neboli známe výsledky vyhodnotenia projektu. 

• Strategická úloha č. 1: Informatizácia a internetizácia knižníc 

Tabuľka č. 1 

Finančné prostr iedky 
od zriaďovateľa 
na internetizáciu 
a informatizáciu v t is .  S k  

2003 2004 2005 

V U C  1 390 1 271 205 
Samospráva miest a obcí 0 68 0 

Finančné prostriedky vynaložené zo strany BBSK (VÚC) na 6 regionálnych knižníc 
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dokumentujú nasledujúce výsledky dosiahnuté v oblasti informatizácie a interne-
tizácie knižníc: 

• regionálne knižnice zosúladili knižnično-informačné systémy a využívali jednotný 
knižnično-informačný sieťový systém LIBRIS a bibliografický sieťový systém 
BIBLIS; 

• doladili lokálne siete a disponujú jednotným operačným sieťovým systémom NTW 
NOVELL (výnimkou zostala VKMK v Banskej Bystrici v dôsledku vysokého počtu 
pobočiek - 8 - využívala LINUX); 

• regionálne knižnice dobudovali pripojenie na internet; napriek rôznym typom 
pripojenia (mikrovlnné, ADSL, DSL, SANET...) sa zvýšila ich prenosová rýchlosť 
pripojení a dosahuje minimálne 1 Mb/s; 

• regionálne knižnice poskytovali internetové služby pre verejnosť za poplatok; 
krajská knižnica poskytovala internetové služby bezodplatne z dôvodu využívania 
dátovej siete SANET (2005); 

• VKMK B. Bystrica vybudovala pripojenie 8 pobočiek s využívaním KIS LIBRIS 
a zároveň aj pripojenie pobočiek (2005) na internet (virtuálnou privátnou sieťou); 

• zrušili sa pôvodné lokálne siete vybudované na koaxiálnom pripojení a vybudovali 
sa lokálne siete na báze štruktúrovanej kabeláže: Zvolen (2004), Rim. Sobota 
(2004), Lučenec (2005), Kremnica (2005); 

• regionálne knižnice vybudovali a sprístupnili vlastné weby knižnice (6); 

• databázy a online služby na internete ( W W W  OPAC LIBRIS, BIBLIS) sprístupnili 
v plnom rozsahu 2 knižnice (B. Bystrica, Zvolen), 1 knižnica - V. Krtíš (katalóg 
dokumentov a prezeranie konta výpožičiek) a 3 sa pripravujú na sprístupnenie 
informačných zdrojov (Lučenec, Kremnica, Rimavská Sobota); 

• 60 % zastaranej výpočtovej techniky bolo vymenenej za výkonnejšiu (2003 - 2005) 
a počty počítačov v regionálnych knižniciach vzrástli o 40 %. 

Naďalej ostáva úloha rozšírenia počtu internetových miest pre používateľov a výmena 
výpočtovej techniky. V súčasnosti je z celkového počtu PC v regionálnych knižniciach 
pripojených k internetu 66 %. Pre používateľov z celkového počtu pripojení na internet 
je vyčlenených zatiaľ len 28 %. Na 1 internetové miesto pripadá v regionálnych 
knižniciach 1 200 používateľov. 

Stav v obecných knižniciach je neuspokojivý v aplikácii a vývoji v tejto oblasti. 
Primátori a starostovia miest očakávali podporu a úspešnú realizáciu uloženej úlohy: 

zabezpečenie finančne výhodného pevného pripojenia knižníc financovaných 
z verejných zdrojov v Slovenskej republike na internet prostredníctvom vládnej 
dátovej siete GOVNET - do 31. decembra 2002 mestské knižnice v sídlach 
okresných miest a do 31. decembra 2004 mestské a obecné knižnice s profesio
nálnym pracovníkom...", čo sa do t. č. nerealizovalo. 

V tabuľke č. 1 vidíme nízku mieru investícií do oblasti informatizácie a internetizácie 
zo strany samospráv miest a obcí. V podstate pripojenia na internet a využívanie 
knižnično-informačných softvérov v obecných knižniciach definuje nízke percento. 
Knižnično-informačný systém využívalo 20 obecných knižníc (4,6 %) a pripojenie na 
internet 14 obecných knižníc (3 %). 

Informácie o obecných knižniciach na webových stránkach poskytovali zatiaľ 3 
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mestské knižnice: Mestská knižnica v Banskej Štiavnici, Mestská knižnica v Bojni
ciach, Mestská knižnica vo Fiľakove. 

Na ilustráciu uvádzame knižnično-informačné systémy v obecných knižniciach: 

- LIBRIS (12): Detva, Hriňová, Halič, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Poltár, Revúca, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Vinica, Brezno, Badín; 

- MaSK (6): Sliač, Čierny Balog, Nemce, Medzibrod, Heľpa, Dúbravy; 

- Clavius (2): Banská Štiavnica, Nová Baňa - obidve knižnice vystavujú svoje fondy 
online na internete. 

Priaznivo hodnotíme poskytnuté mimorozpočtové zdroje na informatizáciu a interne-
tizáciu z Grantového systému MK SR. Verejné knižnice prostredníctvom úspešných 
projektov získali granty, ktoré čiastočne kompenzovali nedostatok finančných pro
striedkov a najviac pomohli menším (obecným) knižniciam. 

Verejné knižnice (17) zapojené do projektu MK SR v roku 2005 „Verejný internet 
v knižniciach SR" očakávajú od realizácie projektu skvalitnenie poskytovania interne
tových služieb používateľom bezodplatne. 

• Strategická úloha č. 2: Zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice 

Tabuľka č. 2 

Nákup  K F  na 1 obyvateľa 2003 2004 2005 
v S k  6,47 8,46 7,50 

Túto rozhodujúcu a strategickú úlohu knižníc negatívnym spôsobom ovplyvnilo prijaté 
legislatívne opatrenie platné od 1. januára 2004, a to zákon o povinnom výtlačku č. 
535/2003 Z. z, ktorým sa zrušilo právo odoberania povinných výtlačkov (PV) krajským 
knižniciam SR a zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z, v zmysle ktorého sa DPH 
informačných dokumentov od 1. januára 2004 zvýšilo zo 14 na 19 %. Tieto legisla
tívne úpravy spôsobili požiadavky na zvýšenie finančných prostriedkov na nákup 
informačných zdrojov. K navýšeniu na nákup knižničných fondov došlo v roku 2004 
od zriaďovateľov a získaných grantov z Grantového systému MK SR. Rok 2005 nebol 
finančne priaznivý z hľadiska výšky prideľovania grantových prostriedkov úspešným 
projektom. Prideľované finančné prostriedky od zriaďovateľov boli takmer na rovnakej 
úrovni predchádzajúceho roka, čo sa odrazilo na nižšom nákupe na 1 obyvateľa. 

Regionálne knižnice (Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš) doplňovali fondy asi 
20 % z rozpočtu na nákup KF cudzojazyčnou literatúrou s ohľadom na národnostné 
zloženie obyvateľstva. 

V obecných knižniciach s dobrovoľným knihovníkom (asi 35 %) pretrvával stav stag
nácie a nesystematického doplňovania knižničných fondov. 

• Strategická úloha č. 3: Knižnično-informačné služby znevýhodneným použí
vateľom 

Zriaďovateľ (VÚC) plánoval (2005) spracovanie projektu debarierizácie kultúrnych 
zariadení vrátane regionálnych knižníc. Podávanie projektov v tom čase bolo zasta
vené. V súčasnosti nemajú verejné knižnice vybudované bezbariérové vstupy. 
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Regionálne knižnice (Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota) mali uzatvorené 
so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči dohodu o spolupráci 
v rámci výmeny súborov zvukových dokumentov. 

Verejná knižnica M. Kováča v Banskej Bystrici sprístupnila pre nevidiacich a slabo
zrakých používateľov (2006) výpočtovú techniku vybavenú špeciálnym softvérom pre 
znevýhodnených používateľov (finančné prostriedky získala z Grantového systému 
MK SR v roku 2005 a vlastných zdrojov). 

V zmysle používateľského zázemia boli organizované niekoľkými knižnicami poduja
tia orientované pre znevýhodnených používateľov, špeciálne školy pre znevýhodnené 
deti a deťom z osobitných škôl (Kremnica, Zvolen, V. Křtíš, R. Sobota, Lučenec). 
Obecné knižnice špeciálne služby neposkytovali, zabezpečovali len v ojedinelých 
prípadoch donášku súborov kníh pre imobilných a do domov sociálnych služieb. 

ш Strategická úloha č. 4: Program záchrany, stabilizácie a konzervácie tradič
ných nosičov informácií v Slovenskej republike 

Na tejto úlohe verejné knižnice neparticipovali. 

• Strategická úloha č. 5: Ochrana a sprístupňovanie knižničných fondov 

Regionálnym knižniciam v tejto prioritnej úlohe (ohrozujúca a zvyšujúca sa kriminalita 
a krádeže) nepriali ekonomické podmienky. Budovy regionálnych knižníc sú zabez
pečené asi na 80 %. Problémy sa nepodarilo so zabezpečovacím systémom ochrany 
budov vyriešiť napr. vo VKMK v Banskej Bystrici aj v súvislosti s vysokým počtom po
bočiek a reštitučným sporom o budovu knižnice. 

Ochranným elektromagnetickým systémom proti odcudzovaniu KF (2003) 
disponovala komplexne 1 regionálna knižnica (Zvolen) a jej fondy boli asi 65 % 
„ošetrené" ochrannými bezpečnostnými nálepkami. 

Podané projekty ďalších regionálnych knižníc zacielené na predchádzanie krádeží 
dokumentov vo voľnom výbere neboli plnohodnotne podporené. Knižnice získali 
určité finančné prostriedky z grantov a investovali aj z vlastných zdrojov, čo však 
nevykrylo komplexné zabezpečenie fyzickej ochrany knižničných fondov. To 
spôsobilo, že  regionálne knižnice (Lučenec, Veľký Krtíš) zakúpili ochranné 
bezpečnostné štítky do kníh bez ďalších dôležitých komponentov (bezpečnostné 
brány, aktivátor, deaktivátor) a knižnica v Rimavskej Sobote zakúpila bezpečnostné 
brány bez ďalšej nadväznosti na spustenie ochranného systému KF. 

Obecných knižníc sa ochrana objektov a knižničných fondov priamo netýkala. Sídlili 
vo väčšine prípadoch v budovách s viacerými subjektmi a túto úlohu zabezpečoval ich 
zriaďovateľ. Vzhľadom na veľkosť fondov neprejavovali záujem o získanie a in
štalovanie bezpečnostných systémov na ochranu KF. 

Obecné knižnice prihlásené so súhlasom zriaďovateľa do národného projektu MK SR 
Verejný internet v knižniciach SR (11) sa postupne pripravovali na dodržanie 
podmienok realizácie projektu, a to zabezpečenie okien a dvier proti krádeži výpoč
tovej techniky. 

Regionálne knižnice naďalej v rámci ochrany knižničného fondu balili dokumenty do 
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ochrannej fólie z PVC. Obecné knižnice tento spôsob ochrany neaplikovali. Knižnice 
pravidelne upomínali nedôsledných používateľov, ale nevyužívali súdnu pomoc. 

• Strategická úloha č. 6: Vzdelávanie zamestnancov knižníc a rozvoj ľudských 
zdrojov 

V tejto oblasti niekoľko rokov absentuje systematické vzdelávanie knižničných za
mestnancov. Strategická úloha vybudovať v Slovenskej národnej knižnici doškoľova
cie stredisko na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov knižníc sa 
nezrealizovala. Knižniční zamestnanci sa zúčastňovali výberovo jednotlivých krátko
dobých odborných podujatí organizovaných stavovskými organizáciami, metodickými 
pracoviskami a inými. Využívali rôzne individuálne ponuky, ktoré však nenapĺňali 
permanentné vzdelávanie. 

Pozitívne hodnotíme aktivity Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave, 
ktoré umožnilo v rámci rekvalifikačných kurzov pre pracovníkov bez knihovníckeho 
vzdelania získať certifikáty (aj keď za finančnú úhradu), a tak si zvýšiť kvalifikáciu 
(kurzy absolvovalo približne 20 zamestnancov verejných knižníc). 

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizoval dlhodobé školenia so získaním cer
tifikátu, avšak sa dotýkali úzkeho okruhu zamestnancov v súvislosti s ich umiestne
nými „Kontaktnými miestami" v krajských knižniciach SR. 

Regionálne knižnice v rámci svojich možností a rozsahu vedomostí zabezpečili pre 
zamestnancov obecných knižníc doškoľovania, aby čiastočne vykryli absentujúce ne
dostatky v tejto oblasti. 

• Strategická úloha č. 7: Výstavba a rekonštrukcia budov knižníc 

V kraji neexistovala verejná knižnica, ktorá by mala účelovo postavenú budovu. 
Investičné akcie boli ojedinelé. Najvyššiu investíciu získala Novohradská knižnica 
v Lučenci (3 mil. Sk) od zriaďovateľa na rekonštrukciu priestorov bývalého M-klubu 
a prvotného vybavenia. Rekonštruované priestory umožnili presťahovanie fondov 
oddelenia náučnej literatúry, ktoré boli doposiaľ umiestnené v katastrofálnych 
priestoroch (2005). 

Nižšie investície zo strany zriaďovateľa boli vložené do opráv havárie kanalizácie 
(Rimavská Sobota), presťahovanie pobočky (Banská Bystrica), výmeny strešných okien 
(Rimavská Sobota). Sanáciu suterénnych priestorov (odvlhčenie) s cieľom ochrany KF 
a rekonštrukciu kanalizácie z vlastných zdrojov realizovala jedna knižnica (Zvolen). 

V obecných knižniciach (10) došlo k rekonštrukčným úpravám, ktoré si nevyžiadali 
investície (opravy podláh, výmena kúrenia, vymaľovanie priestorov). Mesto Banská 
Štiavnica presťahovalo knižnicu do vhodnejších zrekonštruovaných priestorov 
v historickej budove v centre mesta (2004). 

• Strategická úloha č. 8: Informačná výchova a vzdelávanie detí a mládeže 

Verejné knižnice (regionálne a obecné) efektívne spolupracovali v informačnej 
príprave detí a mládeže so školami a na zvyšovaní ich čitateľských návykov. Aktivity 
boli realizované v čase vyučovacieho procesu (informačná výchova), ale mnohé aj 
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mimo neho. Dokumentovali to číselné ukazovatele realizovaných kolektívnych podujatí 
(ročne približne 3 000). Takmer 90 % z celkového počtu uskutočnených kolektívnych aktivít 
bolo smerovaných pre deti a mládež (Noc s Andersenom, Korunovácia kráľa (kráľovnej) 
detských čitateľov, rozbory literárnych diel, hlasné čítania, rôzne literárne súťaže, stretnutia 
so spisovateľmi píšucimi pre deti a pod.). K najvýraznejším aktivitám patrili XIV. ročník 
celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných 
škôl v SR Škultétyho rečňovanky (Veľký Krtíš), regionálne aktivity - autorské prehliadky 
literárnych prác detí Zlatá krajina (Rimavská Sobota) a pre mládež Gemerská tvorba 
mladých začínajúcich autorov (Rimavská Sobota), Detský literárny Zvolen a Prečo mám 
rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu (Zvolen) a iné. 

Knižnice spracovali rôzne propagačné materiály pre túto vekovú kategóriu (letáčiky, 
záložky). Vydávali bibliografické letáky spisovateľov píšucich pre deti (Banská 
Bystrica, Rimavská Sobota, Lučenec), zborníky detských literárnych prác (Rimavská 
Sobota, Zvolen). Vychádzali každoročne časopisy - ČITÁRIK (Lučenec), KNIHUĽKA 
(Rimavská Sobota), ČÍTAJKO (Zvolen) - určené deťom základných škôl. Pre deti 
a mládež bola vytvorená internetová linka na webových stránkach VKMK Banská 
Bystrica (2005). 

Pri knižniciach pracovali detské literárne kluby (Zvolen, Veľký Krtíš). 

Spracovala: Priska Joščáková v spolupráci s regionálnymi knižnicami (13. apríla 2006) 

II. Bratis lavské v e r e j n é  kn ižn ice  

• Strategická úloha č. 1: Informatizácia a internetizácia knižníc 

Strategická úloha predpokladala realizovať komplexný Program elektronizácie knižníc: 
• vybaviť knižnice moderným hardvérom, 

• pripojiť knižnice na internet prostredníctvom sietí GOVNET a SANET, 

• vybudovať verejne prístupné internetové pracoviská v knižniciach, 

• automatizovať vnútorné knižnično-informačné procesy, možnosť zapojiť sa do 
projektu KIS3G a slovenskej virtuálnej knižnice, pri spracovaní fondu uplatňovať 
potrebnú štandardizáciu, možnosť preberať spracované záznamy zo SNB a súbor
ného katalógu, 

• riešiť skvalitnenie služieb prostredníctvom moderných IT a zriaďovaním multi-
mediálnych študovní s prístupom k vonkajším elektronickým zdrojom, 

• zabezpečiť vzdelávanie knižničných pracovníkov v oblasti IT, aby boli schopní 
kvalitne riešiť nové úlohy pri prechode na informačnú spoločnosť, 

• riešiť digitalizáciu vybraných tlačených dokumentov (najmä historické dokumenty). 

Plnenie programu elektronizácie v podmienkach verejných knižníc v Bratislave 

Bratislavské verejné knižnice (ďalej BVK) tvorí sieť 18 knižníc a ich 23 pobočiek, 
z toho je 13 knižníc s profesionálnymi zamestnancami. 
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Tab. 1 - Technické a technologické vybavenie BVK 

U k a z o v a t e ľ  
R o k  2001 R o k  2004 R o k  2005 

U k a z o v a t e ľ  
P o č e t  K n i ž n i c e  P o č e t  K n i ž n i c e  P o č e t  K n i ž n i c e  

S e r v e r  7 3 11 6 12 6 
P C  z o s t a v a  6 2  7 121 13 148 13 
P C  s i n t e r n e t o m  67 8 104 9 
P C  pre p o u ž í v a t e ľ o v  10 7 31 6 4 0  8 
P C  pre p o u ž í v a t e ľ o v  
s i n t e r n e t o m  

16 5 2 0  7 

K I S  4 6 7 
w e b o v á  s t r á n k a  1 5 10 

Poznámka: Na porovnanie ukazovateľov uvádzame aj rok 2001 (rok schválenia Stratégie 
rozvoja...) 

a) Hardvérové vybavenie 

Napriek tomu, že vybavenosť knižníc servermi a PC zostavami od roku 2001 vzrástla 
takmer o 140 %, nemôžeme hovoriť o dobrom stave. Päť knižníc stále nevlastní 
počítač. Knižnice disponujú počítačmi rôznej kvality (od 386 po Pentia), z množstva 
148 PC je len 40 PC určených pre používateľskú verejnosť (pre vyše 44 000 čitateľov, 
resp. 425 000 obyvateľov hlavného mesta). 

b) Internetizácia knižníc a budovanie verejne prístupných internetových pra
covísk 

Hoci v sledovanom období internetizácia knižníc mierne pokročila, situácia s pri
pojením verejných knižníc hlavného mesta na internet nieje uspokojivá. K 31. decem
bru 2005 malo pripojenie na internet 9 z 18 knižníc (50 %), ale internetové služby pre 
verejnosť poskytovalo len 7 knižníc na 20 pracovných staniciach (z toho internet na 9 
PC poskytovala Mestská knižnica v Bratislave). To znamená, že jedna verejne prí
stupná internetová stanica pripadá na 2 000 čitateľov a 20 000 obyvateľov mesta. 
Strategickú úlohu internetizácie a zriadenia verejne prístupných internetových staníc 
sa knižniciam v Bratislave nedarí plniť v dostatočnom rozsahu a kvalite. Pripojenie na 
internet a zriadenie lokálnych sietí si knižnice riešili v rámci svojich finančných 
možností a pridelených rozpočtov od zriaďovateľov. Knižnice s internetom využívajú 
služby súkromných providerov, kvalita pripojenia je dostatočná. V tejto oblasti pociťu
jeme negatívne, že bod C3 uznesenia vlády č. 310/2001 sa nepodarilo realizovať a že 
pre knižnice nebolo zabezpečené finančne výhodné pevné pripojenie prostred
níctvom vládnej dátovej siete GOVNET, prípadne SANET. V oblasti knihovníctva 
vnímame diskriminačné i skutočnosť, že knižnice v Bratislave a Bratislavskom kraji sa 
v roku 2005 nemohli zapojiť do celoslovenského projektu Verejný internet v knižni
ciach, financovaného z európskych štrukturálnych fondov, hoci zápasíme s podob
nými finančnými i vecnými problémami ako ostatné verejné knižnice na Slovensku. 

c) Knižnično-informačné systémy a KIS3G 

Rozsah a štádiá automatizácie vnútorných knižničných procesov v jednotlivých verej
ných knižniciach v Bratislave sú rôznorodé. 

Sedem verejných knižníc v Bratislave má zakúpené knižnično-informačné systémy 
(KIS) na automatizáciu knižničných procesov, z toho len 1 knižnica (Miestna knižnica 
Petržalka) poskytuje automatizované výpožičky na všetkých pobočkách. Staromest-
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ská knižnica a Knižnica Bratislava Nové Mesto ich poskytuje na dvoch svojich 
pracoviskách. Ďalšie 4 knižnice (Knižnica Ružinov, Mestská knižnica, MK Lamač a MK 
Podunajské Biskupice) v tejto etape využívajú KIS na automatizované spracovanie 
fondu (priebežné i retrospektívne) a na vyhľadávanie dokumentov v automatizovanom 
katalógu OPAC. Ostatné knižnice pracujú klasickým spôsobom. 

Knižnice, ktoré vlastnia automatizované systémy, sa nezapojili do projektu KIS3G, riešili si 
vnútornú automatizáciu prostredníctvom iných vyhovujúcich lokálnych systémov (Dawinci, 
Clavius, Advanced Rapid Library, Proflib, Daimon). Pri spracovaní fondu používajú platné 
knižničné štandardy a vo svojej činnosti využívajú aj súborné katalógy a SNB. 

d) Multimediálně študovne a prístup k vonkajším informačným zdrojom 

V tomto bode programu elektronizácie je situácia bratislavských verejných knižníc 
nedostatočná. Žiadna knižnica nedisponuje potrebným vybavením multimediálneho 
pracoviska. Knižnice zatiaľ neumožňujú prístup svojim používateľom do platených 
elektronických databáz. Vlastné elektronické zdroje knižníc na CD-ROM si môžu 
používatelia prezrieť na PC v MsK, Knižnici Ružinov a MK Petržalka. 

e) Vzdelávanie a pripravenosť knižničných pracovníkov na využívanie IT 

Vzdelávanie pracovníkov BVK v moderných technológiách odráža celkový stav elek
tronizácie. Vo väčších knižniciach s rozvinutejšou automatizáciou a internetizáciou 
zamestnanci prešli základným přeškolením v práci s počítačom a internetom, v ďal
ších je úroveň pripravenosti zamestnancov poskytovať moderné služby čiastočná, 
prípadne i nedostatočná. 

Sumarizácia strategickej úlohy Informatizácia a internetizácia 

Predpokladáme, že program elektronizácie v BVK vo svojom komplexnom zámere 
nebude naplnený ani do konca roka 2006. Na druhej strane je potrebné vyzdvihnúť 
výrazné zmeny a úspechy niektorých verejných knižníc v Bratislave (v porovnaní s 
predchádzajúcim obdobím do roku 2001): 

1. MK Petržalka má komplexne automatizované výpožičné služby vo všetkých svojich 
pobočkách, je primerane vybavená počítačovou technikou a poskytuje internet pre 
verejnosť. V roku 2005 bol zakúpený KIS Clavius, modernizovala sa technika a 
v knižnici prebehla konverzia záznamov zo systému Libris. Knižnica riešila vzdelá
vanie zamestnancov v oblasti práce s počítačom a internetom. 

2. Staromestská knižnica poskytuje automatizované výpožičné služby na dvoch 
svojich pracoviskách zatiaľ v systéme Libris, v súčasnosti sa pripravuje prechod na 
novozakúpený KIS. 
Pre knižnicu bol veľmi úspešný rok 2005: 
. definitívne ukončila proces retrospektívneho spracovania fondu a uskutočnila 
výberové konanie na KIS vyššej generácie (systém Daimon), 
. pripojila všetky pracoviská na internet pripojením DSL a verejne prístupný internet 
poskytuje na jednej pobočke, 
. radikálne inovovala technické vybavenie knižnice, 
• sprístupnila vlastnú webovú stránku na kvalitatívne vysokej úrovni (stránka 
získala Cenu prezidenta združenia SlovakPrixMultimedia za inovatívny prístup 
a dodržiavanie štandardov), 
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. zabezpečila preškolenie zamestnancov v oblasti práce s počítačom a internetom. 

3. Knižnica Bratislava Nové Mesto má automatizované výpožičky na dvoch praco
viskách, internet na jednom pracovisku, má svoju vlastnú webovú stránku. V roku 
2005 inovovala KIS, konvertovala záznamy zo systému Smartlib do Dawinci a od 
začiatku roka 2006 realizuje výpožičky v novom systéme. 

4. Mestská knižnica v Bratislave nastartovala komplexný projekt elektronizácie kniž
nice koncom roku 2002 a do konca roku 2005 dosiahla tieto výsledky: 
. postupne riešila vybavenosť knižnice potrebnou technikou, vybudovala lokálnu 
sieť, zabezpečila pripojenie na internet na všetkých pracoviskách a zriadila verejne 
prístupné internetové miesta na 9 PC, 

• v priebehu troch rokov zakúpila všetky moduly KIS Dawinci s potrebnými licen
ciami, 
. uskutočnila konverziu záznamov zo systému CDS/ISIS do Dawinci a začala s ret
rospektívnym spracovaním fondu (do konca roka 2005 bolo automatizovane 
spracovaných 46 % dokumentov z celého fondu), 
. v roku 2004 sprístupnila na internete webovú stránku a od marca 2006 bola 
stránka komplexne obsahovo i dizajnérsky inovovaná, 
. čiastočne riešila doškoľovanie svojich zamestnancov v oblasti IT. 

5. Knižnica Ružinov v sledovanom období zakúpila systém Rapid Library, ako aj jeho 
vyššiu úroveň Advanced RL, do ktorého boli konvertované záznamy zo systému 
Smartlib. Riešila internetizáciu knižnice, na ústrednom pracovisku sú pre verejnosť 
prístupné tri PC. Koncom roku 2005 inovovala svoju webovú stránku na 
kvalitatívne vyššiu úroveň z hľadiska obsahu, prístupnosti a dizajnu. Riešila 
školenie zamestnancov v oblasti práce s počítačom a internetom prostredníctvom 
doškoľovacieho strediska CVTI SR. 

6. V roku 2004 a 2005 zakúpili a inštalovali KIS ďalšie knižnice: MK Lamač (Clavius), 
MK Podunajské Biskupice (Proflib), ktoré začali s automatizovaným spracovaním 
svojho fondu. 

7. V roku 2004 začala poskytovať internetové služby pre verejnosť MK Karlova Ves 
a v minulom roku táto knižnica začala projekt automatizácie s prepojením na 
vybranú školskú knižnicu. 

Čo sa v uplynulom období dosiahlo: 

1. nárast technického a sieťového vybavenia knižníc (zo 62 PC v roku 2001 nárast na 
148 PC do konca roka 2005), 

2. nákup KIS vyššej generácie v 7 knižniciach, 

3. intenzívne retrospektívne spracovávanie fondu, do konca roku bolo automatizo
vane spracovaných 65 % k. j. z celkového fondu BVK (spolu 853 477 k. j.), 

4. spustenie automatizovaných výpožičiek v troch knižniciach, 

5. riešenie internetizácie v 9 knižniciach, z toho v 7 knižniciach sú zriadené verejne 
prístupné internetové miesta. 

V roku 2006 predpokladáme plnenie ďalších úloh: 

1. nákup nového hardvéru, 
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2. pokračovanie v retrospektívnom spracovávaní fondu, príprava a rozšírenie 
automatizovaných výpožičiek na ďalších pracoviskách, 

3. rozšírenie internetových služieb a verejne prístupných internetových staníc, 

4. zriadenie multimediálnej študovne v Mestskej knižnici, v prípade získania sponzor
ských prostriedkov i zakúpenie celobratislavskej licencie do platených elektronic
kých databáz Oxford University Press, 

5. ďalšie vzdelávanie pracovníkov knižníc v oblasti IT (bol podaný i spoločný grantový 
projekt BVK na Ministerstvo kultúry SR). 

Čo sa nepodarilo BVK v hodnotenom období dosiahnuť: 

1. pripojiť všetky verejné knižnice v Bratislave na internet a poskytovať internetové 
služby v knižniciach s profesionálnymi zamestnancami (až 6 knižníc nemá vybudo
vané verejne prístupné internetové miesta), 

2. nie je automatizovane spracovaný celý fond BVK a zatiaľ je slabá úroveň v posky
tovaní automatizovaných výpožičiek (len 3 knižnice), 

3. žiadna knižnica nemá zriadené multimediálně pracovisko s potrebným vybavením; 
knižnice BVK tak nevyužívajú konzorciálne celonárodné prístupy k vonkajším 
elektronickým zdrojom a databázam, nemajú vytvorené podmienky pre elektro
nické zasielanie dokumentov (služba document delivery), 

4. celková úroveň zručnosti knižničných pracovníkov BVK pracovať s novými tech
nológiami stále nie je dostatočná, 

5. žiadna knižnica nespracovala a nerealizovala projekt digitalizácie svojich doku
mentov. 

V nasledujúcich riadkoch uvádzame faktory, ktoré sa podľa nášho názoru najviac 
podieľajú na nedostatočnom plnení strategických zámerov v podmienkach BVK (i na 
Slovensku): 

• neplnenie uznesenia vlády č. 310/2001 v potrebnom rozsahu v praxi (bod C3, D1, D3) 

• finančné možnosti knižníc 
Aj keď vo väčších knižniciach bola zo strany zriaďovateľov vyslovená podpora 
a pochopenie automatizácii a internetizácii knižníc, celkový objem rozpočtových 
prostriedkov nepostačoval na komplexné riešenie tejto strategickej úlohy. Knižnice museli 
voliť svoje priority v rámci pridelených financií v oblasti automatizácie a intemetizácie, 
nákupu informačných zdrojov, prípadne rekonštrukcií a vybaveností pracovísk. Program 
elektronizácie BVK tak nemohol byť realizovaný vo svojej komplexnosti. Situácia 
v knižniciach menších častí Bratislavy bola ešte kritickejšia, dokumentuje to i skutočnosť, 
že v 5 knižniciach nie je inštalovaná žiadna počítačová technika. 

• ľudské zdroje a hodnotenie knižničných pracovníkov 
Musíme poukázať na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a mladých odbor
níkov v oblasti IT - chýbajú informační špecialisti a kvalitní správcovia sietí a KIS, 
ktorí by spracovávali čiastkové projekty elektronizácie a zabezpečovali ich 
uplatňovanie v praxi. Nie je v možnostiach knižníc zodpovedajúco ohodnotiť kvalit
ných odborníkov (poznámka: priemerná mzda pracovníkov bratislavských verej
ných knižníc v roku 2005 dosahovala len 80 % celoslovenskej priemernej mzdy a 
tento rozdiel má zvyšujúcu sa tendenciu). 
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Poddimenzované finančné prostriedky pre knižnice, slabé mzdové ohodnotenie 
knižničných pracovníkov, ako aj nepostačujúca znalosť moderných informačných 
a komunikačných technológií ovplyvňujú zaostávanie informatizácie knižníc za vyspe
lými krajinami EÚ. 

• Strategická úloha č. 2: Zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice 

Strategická úloha predpokladala splniť zámery: 

• zvýšiť objem finančných prostriedkov na doplňovanie knižničných fondov, 

• iniciovať vytváranie konzorcií na nákup a využívanie informačných zdrojov, 

• posilniť využívanie elektronických dokumentov vo fondoch knižníc formou národ
ných licencií, 

• vytvoriť podmienky na elektronické sprístupňovanie úplných textov dokumentov 
(document delivery), a to nielen pasívne, ale aj aktívne. 

Tab. č. 2- Ukazovatele fondu, prírastku a nákupu informačných zdrojov BVK v rokoch 
2001 - 2005 

U k a z o v a t e ľ  2001 2002 2003 2004 2005 
K n i ž .  f o n d  
B V K  v k .  j .  

1 368 052 1 360 204 1 368 309 1 368 092 1 315 2 9 2  

P r í r a s t o k  
c e l k o m  v k .  j .  

27  856 2 6  840 2 5  732 24 6 8 5  2 5  708 

P r í r a s t o k  
k ú p o u  v k. j .  

24 4 2 0  23 2 3 2  21 103 2 2  108 18401 

N á k u p  v S k  4 321 090 4 739 000 4 326 000 5 005 000 4 0 8 5  000 

Tab. č. 3 - Nákup časopisov BVK v rokoch 2001 - 2005 

2001 2002 2003 2004 2005 
Počet 
t itulov 

Počet 
exemp. 

Počet 
t itulov 

Počet 
exemp. 

Počet 
titulov 

Počet 
exemp. 

Počet 
titulov 

Počet 
exemp. 

Počet 
t itulov 

Počet 
exemp. 

733 1 265 719 1 327 662 1 273 693 1 131 631 1 137 

Zvýšenie objemu finančných prostriedkov na nákup informačných zdrojov 

Systematické budovanie fondu je jednou zo základných úloh knižníc. Povinnosťou 
zriaďovateľov knižníc je  zabezpečiť dostatočný prísun prostriedkov na akvizíciu jed
notlivých druhov dokumentov a zabezpečenie výpožičných služieb. 

Z vyššie uvedených tabuliek vidíme, že táto strategická úloha v podmienkach BVK nebola 
plnená v dostatočnej miere. Objem finančných prostriedkov na nákup dokumentov (najmä 
kníh a periodík) v sledovanom období kolísal a pohyboval sa v rovine 4 - 5  mil. Sk. Keď 
zoberieme do úvahy neustály nárast cien kníh, periodík a ostatných špeciálnych 
dokumentov a stanovenie DPH vo výške 19 %, ani nárast objemu financií na nákup v roku 
2004 nestačil na zastavenie poklesu počtu nakupovaných informačných zdrojov. Žiaľ, tento 
negatívny jav znižovania akvizície sa v BVK prejavuje od 90. rokov minulého storočia. Ani 
grantová podpora MK SR tento stav výrazne neovplyvnila. Hoci BVK na túto skutočnosť 
pravidelne upozorňujú svojich zriaďovateľov a žiadajú nárast financií na tento účel, situácia 
v prideľovaní prostriedkov sa nezlepšuje, skôr má klesajúcu tendenciu. 
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Aj vo veľkých verejných knižniciach v Bratislave sa výrazne znížili nakupované prírastky 
(Mestská knižnica v Bratislave, Knižnica Ružinov, MK Dúbravka, Knižnica Bratislava Nové 
Mesto). Vyrovnanú úroveň v doplňovaní fondov zaznamenáva Staromestská knižnica a 
MK Petržalka, kde aj napriek zvyšovaniu cien kníh sa prírastky v sledovanom období 
udržali na približne rovnakej úrovni. Ročný prírastok kúpou v týchto knižniciach v roku 
2005 dosahoval na 1 registrovaného čitateľa 0,6 k. j., priemer vo všetkých BVK bol 0,4 k. 
j. V rámci doplňovania fondu kúpou v BVK v roku 2005 na 100 obyvateľov hlavného 
mesta pripadalo 4,3 k. j. a vo finančnom vyjadrení nákup predstavoval 93,- Sk na 1 čitateľa 
a 10,- Sk na 1 obyvateľa mesta. Tento stav nepovažujeme za uspokojivý. 

Sumarizácia 

Úloha zabezpečiť pre knižnice požadované zvýšenie objemu finančných prostriedkov 
na nákup nových informačných zdrojov nebola naplnená (bod C12, D1 uznesenia 
vlády č. 310/2001 sa neuplatňoval v praxi v dostatočnej miere). Doplňovanie 
knižničného fondu kúpou nepostačuje na dôkladné pokrytie informačných potrieb 
obyvateľov Bratislavy a ovplyvňuje pokles čitateľov a výpožičiek. 

Ďalšie zámery tejto strategickej úlohy sa dotýkajú vo väčšej miere vedeckých, 
akademických a špeciálnych knižníc, ktoré výraznejšie zabezpečujú informačné 
zdroje pre vedu, výskum a vzdelávanie. Odborná verejnosť a študenti majú možnosť 
využívať elektronické služby týchto typov knižníc (platené elektronické zdroje 
a databázy). V ďalšom období po vybavení väčších verejných knižníc v Bratislave 
multimediálnymi pracoviskami uvažujeme zapojiť sa do využívania celonárodných 
a regionálnych licencií elektronických databáz, ako aj do systému knižníc využí
vajúcich službu document delivery. 

ш Strategická úloha č. 3: Knižnično-informačné služby znevýhodneným použí
vateľom 

Prioritným zámerom tejto úlohy je odstraňovať informačné bariéry a sprístupňovať 
knižničné a informačné služby pre občanov so zdravotným postihnutím, ale aj inak 
znevýhodneným občanom. Znevýhodnenie sa môže dotýkať aj sociálne slabších 
skupín obyvateľstva, národnostných menšín a etnických skupín. V tejto oblasti 
výrazne vystupuje do popredia sociálna funkcia knižnice a úloha napomáhať kultúrnej 
a jazykovej rozmanitosti. 

a) Doplňovanie fondov cudzojazyčnou literatúrou 

Verejné knižnice v Bratislave, ktoré poskytujú knižničné služby najširším vekovým 
i sociálnym kategóriám obyvateľov, budujú svoje fondy univerzálne s ťažiskom na 
krásnu literatúru pre dospelých (48 %) i pre deti (19 %), ostatná je náučná a po-
pulárno-náučná literatúra - prevažne v jazyku slovenskom a českom. Budovaniu 
fondov v ďalších cudzích jazykoch sa knižnice venujú iba sporadicky. Systematicky sa 
tejto otázke venuje iba Mestská knižnica v Bratislave (MsK), ktorá dlhodobo 
akceptovala a aj akceptuje národnostné zloženie obyvateľov Bratislavy. Veľmi dobre 
má zastúpenú beletriu a populárno-náučnú literatúru v jazyku maďarskom a nemec
kom. Keď stúpol záujem o štúdium cudzích jazykov a otvorili sa hranice na cestovanie 
(po 89. roku), tak aj literatúru v jazyku anglickom, talianskom a francúzskom. 

Doplňovanie fondov cudzojazyčnou literatúrou je finančne pomerne náročné, Mest-

4 0  Bulletin S A K ,  ročník 14, 2006, číslo 3 



ská knižnica ju väčšinou získava darom alebo výmenou: v maďarčine z Megye 
Kônyvtár v Békescsabe, v nemčine z Goetheho inštitútu, v taliančine zo Spoločnosti 
Dante Alighieri, v ďalších cudzích jazykoch prevažne z kultúrnych inštitútov, nadácií, 
spoločností a súkromných darcov. Literatúru využívajú študenti základných, stredných 
a vysokých škôl, obyvatelia Bratislavy maďarskej národnosti, zahraniční pracovníci 
a ich rodinní príslušníci, ktorí pracujú, študujú alebo dočasne bývajú v Bratislave. 

b) Profilácia a sprístupňovanie knižničných fondov z hľadiska druhu a typov 
špeciálnych dokumentov pre občanov s o  zdravotným postihnutím 

V zámeroch strategickej úlohy je zriaďovanie oddelení pre občanov so sluchovým 
postihnutím. Verejné knižnice v Bratislave nemajú žiadne pracovisko, ktoré by 
poskytovalo špeciálne služby sluchovo postihnutým občanom. Pre zrakovo 
postihnutých občanov je špecializované pracovisko - oddelenie pre nevidiacich 
a slabozrakých (ONS) v Mestskej knižnici v Bratislave, ktoré poskytuje svoje služby 
už 15. rok pre obyvateľov Bratislavy a okolia. Fond ONS tvoria predovšetkým zvukové 
knihy získané formou dlhodobej MVS na základe dohody o spolupráci so Slovenskou 
knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a z vlastného fondu MsK 
získaného kúpou alebo darmi. K 31. decembru 2005 má ONS v MsK 4 363 titulov na 
MC a CD, čo predstavuje 30 906 k. j. 

Na pracovisko dochádzalo 23 titulov časopisov v Braillovom písme, vo zvukovej 
podobe a zväčšenej čiernotlači. Záujem používateľov bol od začiatku fungovania 
pracoviska prevažne o zvukové knihy a týmto smerom sa fond pracoviska profiluje. 
Spolupráca s levočskou špecializovanou knižnicou je efektívna, postavená na 
vzájomnej spolupráci. Pracovníčka ONS je členkou edičnej rady, ktorá pracuje pri 
Slovenskej knižnici pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, tlmočí požiadavky a okruh 
záujmov našich čitateľov na načítanie žiadaných titulov kníh. Naši čitatelia majú 
záujem aj o beletriu zvukových kníh načítaných v českom jazyku, ktoré MsK získava 
z Knihovny a tiskárny K. E. Macana v Prahe. 

V rámci projektu Automatizácia KIS v MsK sa v súčasnosti fond ONS rekatalogizuje 
v systéme Dawinci, od roku 2007 plánujeme na tomto pracovisku kompletne 
automatizované služby. Čitatelia ONS majú prístup na internet (od r. 2005) a môžu 
vyhľadávať zvukové knihy v katalógu s hlasovým výstupom. 

c) Čo sa nepodarilo 

A j  keď vyhláška o bezbariérovom prístupe do občianskych stavieb osobám 
s obmedzenou schopnosťou je platná už vyše 10 rokov, z praxe poznáme, že tento 
proces odstraňovania architektonických bariér je na Slovensku stále pomalý 
(dopravné prostriedky, chodníky s obrubníkmi, schody do úradov a inštitúcií) 
nevynímajúc knižnice. Pri nových stavbách je tento problém bezpredmetný, ale 
pretože nové budovy pre knižnice sa nestavajú, problém bezbariérového prístupu je 
stále aktuálny. Za najväčší problém, najmä v menších knižniciach, pokladáme výťahy 
a sociálne a hygienické miestnosti, ktoré sú malé a manipulácia postihnutého na 
vozíčku v takýchto minipriestoroch je nemožná. Ak nemajú knižnice bezbariérový 
prístup, nemôžu zabezpečiť knižničné a informačné služby pre znevýhodnených 
používateľov. V tomto smere by sa mali prijať opatrenia a zabezpečiť finančné 
prostriedky na realizáciu rekonštrukcií budov, ktoré by tieto bariéry odstránili. V tomto 
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smere je nevyhnutná spolupráca s Ministerstvom práce a sociálnych vecí a rodiny SR. 
Nevyhnutná je aj pomoc a koordinácia s MPSVaR pri riešení poskytovania knižnič
ných služieb znevýhodneným občanom. 

• Strategická úloha č. 4: Program záchrany, stabilizácie a konzervácie tradič
ných nosičov informácií v Slovenskej republike 

Uvedená úloha sa v sledovanom období a v tomto štádiu prípravy a spracovanosti 
(uznesenie vlády č. 766/2002) riešila na inej úrovni ako vo verejných knižniciach. 

• Strategická úloha č. 5: Ochrana a sprístupňovanie knižničných fondov 

Ochrana knižničného fondu 

• Knižničné fondy verejných knižníc v Bratislave nepodliehajú zvláštnej ochrane. 
Nachádzajú sa prevažne vo voľnom výbere, čo pracovníkom umožňuje mať ich 
kvalitu pod dohľadom. Časť fondu je uložená v skladoch bez špeciálnych opatrení, 
ktoré by zabezpečovali ochranu kníh. Vzhľadom na to, že ani jedna z verejných 
knižníc v Bratislave nemá vyhlásený fond alebo jeho časť za historický, nepodlieha 
špeciálnej ochrane. Digitalizácia alebo mikrofilmovanie fondu sa neuskutočňuje. 

• Elektronickú ochranu dokumentov nemá zabezpečenú zatiaľ ani jedna knižnica 
(ale predpokladáme, že postupne k nej aspoň tie najväčšie knižnice pristúpia). 

• Zabezpečenie budov, v ktorých sídlia knižnice a ich fondy, môžeme nazvať 
klasickým (bežné dvere, zámky, max. mreže). Vzhľadom na prísun techniky do 
knižníc (PC, kopírovacie prístroje, tlačiarne, skenery a pod.) bude potrebné 
pracovať na kvalitnejšom a bezpečnejšom vybavení budov do knižníc. 

Sprístupňovanie knižničného fondu 

Verejné knižnice v Bratislave majú celý knižničný fond organizovaný tak, že je 
zabezpečený maximálny kontakt medzi ním a čitateľmi. Prioritou verejných knižníc je 
voľný výber a fondy sú prístupné všetkým kategóriám čitateľov. Knižničný fond je 
požičiavaný absenčne domov a prezenčne v priestoroch knižníc. 

• Strategická úloha č. 6: Vzdelávanie zamestnancov knižníc a rozvoj ľudských 
zdrojov 

V roku 2005 pracovalo vo verejných knižniciach v Bratislave 184,62 zamestnancov, 
z toho 173,37 žien. V porovnaní s rokom 2004 sa počet pracovníkov zvýšil o 2,37, 
žien o 4,22. V knižniciach pracujú prevažne ženy, tvoria 94 % všetkých za
mestnancov. Knihovnícke činnosti vykonávalo 140,6 pracovníkov (76 % všetkých pra
covníkov). Tridsať pracovníkov malo vysokoškolské vzdelanie (16 % všetkých 
zamestnancov), čo je o 6 viac ako v roku 2004. 

V zmysle zákona č. 552/03 Z. z. vo verejnom záujme je potrebné pre prácu v knižnici mať 
stredné alebo vysokoškolské vzdelanie s knihovníckym zameraním. Ak novoprijatí 
pracovníci túto podmienku nespĺňajú, môžu získať v Centre VTI SR Osvedčenie -
knihovnícke odborné minimum (rekvalifikačný kurz pracovníkov knižníc bez knihovníckeho 
vzdelania). V sledovanom období sa tohto kurzu zúčastnili a osvedčenie získali 2 
pracovníčky MsK. 
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Mestská knižnica v Bratislave pripravuje každoročne pre pracovníkov knižníc 
Bratislavského kraja odborné pracovné semináre na aktuálne témy (niektoré aj 
v spolupráci s Krajskou pobočkou SSK Bratislavského kraja), o ktoré majú pracovníci 
nielen verejných knižníc veľký záujem: 

rok 2003 - Služby pre špeciálne kategórie používateľov 
- Pracovný imidž - praktické ukážky verbálnej i neverbálnej komuni

kácie pre knihovníkov 
-Aktuálne právne problémy v knižnici - výklad Zákona č. 530/2002 Z. 

z. o verejnom obstarávaní 

rok 2004 - Možnosti spolupráce knižníc so Slovenským strediskom pre ľudské 
práva 

- Služby pre špeciálne kategórie používateľov 

rok 2005 -Aktuálne otázky v knižničnej praxi 
- Informačné zdroje pre knižnice 
- Medziknižničná výpožičná služba 
- Novelizácia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

rok 2006 - Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (platný od 1. 2. 2006) - jeho aplikácia v knižničnej 
praxi 

Pracovníci bratislavských verejných knižníc využívajú na vzdelávanie aj prednášky 
a podujatia UK v Bratislave, SNK v Martine a rôznych agentúr. 

Žiaľ, musíme konštatovať, že zo strany mladých absolventov SŠKI a KKVI FiF UK je 
veľmi malý záujem pracovať vo verejných knižniciach. 

• Strategická úloha č. 7: Výstavba a rekonštrukcia budov knižníc 

Verejné knižnice v Bratislave sídlia v budovách, ktoré im pridelili zriaďovatelia, t. z. 
jednotlivé miestne úrady mestských častí Bratislavy a Magistrát hl. m. S R  Bratislavy. 

Rekonštrukcie v knižniciach 

Rok 2001 

• Knižnica Bratislava Nové Mesto uskutočnila rekonštrukciu časti sanitárnych 
zariadení a podlahovej krytiny v Centrálnej knižnici na Pionierskej 12. 

• Miestna knižnica Lamač zrekonštruovala elektrické rozvody a osvetľovacie telesá, 
vymaľovala priestory. 

• Miestna knižnica Čunovo rekonštruovala interiér. 

Rok 2002 

• Knižnica Bratislava Nové Mesto zrekonštruovala pobočku na Stromovej ul. 18 
a vybavila ju novým účelovým zariadením. 

• MK Karlova Ves vymaľovala priestory, sedacie súpravy vybavila novým čalúnením. 

Rok 2003 

• Knižnica Bratislava Nové Mesto pokračovala v rekonštrukcii sanitárnych zariadení 
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na Pionierskej ul. č. 12, na budove vymenila aj poškodené okenné tabule. Vymaľovala 
priestory pobočky na Kutuzovovej ul. 15/a. 

Rok 2004 

• Mestská knižnica zrekonštruovala strechu na budove Úseku literatúry pre mládež 
na Kapucínskej ulici. 

Rok 2005 

• MK Vrakuňa zrekonštruovala elektrické osvetlenie. 

• MK Rača vykonala drobné úpravy v súvislosti so sťahovaním detského oddelenia. 

• Mestská knižnica v Bratislave uskutočnila opravu fasády na budove úseku literatúry 
pre mládež, okná a výklady, rekonštrukciu strechy na Klariskej ulici, rekonštrukciu 
podkrovných okien v Galérii Artotéka, maľovanie priestorov na Klariskej ulici po prietrži 
mračien, výmenu kotla ústredného kúrenia a ventilov na radiátoroch, rekonštrukciu 
skladu po potope na Laurinskej 5. 

Celková plocha verejných knižníc v Bratislave predstavuje v súčasnosti 13 402 m2 (o 
432 m2 menej ako v roku 2001), z toho 8 751 m2 je určených pre používateľov (o 290 
m2 menej), čo predstavuje 65,3 % celkovej plochy. 

Tab. č. 4- Plocha knižníc 
Knižn ica  Rok 2001 - 2 0 0 2  R o k  2005 

Plocha z t o h o  Plocha z t o h o  
knižnice pre knižnice pre 
v m 2  používateľov  v m 2  používateľov  

v m 2  v m 2  

Mestská knižnica 4 086 2 200 4 086 2 200 
Staromestská knižnica 1 051 827 1 092 836 
Knižnica Ružinov 2 916 1 200 2 809 1 200 
MK Vrakuňa 144 144 150 150 
MK Pod. Biskupice 541 480 541 480 
Knižnica Nové Mesto 1 663 1 459 1 400 1 212 
MK Rača 254 254 190 190 
MK Vainory 78 78 78 78 
MK Karlova V e s  280 250 280 250 
MK Dúbravka 500 400 500 400 
MK Lamač 99 92 99 66 
MK Devín 80 14 40 40 
MK Devínska N.Ves 139 121 140 121 
MK Záhorská Bystrica 68 34 62 40 
MK Petržalka 1 675 1 277 1 675 1 277 
MK Jarovce 40 31 40 31 
MK Rusovce 60 60 60 60 
MK Cunovo 160 120 160 120 
S P O L U  13 834 9 041 13 402 8 751 

Zväčšenie priestoru knižníc 

Rok 2002 

• Staromestská knižnica zriadila na nádvorí Zichyho paláca letnú čitáreň a pobočku 
Francisciho 5 presťahovala do nových priestorov na Karadžičovej ul. 1. 
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• MK Petržalka presťahovala pobočku Rovniankova 3 do väčších priestorov v Dome 
kultúry Zrkadlový háj. 

• MK Jarovce sa presťahovala do nových priestorov na Palmovej ul. 1. 

Rok 2006 

• Miestna knižnica Vrakuňa sa začiatkom roka 2006 presťahovala zo Žitavskej ulice do 
väčších priestorov objektu bývalej škôlky na Bodvianskej ulici. S novým umiestnením 
sú spokojní, na rozdiel od starého pracoviska sú priestory oveľa svetlejšie a prie
strannejšie. 

Zmenšenie priestoru knižníc 

Rok 2003 

• MK Lamač sa presťahovala do priestorov v budove základnej školy na Malokar
patskom námestí č. 1. 

Rok 2004 

• V roku 2004 zrušila Knižnica Bratislava Nové Mesto pobočku Mierová kolónia na 
Chemickej ulici. 

Rok 2005 

• V roku 2005 Knižnica Bratislava Nové Mesto na základe rozhodnutia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto zo dňa 21. júna 2005 zrušila 
menej navštevované pobočky na Vajnorskej .ul. 53 a Račianskej ul. 91. Zároveň 
presťahovala pobočku z Bellovej ul. 54 do menšich priestorov na Jeséniovu ul. 51. 
Priestory pobočky sa zmenšili o 25,26 m2. 

• Miestna knižnica Karlova Ves zrušila dlhodobo zatvorenú pobočku na Lackovej 
ulici, jej fond presťahovala do žiackej knižnice ZŠ Majerníkova 62. Uvoľnené 
priestory sa využijú ako archív Miestneho úradu Karlova Ves. 

• Miestna knižnica Rača presťahovala na pobočke Žarnovická 7 detské oddelenie do 
oddelenia pre dospelých a využila to na vytvorenie typu rodinnej knižnice. Priestory 
uvoľnené po detskej knižnici slúžia dôchodcom. 

Sumarizácia 

Priestory pre knižnice sú primerané. Vystupujúci problém priestorového umiestnenia 
knižnice rieši len MK Petržalka, ktorej riaditeľstvo a sedem z desiatich pobočiek sídli 
v nebytových priestoroch panelákových domov. Vedenie knižnice sa nepretržite snaží 
získať vhodnejšie priestory pre centrálnu budovu knižnice, zatiaľ sa mu to však ne
podarilo (aj keď vzhľadom na veľkosť knižnice a jej funkciu informačne zabezpečovať 
takmer 115 000 obyvateľov jedného z najväčších sídlisk na Slovensku by si určite 
zaslúžila aj vlastnú, účelovo postavenú budovu). 

Rekonštrukcie budov sa vykonávajú podľa aktuálnej potreby (niekedy až keď je 
havarijný stav) a finančných možností knižníc. Účelové budovy pre verejné knižnice 
sa nestavajú, ale pracoviská knižníc sa príležitostne vybavujú účelovým knižničným 
zariadením. 
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Rušenie pracovísk knižníc sa v posledných dvoch rokoch najviac dotklo Knižnice 
Bratislava Nové Mesto, ktorá v tomto období musela zrušiť 3 pobočky. Pokiaľ by zru
šenie pobočiek viedlo k zefektívneniu a lepšiemu rozvoju ostatných pracovísk kniž
nice, bol by to ten lepší prípad. 

• Strategická úloha č, 8: Informačná výchova a vzdelávanie detí a mládeže 

Verejné knižnice v Bratislave v rámci svojej funkcie venujú veľkú pozornosť práci 
s deťmi a mládežou. Je to jedna z najviac a najlepšie prepracovaných oblastí činnosti 
našich knižníc. Knižnice sa snažia pritiahnuť deti do knižníc, ukázať im, že voľný čas 
sa dá tráviť zaujímavými spôsobmi, ktoré človeka obohacujú a vzdelávajú. 

Informačná výchova detí a mládeže v knižniciach zahŕňa orientáciu v informáciách, 
prácu s informáciami, s ich vyhľadávaním, prácu s knihami, katalógmi online i 
klasickými, orientáciu v knižnici, v jej službách, hodiny dopravnej výchovy a pod. 

Podujatia vzdelávacieho charakteru organizujú takmer všetky verejné knižnice v Bra
tislave (výnimku tvoria len knižnice s neprofesionálnym zamestnancom). Vzdelávacie 
podujatia pre deti a mládež sa osobitne štatisticky nesledujú, dá sa však povedať, že 
väčšina z nich bola v podobe besied, súťaží, kvízov, koncertov, slávnostných zápisov, 
tvorivých dielní, prednášok, rozprávkových popoludní venovaná práve tejto vekovej 
kategórii. Niektoré knižnice (najmä Staromestská knižnica, Knižnica Bratislava Nové 
Mesto a Mestská knižnica) sa venujú aj práci so zdravotne znevýhodnenou kategóriou 
používateľov. 

V roku 2001 zorganizovali knižnice 831 podujatí, z toho bolo 315 venovaných 
informačnej výchove detí a mládeže, čo predstavovalo 38 % všetkých podujatí. V roku 
2005 realizovali 941 podujatí, z toho 270 venovaných informačnej výchove (29 % 
všetkých podujatí). 

Tab. č. 5 - Počet podujatí a informačnej výchovy v knižniciach 
Knižnica Rok 2001 - 2 0 0 2  Rok 2005 

Počet z t o h o  Počet z t o h o  
podujatí informačná 

v ý c h o v a  
podujatí  informačná 

v ý c h o v a  

Mestská knižnica 73 13 121 51 
Staromestská knižnica 14S 50 143 48 
Knižnica Ružinov 132 51 173 31 
MK Vrakuňa 17 17 5 5 
MK Pod. Biskupice 52 44 92 34 
Knižnica Nové Mesto 41 7 85 15 
MK Rača - - 9 -

MK Vajnory - - - -

MK Karlova V e s  12 9 12 9 
MK Dúbravka 18 18 12 -

MK Lamač 11 1 2 -

MK Devín - - - -

MK Devínska N.Ves 64 - 16 -

MK Záhorská Bystrica - - - -

MK Petržalka 263 105 268 75 
MK Jarovce - - 2 -

MK Rusovce - - 1 -

MK Čunovo - - - -

S P O L U  831 315 941 270 

46 Bulletin SAK, ročník 14, 2006, číslo 3 



Prehľad najznámejších podujatí pre deti a mládež v rokoch 2001 - 2006 

Mestská knižnica v Bratislave: Čítame s Osmijankom, Bratislava - mesto, ktoré 
číta, Deň nevidiacich, pravidelné prednášky pre poslucháčov KKIV FiF UK, pravidelné 
koncerty študentov PdF UK; 

Staromestská knižnica: Deti čítajú deťom, Čítam, čítaš, čítame, pravidelné sláv
nostné zápisy, Čo vieš o knižnici, Drobček a pani Milka, Závislosť menom droga, Moje 
najmilšie zvieratká, Recitačná súťaž; 

Knižnica Ružinov: Rozprávkový literárny vlak D. Heviera, Hovory D: demokratický 
dialóg detí a dospelých na rôzne témy, Kráľ detských čitateľov, Hlasné čítanie, 
Zakliata noc v knižnici, Noc v knižnici: cesta do krajiny Rozprávkovo, Noc s Ander-
senom, Čítame s Osmijankom, Rýchlik Pomalík, Rozprávky z dúhového lesa, V zdra
vom tele zdravý duch (literárno-športová show); 

Knižnica Bratislava Nové Mesto: Kráľ detských čitateľov, Zastavte zemeguľu, 
chcem vystúpiť, Hovory o Slovákoch, Literárna súťaž mladých tvorcov, literárne 
dielne, Číta každý žiak, Stretnutie redakčných rád školských časopisov, vedomostná 
súťaž o krajinách Európskej únie, Číta každý žiak, Slovenské povesti očami detí; 

MK Dúbravka: Varíme notovú kašu, Dúbravský sláviček; 

MK Lamač: Lamačská povesť, prednášky o histórii Lamača; 

MK Devínska Nová Ves: Región, v ktorom žijem, výtvarná súťaž EXLIBRIS, Moja 
prázdninová kniha; 

MK Petržalka: Kráľ detských čitateľov, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Novinári 
pre tretie tisícročie, Prvýkrát do školy - Prvýkrát do knižnice. 

Internet v práci s deťmi a mládežou 

• Okrem tradičných hodín informačnej prípravy, exkurzií a vzdelávacích podujatí venujú 
knižnice pozornosť aj trendu doby - internetizácii, pričom internet sprístupňujú aj 
detským používateľom (Mestská knižnica plánuje v 2. Q 2006 sprístupniť v úseku 
literatúry pre mládež na Kapucínskej ul. 3 internet, ktorý bude pre registrovaných 
detských čitateľov bezplatný). 

• Miestna knižnica Karlova Ves v spolupráci s Miestnym úradom MČ Karlova Ves 
postupne realizuje internetové prepojenie knižnice so školskou knižnicou ZŠ 
Majerníkova 62, ktoré zabezpečí možnosť rezervácie kníh z fondu knižnice 
prostredníctvom e-mailovej pošty a ich donášku do školy. Ide o prvú tzv. integráciu 
verejnej a školskej knižnice v rámci verejných knižníc v Bratislave, ktorej cieľom je 
priblížiť sa čo najviac k detským používateľom. 

Sumarizácia 

Práca s deťmi a mládežou je vo verejných knižniciach v Bratislave na vysokej úrovni, 
knižnice rozvíjajú spoluprácu s materskými, základnými, strednými i vysokými školami 
v obvode svojej pôsobnosti a realizujú pre nich množstvo podujatí vrátane 
informačnej výchovy, ktorá každoročne tvorí asi 30 % všetkých podujatí konaných 
v knižnici. 

Spracovali: Mgr. Emília Moncoľová - Mgr. Eva Šulajová - PhDr. Eva Ďurišová, úsek 
koordinácie a metodiky MsK (Bratislava 21. apríla 2006) 
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III. Bratis lavský samosprávny  k r a j  

V roku 2003 bola hodnotená prvá etapa plnenia úloh prijatých vládnym materiálom 
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006. V období rokov 2002 až 
2006 sa štátosprávne usporiadanie Slovenska zmenilo v tom, že roku 2002 sa 
konštituovali samosprávne kraje - VÚC - zákonom č. 416/2001 o prechode 
niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na vyššie územné celky. Od 1. apríla 
2002 prešli regionálne a krajské knižnice pod nového zriaďovateľa - samosprávne 
vyššie územné celky. Súčasná samospráva dostala zo zákona určité právomoci 
a uznesenia štátnej správy - teda aj ministerstiev - nie sú pre VÚC záväzné. 

Situácia v BSK 
Knižničný systém BSK tvorí 69 verejných knižníc, z toho 1 regionálna knižnica 
poverená krajskou pôsobnosťou v BSK, 5 mestských, 9 obecných profesionálnych 
knižníc a 55 neprofesionálnych knižníc s dobrovoľným knihovníkom. Malokarpatská 
knižnica v Pezinku plní funkciu regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou a pod jej 
metodickú pôsobnosť patria verejné knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec. 
Túto funkciu má zakotvenú v zriaďovacej listine. Po voľbách do regionálnych zastu
piteľstiev v roku 2005 sa opäť prehodnocuje opodstatnenosť regionálnej (resp. kraj
skej) pôsobnosti Malokarpatskej knižnice a sú tendencie presunúť knižnicu do 
zriaďovacej pôsobnosti mesta Pezinok. Kvôli tomu prebieha v súčasnosti veľmi 
podrobný audit metodickej činnosti Malokarpatskej knižnice. 

• Strategická úloha č.1: Informatizácia a internetizácia knižníc 

Vládou stanovená úloha - pripojenie krajských a regionálnych knižníc na internet 
prostredníctvom vládnej dátovej siete GOVNET do 31. marca 2002, ktoré by zabezpečilo 
finančne výhodné pevné pripojenie - nebola doteraz splnená, preto aj knižnice 
v Bratislavskom kraji zabezpečovali internetové služby pre používateľov individuálne. 
Malokarpatská knižnica v Pezinku vyriešila pripojenie na internet a vytvorenie verejne 
prístupných miest pre zverejňovanie informácií a sprístupnenie vonkajších infor
mačných zdrojov ako novú službu občanom prostredníctvom prevádzkovateľa Slo
venských telekomunikácií, a. s., s využitím služby ISDN v roku 2001. Boli vytvorené 
prístupové miesta k internetu v multimediálnej študovni - pre čitateľov knižnice, 
v internet klube - pre širokú verejnosť. V roku 2005 zrealizovala pripojenie na internet 
systémom ADSL. Používatelia Malokarpatskej knižnice majú k dispozícii 6 PC pre 
prácu s internetom (vyhľadávanie informácií, e-mail). Od januára 2006 je na internete 
vystavený katalóg knižnice (ipac). Internetové služby sú ako nadštandardné služby 
platené, čo neumožňuje lacný prístup k internetu všetkým sociálnym skupinám tak, 
ako sa predpokladá v Stratégii rozvoja... 

Rok 2004 
Pripojenie na internet malo 6 knižníc (Malokarpatská knižnica v Pezinku, MsK v Modre, 
MĽK Báhoň, MsK v Senci, Miloslavov - Alžbetin Dvor, ZCK v Malackách). 

Verejné knižnice v roku 2004 vlastnili 1 server, 44 osobných PC (pribudlo 8 PC), z nich 
16 prístupných pre verejnosť, 32 pripojených na internet, z nich prístupné pre 
verejnosť 12 PC. 
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Automatizovane spracúvali knižničný fond Malokarpatská knižnica v Pezinku, MsK 
Senec, Obecná knižnica (OcK) Bernolákovo, OcK Gajary, OcK Sološnica, MĽK 
Rohožník. 

Automatizované výpožičky mali MK v Pezinku v programe Rapid Library, OcK Bernolákovo 
a MĽK Rohožník. Tieto knižnice majú osobitne vypracovaný knižničný program. 

Rok 2005 
Verejné knižnice v roku 2005 vlastnili 4 servery. 1 server pribudol v MK Pezinku, 1 
MsK Senec a 1 v Knižnici КС v Malackách. Počet osobných počítačov sa zvýšil na 
54, čo je o 10 viac ako v roku 2004. Verejnosti je prístupných 22 počítačov, nárast 6 
a pripojených počítačov na internet je 38, nárast 6. Z nich je prístupných pre verejnosť 
14 počítačov, nárast 4 PC. 

Automatizovanú prevádzku výpožičnej služby má MK Pezinok v programe ARL, OcK 
Bernolákovo, MĽK Rohožník a OcK Sološnica. Tieto knižnice majú osobitne vypraco
vaný program na spracovanie knižničného fondu. 

Automatizovane spracúvajú fond knižnice v knižniciach Pezinok, Senec, Bernoláko
vo, Malacky, Gajary, Sološnica, Rohožník, Zohor. 

Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie boli v knižniciach Pezinok, Malac
ky, Stupava, Senec, Bernolákovo. 

• Strategická úloha č. 2: Zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice 

Prijaté uznesenie vlády - zabezpečovať účelové finančné prostriedky na doplňovanie 
knižničných fondov - bolo plnené takto: 

rok 2003 - 560 000,- Sk 
2004 - 627 818,- Sk 
2005 - 535 079,- Sk 
2006 - 350 000,- Sk (zatiaľ) 

Napriek strategickej úlohe č. 2 zriaďovateľ KÚ v Bratislave poskytoval Malokarpatskej 
knižnici finančné prostriedky v nedostatočnej výške. Situácia sa zlepšila až po pre
chode knižnice pod nového zriaďovateľa BSK v roku 2003. 

Zo 68 verejných knižníc v BSK (mestských a obecných) nedostalo na nákup kniž. 
fondov žiadne finančné prostriedky 14 verejných knižníc v roku 2001, 15 verejných 
knižníc v roku 2002, 7 knižníc v roku 2003, 11 knižníc v rokou 2004, 7 verejných 
knižníc v roku 2005. Rok 2006 ešte nie je uzatvorený. 

• Strategická úloha č. 3: Služby znevýhodneným občanom 
Malokarpatská knižnica v Pezinku aj ostatné verejné knižnice v kraji poskytujú 
knižnično-informačné služby aj hendikepovaným používateľom. Intenzívna je  spolu
práca s ústavom sociálnych služieb Hestia v Pezinku, so špeciálnymi školami v Pezin
ku aj v Modre. Malokarpatská knižnica v Pezinku ani ostatné verejné knižnice v kraji 
neposkytujú špeciálne služby znevýhodneným občanom. Malokarpatská knižnica 
v Pezinku má bezbariérový prístup len do oddelenia pre deti a mládež, čo jej umož
ňuje aktívnu spoluprácu so sociálnym ústavom Hestia v Pezinku pre mentálne a 
telesne postihnutú mládež. 
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• Strategická úloha č. 5: Ochrana knižničných fondov 

Elektronický systém ochrany knižničných dokumentov nebol zatiaľ zrealizovaný pre 
nedostatok finančných prostriedkov. V tomto roku plánuje Malokarpatská knižnica 
v Pezinku zakúpenie a inštaláciu elektronickej ochrany knižničných fondov. Bol 
vypracovaný grant na MK SR a vyčlenili sme potrebnú sumu na spolufinancovanie 
projektu. Mestské a obecné knižnice v kraji s elektronickou ochranou fondu v najbližšom 
období nepočítajú. 

• Strategická úloha č. 6: Vzdelávanie zamestnancov a rozvoj ľudských zdrojov 

Malokarpatská knižnica zabezpečuje pravidelnou účasťou pracovníkov na odborných 
poradách a seminároch organizovaných SNK a ďalšími knižnicami a vzdelávacími 
inštitúciami. Oddelenie metodiky a koordinácie zabezpečuje vzdelávanie profesionál
nych aj neprofesionálnych knihovníkov mestských a obecných knižníc BSK. Jedna 
pracovníčka si zvyšuje kvalifikáciu formou externého vysokoškolského štúdia v od
bore dejiny kultúrneho dedičstva na Žilinskej univerzite v Žiline. O externú formu 
štúdia knihovníctva a vedeckých informácií majú záujem ďalší zamestnanci. 

• Strategická úloha č. 7: Výstavba a rekonštrukcia budovy 
Malokarpatská knižnica sídli vo vlastnej budove (od r. 2002 vlastník BSK). So 
stavebnou úpravou a rekonštrukciou sa neráta. 

Renovované priestory a náklady na rekonštrukciu v roku 2004 vykázali tieto knižnice: 
Senec, Nová Dedinka, Miloslavov - Alžbetin Dvor (v časti Alžbetin Dvor), Igram, 
Hurbanova Ves, Ivanka pri Dunaji, Láb, Stupava, Malacky, Viničné, Vinosady. 

V priebehu roka 2005 bola renovovaná Obecná knižnica v Záhorskej Vsi. 

• Strategická úloha č. 8: Informačná výchova a vzdelávanie detí a mládeže 

Je zameraná predovšetkým do rezortu školstva. Malokarpatská knižnica spolu s o-
statnými verejnými knižnicami v kraji plní túto úlohu najmä formou informačnej vý
chovy deti a stredoškolskej mládeže a supluje v súčasnosti absentujúcu informačnú 
výchovu školských knižníc na základných aj stredných školách. Informačnú výchovu 
používateľov v rámci svojej knižničnej činnosti vykonávajú všetky mestské knižnice 
a profesionalizované OcK a MĽK v kraji (spolu 21 knižníc). 

Záver 

Verejné knižnice BSK zabezpečujú knižnično-informačné služby pre obyvateľov miest 
aj vidieka. Po delimitácii Malokarpatskej knižnice pod (VŮC) samosprávny kraj bol 
regionálny knižničný systém zachovaný vrátane metodickej a bibliografickej činnosti. 
Malokarpatská knižnica v Pezinku spolu s Mestskou knižnicou v Bratislave plnia 
funkciu krajskej knižnice na území Bratislavského kraja. Prioritné úlohy Stratégie sa 
premietli do Koncepcie kultúry a športu v podmienkach BSK v rokoch 2002 - 2005. 
V súčasnosti sa pripravuje Koncepcia kultúry na roky 2006 - 2010. 

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 ako vládny materiál je 
predstaviteľmi samosprávy ponímaná ako nezáväzný materiál. Úlohy, ktoré sa plnia 
a sú zakotvené aj v stratégii, by sa podľa mojej mienky plnili (aj neplnili) bez ohľadu 
na Stratégiu... 
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Malokarpatská knižnica v Pezinku sa podieľa na plnení celoštátnych a regionálnych 
programov a na koordinácii a kooperácii v rámci knižničného systému Slovenskej 
republiky. 

Vypracovala: Mgr. Anna Gašparovičová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice v Pezinku 
(13. apríla 2006) 

IV. Prešovský  samosprávny  k r a j  

Riadenie knižníc 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) ako zriaďovateľ regionálnych knižníc pro
stredníctvom odboru kultúry VÚC vzal na vedomie a v rámci svojich možností 
zabezpečoval uznesenie vlády SR č. 310 /2001 pre Stratégiu rozvoja slovenského 
knihovníctva do roku 2006 (ďalej Stratégia), ktorej súčasťou je aj Projekt elektronizácie 
knižníc. Jednotlivé strategické úlohy boli rozpracované v celkovej Koncepcii rozvoja 
kultúry na území PSK, ktorej súčasťou bola aj Koncepcia rozvoja knižníc a v roku 2004 
aj Koncepcia udržateľného rozvoja kultúrnych zariadení PSK. 

V rámci pôvodného zámeru v tejto stratégii mali sa zrušiť mestské knižnice v okresných 
mestách, z ktorých bol najväčší lobing zo strany poslancov, aby sa VÚC podieľalo na 
financovaní knižníc aj v iných okresných mestách, nielen v tých, kde teraz pôsobia RK. 
Bola snaha, aby tieto MsK sa stali pobočkami RK a aby sa vlastné pobočky RK zrušili. 
Po siahodlhých rokovaniach s primátormi sa podarilo tento zámer odvrátiť na Dohodu 
o prepožičaní zamestnancov, čo v praxi znamená, že VÚC RK navýšilo mzdové finančné 
prostriedky na pracovníkov mestských knižníc a pracovníci prešli do stavu pracovníkov 
príslušných RK: 

• Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove - 2 pracovníčky z MsK Sabinov (okres 
Sabinov); 

• Podtatranská knižnica v Poprade - 2 pracovníčky z MsK Levoča (okres Levoča) 
- 3 pracovníčky MsK Kežmarok (okres Kežmarok); 

• Podduklianská knižnica Svidník - 2 pracovníčky z MsK Stropkov (okres Stropkov). 

Súčasťou Stratégie bolo aj zavedenie jednotného zápisného vo všetkých RK - deti - 50 
Sk, dospelí - 100 Sk. 

Ďalšie snahy boli a sú o zrušovanie pobočiek RK, alebo aby financovanie pobočiek 
prešlo pod MsÚ, o zlučovanie kultúrnych organizácií, napr. knižnice s osvetovými 
zariadeniami, a o znižovanie počtu pracovníkov. 

V roku 2005 vykazovalo činnosť spolu 563 verejných knižnic s 32 pobočkami, z toho: 
- 7 regionálnych knižníc + 19 pobočiek, 
- 16 mestských + 10 pobočiek, 
- 40 obecných knižníc s prof, zamestnancami + 2 pobočky, 
- 500 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami + 1 pobočka. 

Od roku 2001 sa počet knižníc znížil o 17 obecných knižníc (ďalej OcK), ale aj tak je 
veľa stagnujúcich knižníc hlavne v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce, ktoré 
bude treba postupne spájať so školskými alebo zrušiť. 
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Zrušené boli neprofesionálne knižnice (2 z okr. Humenné, 4 z okr. Prešov, 1 z okr. 
Sabinov, 4 z okr. Bardejov, 4 z okr. Vranov n/T, 1 z okr. Medzilaborce, 1 z okr. 
Sabinov). Odprofesionalizované boli 1 v okrese Humenné, 1 v okrese Bardejov, 1 
v okrese Prešov a obnovená činnosť bola v 1 OcK v okrese Levoča, 1 Ock v okrese 
Vranov nad Topľou. 

Prehľad o metodickej pôsobnosti regionálnych knižníc, počte obyvateľov a počte 
knižníc v jednotlivých okresoch v roku 2005: 

Počet Počet 
Počet 
knižníc 
spolu 

Regionálne 
knižnice Okres 

Počet 
obyvateľov 

Počet 
RK 

Počet 
MsK 

knižníc 
s profes, 
zamestn. 

knižníc 
s neprof. 
zamestn. 

Počet 
knižníc 
spolu 

Bardejov Bardejov 75 994 1 0 8 72 81 
Humenné Humenné 63 651 1 0 4 50 55 

Snina 38 767 0 1 5 23 29 
Medzilaborce 12 232 0 1 0 19 20 

Poprad Poprad 104 377 1 2 3 23 29 
• Kežmarok 55 709 0 3 3 29 35 

Levoča 31 792 0 2 0 14 16 
Prešov Prešov 162 745 1 1 7 79 88 

Sabinov 52 516 0 2 4 36 42 
St. Ľubovňa St. Ľubovňa 49 309 1 1 0 38 40 
Svidník Svidník 31 855 1 1 0 46 48 

Stropkov 18 435 0 1 0 27 28 
Vranov n/T Vranov n/T 72 057 1 1 6 44 52 
Spolu v roku 2005 769 039 7 16 40 500 563 
Spolu v roku 2001 790 833 7 16 41 516 580 

Postavenie regionálnej knižnice v PSK 

Regionálne knižnice majú významné miesto v celkovej štruktúre kultúry PSK. Plnia 
nezastupiteľnú a jedinečnú úlohu v informačnej spoločnosti práve schopnosťou 
zhromažďovať, systematicky usporadúvať, uchovávať, vyhľadávať a poskytovať doku
menty a informácie zo všetkých informačných zdrojov. Žiadne iné inštitúcie nevykonávajú 
túto dlhoročnú a systematickú prácu s takými skúsenosťami a tak efektívne ako knižnice. 
Preto sa PSK snaží v súlade so zákonom o knižniciach č. 183/2000 poskytovať knižniciam 
potrebné organizačné, ekonomické, personálne, materiálne a riadiace zázemie na 
vykonávanie ich funkcií, aby pôsobili ako kultúrno-výchovné, vzdelávacie, bibliografické a 
informačné centrá v rámci prešovského regiónu. 

Prioritným cieľom v súlade so Stratégiou v knižniciach PSK je: 

a) uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích a vedeckovýskumných potrieb 
používateľov a ďalší rozvoj knižnično-informačných služieb na úrovni moderných IT, 

b) ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva a národného regionálneho písomníctva. 

V rámci týchto cieľov: 

• utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov 
miestneho významu, 

• poskytovať základné knižnično-informačné služby a spravidla aj špeciálne kniž-
nično-informačné služby vrátane prístupu k informačným zdrojom, 

• utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumen
tov miestneho významu, 
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• organizovať a uskutočňovať kultúrno-vzdelávacie aktivity. 
PSK ako zriaďovateľ sa snaží zabezpečiť, aby regionálne knižnice (RK) v zmysle 
svojich nadobecných funkcií mohli: 

utvárať a sprístupňovať regionálne bibliografické a faktografické databázy, 
• odborne spracovávať a sprístupňovať súbežnú regionálnu bibliografiu a plniť 

úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne, 
zabezpečovať na základe zmluvných vzťahov doplňovanie knižničných fondov 
obecných knižníc, 
spracovávať štatistiku o verejných knižniciach, 

. poskytovať metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, 
knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom, 
zúčastňovať sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov 
knižníc. 

Funkciou krajskej metodickej pôsobnosti pre regionálne knižnice v PSK je od 1. apríla 
2002 poverená Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, dovtedy od roku 1996 túto 
funkciu vykonávala ŠVK v Prešove 

• Strategická úloha č. 1: Informatizácia a internetizácia knižníc 
V tejto úlohe sa dôraz kladie na vybudovanie verejne prístupných internetových pra
covísk v knižniciach, ktoré budú umožňovať slobodný a lacný prístup všetkým demo
grafickým skupinám občanov k informáciám. 

Pracoviská v knižniciach sa teda mali stať vyhľadávaným miestom predovšetkým pre 
menej solventných občanov, ktorí nemajú k dispozícii iné možnosti, ako sa dostať k 
počítaču a globálnym sieťam. Na to, aby knižnice mohli túto úlohu plniť, museli byť 
však technicky, softvérovo a intelektuálne vybavené a museli mať dostatok finančných 
prostriedkov na údržbu týchto zariadení a služieb. 

Internetizácia podľa tejto úlohy mala byť zabezpečená celoštátne v spolupráci MK SR 
odboru informatiky s Úradom vlády SR, ktorý je gestorom informatizácie štátnej správy a 
rozvoja siete GOVNET, mali sa zabezpečiť všetky právne a organizačné náležitosti 
pripojenia vedeckých, verejných a špeciálnych knižníc na internet prostredníctvom 
vládnej dátovej siete GOVNET alebo SANET. 

Podľa našich informácií táto úloha nebola splnená a v rámci PSK sa podarilo pripojiť 
na sieť Govnet len Knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove. Ostatné RK sú na internet 
pripojené prostredníctvom iných providerov, ISDN, ADSL, čo je pre knižnice finančne 
nákladné a na sieť SANET nieje pripojená žiadna verejná knižnica. 

Taktiež doposiaľ nie je zrealizovaný projekt Verejný internet, do ktorého sú nahlásené 
okrem RK aj mestské a obecné knižnice s profesionálnym knihovníkom v kraji. 

V Stratégii zo dňa 11. apríla 2001, ktorú predložil minister kultúry SR, sa za najdôležitejší 
strategický predpoklad realizácie spoločenskej úlohy knižníc vo vzťahu k občanom a 
informačným potrebám považuje vybudovanie otvoreného a integrovaného Knižničného 
systému SR a vytvorenie vhodného prostredia na jeho fungovanie bez ohľadu na 
rezortnú príslušnosť knižníc a bez ohľadu na rôznosť subjektov, ktoré ich zriaďujú alebo 
zakladajú. 

Knižnice PSK boli dostatočne informované o plánovaní jednotného knižničného 
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systému Virtua KIS3G, ktorého gestorom je SNK v Martine. O tento systém majú 
záujem všetky RK v kraji. 

V súvislosti s tým bolo najdôležitejšie pripraviť knižnice, čo sa týka technického po
čítačového vybavenia a internetového pripojenia. To sa podarilo vďaka ústretovosti 
zriaďovateľa, ktorý zabezpečil, že všetky RK boli vybavené novou počítačovou technikou 
v počte 30 PC s LCD monitormi a laserovými tlačiarňami. Ďalšiu potrebnú techniku ziskali 
knižnice z grantového systému MK SR. Od r. 2005 všetky bibliografické pracoviská RK 
pracujú v systéme Virtua. Ako prvá prešla v máji 2005 na Virtuu Hornozemplínska 
knižnica vo Vranove n. Topľou, v roku 2006 v prvom polroku to má byť Knižnica R O. 
Hviezdoslava v Prešove a Vihorlatská knižnica v Humennom a do konca roku 2006 a 
v roku 2007 ostatné. 

Výrazne stúpol počet PC v knižniciach - zo 138 v roku 2001 na 269 v roku 2005, 
z toho pre verejnosť z 24 na 65. 

• Strategická úloha č. 2: Zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice 

Knižnica je jediné miesto, kde sa dlhodobo uchovávajú a koncepčne budujú fondy 
kultúrneho a informačného dedičstva vo forme informačných zdrojov. Tento proces je 
kontinuálny a historicky overený. 

Úloha knižníc v informačnej spoločnosti sa na Slovensku všeobecne zatiaľ podceňuje, čo 
sa odráža najmä v neadekvátnej úrovni ich financovania. Knižnice nielen v Prešovskom 
kraji, ale v celej SR nemajú v súčasnosti také zdroje, aby mohli plniť informačné potreby 
tak, ako to od nich spoločnosť očakáva. 

Štatistiky ukazujú od roku 2002 nárast KF aj finančných prostriedkov vynaložených na 
nákup a doplňovanie KF, ale základné ukazovatele, ako je návštevnosť, používatelia 
a výpožičky, zaznamenávajú pokles. 

Knižnice Knižničného systému SR sú však povinné podľa zákona č. 183/2000 Z. z. 
poskytovať všetkým záujemcom knižničné a informačné služby. Túto úlohu môžu 
knižnice plniť len vtedy, ak majú vo svojich knižničných fondoch literatúru, monografie, 
časopisy, multimediálně dokumenty a podobne, alebo ak majú prístup k vonkajším 
informačným zdrojom vrátane zahraničných zdrojov. Nedostatok informačných 
zdrojov v knižniciach pre vzdelanie, vedu, výskum a kultúru spôsobuje kultúrne a 
civilizačné zaostávanie Slovenska a znižuje jeho integračné predpoklady. Preto pre 
ďalší kultúrny, vzdelanostný, ale aj ekonomický rozvoj kraja bolo nevyhnutné zvýšiť 
objem finančných prostriedkov na doplňovanie knižničných fondov a na nákup 
knižničných dokumentov. 

A j  napriek tomu že sa celkovo zvýšili finančné prostriedky na nákup v porovnaní s 
nákupom knižničných dokumentov v Sk na jedného obyvateľa, v jednotlivých krajoch 
je Prešovský kraj na predposlednom 7 mieste so 6,97 Sk na obyvateľa, kým celo
slovenský priemer v roku 2004 je 7,78 Sk, pričom napr. Bratislavský kraj má 11,08 Sk 
na obyvateľa, Žilinský kraj 10,15 Sk. 

Finančné prostriedky na nákup KF v knižniciach v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi stúpli najmä vďaka grantovému systému MK SR na podporu knižníc. 
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Finančné prostriedky na nákup KF podľa typov knižníc: 

•' . ' ". ' ". \ 2002 2003 2004 2005 

Regionálne knižnice 1 962 000 1 964 900 2 529 000 2 805 000 

Mestské knižnice 889 800 1 217 000 1 96 000 1 136 000 

OcK s profesionálnymi z.  534 600 507 800 550 000 603 000 

OcK s neprofesionálnymi z.  1 100 800 1 071 200 1 238 000 1 485 000 

Všetky knižnice 4 487 200 4 760 900 5 413 000 6 030 000 

Finančné prostriedky na nákup KF v RK: 

RK 2 0 0 1  2002 2003 2004 2005 

1. Bardejov 379 956 211 000 348 000 287 000 336 000 

2. Humenné 177 841 122 000 204 900 263 000 440 000 

3. Poprad 358 563 341 000 294 000 364 000 478 000 

.4. Prešov 528 398 512 000 362 000 622 000 473 000 

5. Stará Ľubovňa 348 859 223 000 225 000 287 000 247 000 

6. Svidník 232 670 225 000 227 000 252 000 260 000 

7. Vranov пЯорГои 255 472 328 000 304 000 304 000 571 000 

SPOLU 2 281 759 1 962 000 1 964 900 1 965 000 2 805 000 

• Strategická úloha č. 3: Knižnično-informačné služby znevýhodneným použí
vateľom 

V súvislosti s odstraňovaním informačných bariér a sprístupňovaním knižničných a 
informačných služieb pre zdravotne postihnutých a inak znevýhodnených občanov 
knižnice urobili veľký pokrok - získali finančné prostriedky z projektov, aby pripravili 
podmienky pre znevýhodnených občanov, iniciovali aktivity a spoluprácu so zväzmi 
telesne postihnutých. Vo väčšine RK aj na pobočkách sú v zmysle vyhlášky č. 192/94 
bezbariérové prístupy, knižnice majú vyhradené miesta pre zrakovo postihnutých a 
nevidiacich, spolupracujú so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v 
Levoči pri sprostredkovaní zvukových kníh a kníh v Braillovom písme. Sú vybavené 
lupou a špeciálnymi čítacími prístrojmi, podporujú prácu so špeciálnymi a prob
lémovými skupinami detí a mládeže a dbajú o odbornú pripravenosť knihovníkov na 
prácu so všetkými skupinami znevýhodnených používateľov. 

V roku 2004 bolo zriadené špeciálne pracovislo pre zrakovo postihnutých v Okresnej 
knižnici D. Gutgesela v Bardejove a v roku 2005 stredisko pre znevýhodnených v Knižnici 
R O. Hviezdoslava v Prešove. 

V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v roku 2002 zriadili Informačné 
centrum pre nezamestnaných. 

• Strategická úloha č. 4: Program záchrany, stabilizácie a konverzácie tradič
ných nosičov informácií v SR 

Plnenie tejto úlohy a samotného Programu... si vyžaduje spojenie viacerých rezortov 
a celoštátnu zainteresovanosť v rámci záchrany knižničných a archívnych fondov 
pred procesom starnutia. 
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na osvojenie si praktických schopností, ako sa v informačnom prostredí správať a 
pohybovať. Informačné návyky a schopnosti sú dôležité pre samostatné i celoživotné 
štúdium, aby si žiaci a študenti neskôr dokázali zaistiť prístup k informáciám bez 
ohľadu na formu, v ktorej sú dostupné. 

Záver 
K Návrhu stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 pristupovali knižnice 
a ich vedenie s plnou zodpovednosťou, vychádzajúc z funkčného poslania knižníc v 
informačnej spoločnosti. Je treba zdôrazniť že niektoré existenčné záležitosti nieje v ich 
moci ovplyvniť. Predovšetkým je to netransparentné prerozdeľovanie finančných 
prostriedkov na prevádzkovú činnosť a kapitály. Verejné knižnice majú ambíciu byť 
ťažiskom verejných informačných služieb, pretože sú zriaďované ako nezávislé, 
nezárobkové inštitúcie financované alebo dotované prevažne z verejných zdrojov a 
využívania prostriedkov z grantových systémov SR a EÚ. 

Do budúcna by verejným knižniciam veľmi pomohlo, aby sa zabezpečil do knižníc 
bezplatný internet, ako to bolo avizované v stratégii do r. 2006, a ako to bolo 
zrealizované na školách, pretože sú také avíza, že školy by mali otvoriť svoje 
internetové učebne pre verejnosť, a pritom na knižnice ako informačné inštitúcie sa 
stále zabúda alebo ostanú v celej informačnej politike štátu stále bokom. 

Spracovala: Mgr. Marta Skalková, oddelenie krajskej metodiky Knižnice P. O. Hviez
doslava v Prešove (18. apríl 2006) 

V. Trenčiansky samosprávny  k r a j  

Odpočet za roky 2004 - 2006 

ш Strategická úloha č. 1: Informatizácia a internetizácia knižníc 
V Trenčianskom samosprávnom kraji pracovali k 31. marcu 2006 3 regionálne kniž
nice a 16 mestských knižníc, 231 obecných knižníc. Jedným a viac počítačmi sú vy
bavené všetky regionálne a mestské knižnice. Z obecných knižníc sú PC vybavené 
knižnice: Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Horné Smie, Omšenie, Opa-
tovce, Vad'ovce, Valaská Belá, Horné Naštice, Šútovce, Sebedražie, Oslany, Mali
nová, Lazany, Chrenovec-Brusno, Beluša, Poruba, Chynorany. 

Knižnice využívali okrem pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa i 
možnosť získať financie predkladaním projektov v rámci grantového systému MK SR. 

Internetizácia 
Na internet sú pripojené všetky 3 regionálne knižnice (Verejná knižnica Michala 
Rešetku v Trenčíne - mikrovlnné pripojenie, Považská knižnica v Považskej Bystrici 
- DSL pripojenie, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi (ďalej len HK) - dial-up 
pripojenie), mestské knižnice: Bojnice, Dubnica nad Váhom, Hava, Nové Mesto nad 
Váhom, Bánovce nad Bebravou, Nemšová, obecné knižnice: Horné Naštice, Lazany, 
Malinová, Poruba, Sebedražie. 

Všetky regionálne knižnice sa zapojili do projektu Verejný internet v knižniciach. 
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Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, ďalej VKMR (centrálna budova), bola 
pripojená na internet r. 2000 mikrovlnným pripojením a r. 2003 knižnica vybudovala 
internetové prepojenie centrálnej budovy so svojou druhou budovou. V roku 2004 
zabezpečila pripojenie 1 pobočky (Juh) pevným pripojením. K 31. decembru 2004 
pripojenie na internet malo v knižnici spolu 22 pracovných staníc, z toho 3 PC boli 
k dispozícii používateľom. Vlastnú webovú stránku (www.vkmr.sk, www.kniznicatren-
cin.sk) mala sprístupnenú od r. 2002 spolu s online katalógom knižnice. 

Roku 2005 sa VKMR pripojila na sieť SANET (Slovenská akademická dátová sieť), 
čím došlo k zvýšeniu rýchlosti internetového pripojenia z 128 kb/s na 2Mb/s. 
Pripojenie na internet malo k 31. decembru 2005 v knižnici spolu 31 pracovných 
staníc, z toho 7 PC bolo k dispozícii používateľom (3 PC v multimediálnej študovni, 4 
PC na pracovisku Internet pre verejnosť). 

Knižnica vytvorila a v mesiaci jún 2005 otvorila pre verejnosť nové pracovisko Internet 
pre verejnosť v budove na Hasičskej ulici, ktoré je zamerané na poskytovanie prístupu 
na internet pre širokú verejnosť nielen pre registrovaných používateľov knižnice. Toto 
pracovisko bolo vybudované predovšetkým z financií získaných z grantového systé
mu MK SR z konca roka 2004. V súčasnosti má toto pracovisko 7 PC, z toho 6 
prístupových miest pre verejnosť. 

Pripojenie na internet malo k 31. marcu 2006 v knižnici spolu 35 pracovných staníc, z toho 
11 PC bolo k dispozícii používateľom (3 PC v multimediálnej študovni, 6 PC na už 
spomínanom pracovisku Internet pre verejnosť, 2 PC v oddelení pre deti a mládež). 

Finančné zdroje na internetizáciu boli čerpané z ročných rozpočtov od zriaďovateľa a 
príspevku Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave. 

Používatelia mimo knižnice mali možnosť prezerať webové stránky VKMR, ktorých 
súčasťou je i online katalóg knižnice od r. 2002. Prostredníctvom webových stránok 
VKMR si používatelia mohli rezervovať vybranú knihu a tiež žiadať o medziknižničnú 
výpožičnú službu (MVS). Dostupná bola i možnosť predĺženia výpožičnej lehoty kníh na 
základe elektronickej komunikácie. Počas roka 2005 a začiatkom r. 2006 boli tieto služby 
čiastočne obmedzené, čo bolo spôsobené výmenou servera a riešením bezpeč
nostných opatrení. Na webovej stránke VKMR vystavovala okrem katalógu knižnice 
i databázu regionálnych dokumentov RBG a databázu osobností a udalostí OSUD. 

Považská knižnica v Považskej Bystrici, ďalej PK, roku 2004 zrealizovala roz
šírenie a zrýchlenie internetového pripojenia pre všetky PC v hlavnej budove - nain
štalovala prípojky aDSL. Pripojenie na internet malo k 31. decembru 2005 v knižnici 
spolu 21 pracovných staníc, z toho 5 PC bolo k dispozícii používateľom. Roku 2005 
sprístupnila svoju webovú stránku (www.kniznicapb.sk). Knižnice v regióne P. Bystrica 
nezaznamenali zmenu v nákupe PC. 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, ďalej HK, mala pripojenie na internet pevnou 
linkou. Roku 2005 pripojenie na internet malo v knižnici 5 PC - z toho 1 PC bolo 
k dispozícii používateľom. Pokles počtu PC v porovnaní s predošlými rokmi bol 
spôsobený zriadením Mestskej knižnice z 3 pobočiek HK. 

Informácie o knižnici uverejňovala na webovej stránke Mesta Prievidza. Vlastnú webovú 
stránku mali vytvorenú 2 mestské knižnice v regióne Prievidza: Bojnice (www.mestskakniz-
nicabojnice.sk) a Handlová (http://web.handlova.sk/web/mk/index.html). 
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Knižnično-informačný systém 
Regionálne knižnice využívala knižnično-informačný systém LIBRIS (formát UNI-
MARC). Na spracovávanie regionálnej bibliografie využívali VKMR a PK mikrosystém 
CDS/ISIS (formát ISO 2709), HK Biblis. Osobnosti a udalosti regiónu spracovávali 
VKMR a HK v programe OSUD. VKMR na spracovávanie aktuálnych informácií 
z oblasti ekonomiky, hospodárstva, politiky, spoločenského života a kultúry využívala 
vlastný program INFO. Knižnice realizovali prípravné práce na zapojenie sa do čin
nosti konzorcia KIS3G. 

Budovanie regionálnych databáz 
Všetky regionálne knižnice budujú regionálne databázy v rámci bibliografického sys
tému Slovenska, a to VKMR pre trenčiansky región (okresy Trenčín, Nové Mesto n/V., 
Bánovce n/B., Myjava), Považská knižnica pre považsko-bystrický región (okresy 
Považská Bystrica, Púchov a Hava) a Hornonitrianska knižnica pre hornonitriansky 
región (okresy Prievidza a Partizánske). 

• Strategická úloha č. 2: Zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice 

Od r. 2004 VKMR v súlade so zákonom č. 535/2003 Z. z. o povinných výtlačkoch prestala 
dostávať povinné výtlačky publikácií celoslovenského charakteru, čo sa odrazilo na vý
raznom poklese doplňovania KR Z dôvodu stáleho nedostatku finančných prostriedkov na 
nákup knižničných dokumentov knižnice využívali možnosť získať financie aj predkladaním 
projektov v rámci grantového systému MK SR a iných grantových programov Ďalšia, no 
podstatná časť dokumentov bola získaná darmi, avšak ich obsahové zameranie a kvalitu 
knižnice nemali možnosť ovplyvniť. Objem finančných prostriedkov poskytovaných 
obecným knižniciam je väčšinou tiež nepostačujúci. 

Verejné knižnice TSK spolu: 

R o k  F inanč.  prostr iedky S k  na o b y v .  

2004 4 458 tis. 7,36 

2005 5 347 tis. 8,89 

Regionálne knižnice: 

Rok HK Sk na obyv. PK Sk na obyv. V K  MR Sk na obyv. 
2004 348 tis. 6,55 314 tis. 7,34 672 tis. 11,61 
2005 518 tis. 10,04 437 tis. 10,34 1 069 tis. 18,83 

V dôsledku nedostatku financií na nákup nových dokumentov sa knižnice sústreďujú 
iba na doplňovanie knižných fondov a periodík a iba minimálne doplňujú aj iné typy 
dokumentov (CD a CD-ROM-y). 

Databázy s národnou licenciou 

VKMR využívala bezplatný prístup k elektronickej databáze EBSCO s národnou 
licenciou. PK v r. 2004 zakúpila Jednotný automatizovaný systém právnych informácií 
(JASPI), ktorý je verejnosti prístupný. 

• Strategická úloha č. 3: Knižnično-informačné služby znevýhodneným použí
vateľom 

Všetky 3 regionálne knižnice spolupracujú so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich 
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MH v Levoči a pre slabozrakých a nevidiacich používateľov zabezpečujú pravidelné 
súbory zvukových kníh. Okrem zvukových kníh knižnice nebudujú žiadne špecifické 
fondy pre občanov s iným zdravotným postihnutím. 

Regionálne knižnice poskytujú zdravotne znevýhodneným používateľom ďalšie služby, 
napr. VKMR pravidelne organizuje podujatia (besedy, informačná príprava) pre triedu 
sluchovo postihnutých žiakov, HK akcie pre zverencov Centra sociálnej pomoci Domino, 
PK besedy pre obyvateľov bezbariérovej bytovky. Všetky regionálne knižnice zabez
pečujú donášku kníh a periodík telesne postihnutým občanom domov. 

VKMR r. 2004 uskutočnila presťahovanie pobočky Juh do bezbariérovo prístupnej 
budovy. PK má vybudovaný bezbariérový prístup do budovy. HK má vo svojej účelovej 
budove vybudovaný bezbariérový vstup do priestorov požičovne pre deti aj pre 
dospelých, do spoločenskej miestnosti, ako aj do oddelenia náučnej literatúry, ktoré je 
umiestnené v samostatných priestoroch na prízemí. 

Bezbariérový prístup do budovy majú i niektoré mestské knižnice v tomto regióne. 

• Strategická úloha č. 4: Program záchrany, stabilizácie a konzervácie tradič
ných nosičov informácií v Slovenskej republike 

Verejné knižnice kraja sa na tejto úlohe nepodieľajú. 

• Strategická úloha č. 5: Ochrana a sprístupňovanie knižničných fondov 
VKMR ochranu budovaných databáz knižnica zabezpečovala pravidelným záloho
vaním na pevné disky a na prepisovateľné kompaktné disky. 

Ochrana KF vo všeobecnej študovni bola naďalej zabezpečovaná elektronickým 
rádiofrekvenčným zabezpečovacím zariadením, na ktoré získala financie prostredníctvom 
grantu. Koncom roku 2005 inštalovala elektromagnetické zabezpečovacie zariadenie 
v úseku evidencie na ochranu celého knižničného fondu v centrálnej budove, začala práce 
súvisiace s umiestňovaním ochranných prvkov zatiaľ do novonadobudnutých a vybraných 
knižných jednotiek a skúšobne spustila jeho prevádzku. 

V roku 2006 knižnica používa elektromagnetické zabezpečovacie zariadenie v úseku 
evidencie na ochranu celého knižničného fondu v centrálnej budove. Zakúpené o-
chranné prvky sa aplikujú zatiaľ do novonadobudnutých a vybraných knižných 
jednotiek. 

PK v roku 2006 vypracovala projekt na ochranu fondu príručnej knižnice v náučnom 
oddelení. Postupne plánuje zabezpečiť ochranu KF aj vo všetkých oddeleniach. HK 
inštalovala elektronický ochranný systém fondu vo všetkých priestoroch knižnice 
s voľne prístupným fondom. VKMR plánuje v záujme ochrany periodickej tlače po 
získaní finančných prostriedkov digitalizovat' fond viazaných ročníkov novín a časopisov, 
ktorý buduje od roku 1956. 

• Strategická úloha č. 6: Vzdelávanie zamestnancov knižníc a rozvoj ľudských 
zdrojov 

Vzdelávanie zamestnancov verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v súčasnosti realizuje na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Vzdelávanie v rámci 
regiónov sa týka predovšetkým pracovníkov mestských a obecných knižníc a orien
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tuje sa na konkrétne odborné knihovnícke témy týkajúce sa aktuálnej činnosti knižníc. 
Tieto vzdelávania organizujú regionálne knižnice. Vzdelávania na celoslovenskej 
úrovni, ktoré organizuje najmä SNK a CVTI SR v spolupráci s knihovníckymi profe
sijnými organizáciami, sa zúčastňujú najmä pracovníci regionálnych knižníc podľa 
svojich špecializácií. 

• Strategická úloha č. 7: Výstavba a rekonštrukcia budov knižníc 
Žiadna regionálna knižnica, ani iná verejná knižnica v kraji nie je umiestnená 
v účelovej budove, resp. na účely knižnice rekonštruovanej. 

Vo VKMR v rokoch 2004 - 2006 (stav k 31. marcu 2006) nebola realizovaná výstavba 
ani rekonštrukcia priestorov knižnice. Knižnica roku 2004 uskutočnila presťahovanie 
pobočky Juh z priestorov Južanky do bezbariérovo prístupnej budovy, v ktorej sa 
nachádza i kultúrne stredisko. V roku 2005 bola vykonaná oprava havarijného stavu 
potrubia v budove na ulici Hasičskej. V budove na Nám. SNP bola vykonaná 
rekonštrukcia teplovodnej plynovej kotolne, ktorú zrealizoval vlastník budovy MHSL, 
m. p. o., Trenčín. 

Od roku 2003 v hlavnej budove PK boli realizované: nátery okien, plynová prípojka a 
kúrenie, rekonštrukcia priestorov na stravovanie zamestnancov, zlepšenie hygie
nických podmienok (zavedenie teplej vody), rekonštrukcia elektroinštalácie, štruktú
rovaná kabeláž počítačovej siete, výmena podláh, vymaľovanie interiéru. 

V roku 2006 plánuje výmenu podláh v suteréne hlavnej budovy, zateplenie a odhluč-
nenie okien, inštaláciu požiarnych hlásičov, prípravu projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu podkrovných priestorov. 

Napriek tomu, že knižnice trpia akútnym nedostatkom priestorov, za uplynulé roky 
nedošlo k ich podstatnej zmene. 

• Strategická úloha č. 8: Informačná výchova a vzdelávanie detí a mládeže 
V záujme získavania základných zručností a znalostí v orientácii v knižničných 
fondoch, dokumentoch, katalógoch, vyhľadávaní informácií, zhotovovaní rešerší 
a ďalších činností, potrebných na úspešné štúdium i prácu, organizujú regionálne 
knižnice pravidelné hodiny informačnej prípravy pre žiakov základných a stredných 
škôl. Väčšina škôl prichádza do knižníc na začiatku školského roka, žiaci a študenti 
absolvujú informačné hodiny každoročne od 1. ročníka do ukončenia štúdia. V sú
časnosti ich prípravu zameriavajú aj na vyhľadávanie a využívanie primárnych a 
sekundárnych zdrojov informácií s využitím hlavne internetu a CD. 

Knižnice realizovali podujatia v spolupráci so školami na zvyšovanie čitateľských 
návykov formou hlasného čítania, medzitriednych súťaží motivujúcich k pravidelnému 
čítaniu kníh, literárnych súťaží, realizáciou vyučovacích hodín v knižnici učia deti a 
mládež orientovať sa v oddeleniach knižnice samostatne. 

Spracovali: Mgr. Martina Pazderová - Mária Kernová, Verejná knižnica Michala Re-
šetku v Trenčíne 
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VI. TriiavskV samosprávny  k r a j  

• Strategická úloha č. 1: Informatizácia a internetizácia knižníc 
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Knižnica J. Fándlyho v Trnave 

• Automatizovaná prevádzka knižnično-informačných činností; systém zahŕňa 
evidenciu, katalogizáciu a výpožičky knižničných dokumentov. Implementovaný sys
tém Rapid Library využíva medzinárodné štandardy, takže je kompatibilný s vonkajším 
systémovým prostredím. 

• Od roku 2002 je v centrálnej budove knižnice plnoautomatizovaný výpožičný pro
ces absenčných výpožičiek. V súčasnosti sa rieši absenčné požičiavanie a vrátenie 
periodík. 

• Technické vybavenie sa v rámci možností každý rok obnovuje. 

• Pripojenie na internet je uskutočnené optickým káblom. 
• Knižnica má svoju webovú stránku - www.kniznicatrnava.sk, kde je vystavený aj 

online katalóg. 
• Používatelia majú prístup k internetu na piatich staniciach, služba je platená. KJF 

sa zapojila do projektu verejný internet v knižniciach a v priebehu tohto roka bude 
internet bezplatne prístupný verejnosti na 8 PC. 

• Z mestských knižníc využívajú výpočtovú techniku len MsK Piešťany, Mestské 
kultúrne centrum - knižnica v Hlohovci a od r. 2005 aj mestská knižnica Leopoldov, 
ktorá získala finančný príspevok z grantového programu MK SR Ex Libris. 

• Pripojenie na internet má MsK Piešťany a MsKC - knižnica Hlohovec, poskytuje ho 
aj používateľom. 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

• Automatizované výpožičné služby na počítači sa zaviedli od 1. januára 2005, hoci 
sa nepodarilo získať odčítavač kódov. 

• Z18 PC, ktorými ŽK disponuje, je značná časť zastaraných a 3 sú nefunkčné. 

• ŽK má 1 internetové pripojenie pre verejnosť cez ADSL linku. 

Galantská knižnica 

• PC s pripojením na internet a prístupných verejnosti majú v Galantskom okrese len 
Galantská knižnica a 2 mestské knižnice. Mestské knižnice (Sereď a Sládkovičovo) 
vlastnia PC, prevádzku internetu zabezpečuje súkromná firma, ktorá určuje cenu a 
kvalitu ponúkanej služby. Obecné profesionálne knižnice Trstice a Šoporňa sa 
zapojili do projektu Verejný internet v knižniciach, v priebehu tohto roka by mali 
sprístupniť pre používateľov 8 terminálov. 

• Automatizovaný knižničný systém vlastnia len 2 knižnice v okrese: Galantská 
knižnica (využíva SMARTLIB, ktorý je zastaraný) a mestská knižnica Sereď (je 
nevyhovujúci, plánujú zakúpiť MaSK). 

• Knižnica mala v minulých rokoch webovú stránku - www.galantskakniznica.sk, 
v tomto roku prišlo k zmene prevádzkovateľa a webová stránka nebola zatiaľ 
obnovená. Knižnica v budúcnosti plánuje prechod z knižničného systému Smartlib 
na jednotný knižničný systém kraja alebo jednotný knižničný systém SR. 

• Výpočtová technika sa nakupuje postupne od roku 1994 a väčšina z nej je po tech
nickej a morálnej stránke opotrebovaná. Rozpočet knižnice nepostačuje na zabez
pečenie údržby a opravy technického vybavenia. 
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Záhorská knižnica v Senici 

• V roku 2004 bolo v knižniciach okresu Senica 5 PC pripojených na internet, z toho 
boii všetky v Záhorskej knižnici Senica. Pre verejnosť boli určené 2 PC, tiež v ZK 
Senica. 

• V celom okrese Senica bola iba 1 knižnica s automatizovaným knižničným 
systémom. V ZK Senica bolo celkom 22 PC, z ktorých 4 boli prístupné pre verej
nosť s online katalógom. Ďalšie 3 knižnice síce využívali PC, ale iba s programom 
na evidenciu, nie na výpožičné služby. Boli to programy od obecných úradov 
určené na skladové hospodárstvo. 

• V roku 2005 pribudla 1 profesionálna knižnica (Borský Mikuláš), ktorá začala 
využívať internet, nie však pre verejnosť. Počet osobných PC sa zvýšil na 24. Inak 
zostal stav v okrese k 31. marcu 2006 nezmenený. 

• V okrese Skalica v roku 2004 mali knižnice celkom 6 PC, z ktorých iba 1 bol určený 
pre verejnosť a prístupný na internet. Bola to Mestská knižnica Gbely. Automati
zovaný knižničný systém mali v okrese 3 mestské knižnice. 

• V roku 2005 sa situácia podstatnejšie zmenila. Internet bol zavedený vo všetkých 
3 mestských knižniciach a dokonca i do 1 neprofesionálnej (Unín) a využívala ho 
aj verejnosť. Tým stúpol v okrese počet PC s pripojením na internet na 11, z nich 
6 bolo určených pre verejnosť. 

• Vlastnú webovú stránku má iba 1 knižnica v Gbeloch. 

• Strategická úloha č. 2: Zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice 

Finančné prostriedky na nákup 
literatúry 

Finančné prostriedky na 
celonárodné licencie 

Okres 2004 2005 31. 3. 2006 2004 2005 2006 
Dunajská 
Streda 

768 000 991 000 *35 017 

Galanta 721 000 736 000 *221 000 
Hlohovec 267 000 227 000 
Piešťany 267 000 501 000 
Senica 595 000 542 000 70 000 15 000 5 000 0 
Skalica 451 000 518 000 140 000 0 0 0 
Trnava 1 139 000 1 229 000 *140 392 

* údaje len za regionálne knižnice 

я Strategická úloha č. 3: Knižnično-informačné služby znevýhodneným použí
vateľom 

Počet 
bezba 
prlstu 

knižníc s 
riérovým 
pom 

Počet špeciálnych 
oddelení 

Cudzojazyčná lit. s ohľadom na 
národnostné zloženie počet/suma 
Ks/Sk 

Kompenzačné 
pomôcky 

Okres 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 I 2006 
Dunajská 
Streda 

1 1 1 3190/ 
693,7tis. 

2422/ 
537 tis. 

Galanta 166/33670 342/62258 185/66246 
Hlohovec 
Piešťany 0 1 1 
Senica 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skalica 4 4 4 0 0 0 0 0 0 
Trnava 1 1 1 2 2 2 579/ 

155023 
789/ 
245236 

90/ 
24260 
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Knižnica JF v Trnave 

• KJF má vo svojej koncepcii zahrnuté špeciálne knižničné služby pre zdravotne 
postihnutých i program pre sociálne znevýhodnených používateľov. 

• Pre nevidiacich a slabozrakých zabezpečuje služby úsek zvukových kníh, ktorý je 
zároveň pobočkou Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči. 

• Služby využívajú zrakovo postihnutí obyvatelia z celého Trnavského kraja. 

• KJF dlhodobo spolupracuje so špeciálnou ZŠ, deti pravidelne navštevujú herňu pre 
deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím a hudobné oddelenie. 

• KJF nemá zabezpečený bezbariérový prístup, iba v hudobnom oddelení, umiestnenom 
mimo hlavnej budovy, je výťah pre vozíčkarov. S vybudovaním bezbariérového prístupu 
sa ráta v prípade rekonštrukcie alebo výstavby budovy knižnice. 

• Od roku 2004 do 31. marca 2006 KJF v Trnave nakúpila inojazyčnú literatúru v poč
te 1 458 kusov v sume 424 519 Sk. 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

• Bezbariérový prístup do budovy umožňuje pravidelnú návštevu aj imobilných čitateľov 
do knižnice, ktorí túto možnosť čoraz častejšie využívajú. Prichádzajú do knižnice nielen 
kvôli získavaniu nových informácií a poznatkov, ale i pre spoločnosť. 

• Služby poskytované knižnicami pre postihnutých všetkých vekových skupín vy
chádzajú a sú v súlade so vzdelávacími a integračnými projektmi pre túto kategóriu 
čitateľov. 

• Akvizičná komisia berie pri nákupe nových kníh do úvahy skutočnosť, že v okrese 
žije maďarská menšina. 

Galantská knižnica 

• Služby znevýhodneným používateľom poskytuje zatiaľ v obmedzenej miere len 
Galantská knižnica, ktorá v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu v Levoči zabezpečuje výmenné súbory zvukových kníh pre 
slabozrakých a nevidiacich. Služba je bezplatná, záujemca neplatí ani členské 
poplatky v knižnici. 

• Nemožnosť debarierizácie vstupu do knižnice a jej priestorov je podmienená 
skutočnosťou, že knižnica nie je správcom, resp. majiteľom budovy. Knižnica sídli 
na prízemí a na 2. poschodí. Táto skutočnosť by podstatne zvýšila finančnú 
náročnosť prípadnej debarierizácie, keďže v budove nie je výťah. 

• Technické pomôcky na využívanie počítačovej techniky pre slabozrakých a nevi
diacich sú finančne veľmi náročné, naša organizácia zatiaľ neuvažuje o ich za
kúpení. 

• Údaje o cudzojazyčnej literatúre sú len za Galantskú knižnicu: nákup literatúry 
v maďarskom jazyku sa uskutočňuje pravidelne podľa finančných možností. 

Záhorská knižnica v Senici 

• ZK v Senici spolupracuje so Špeciálnou základnou školou internátnou, ktorú 
navštevujú postihnuté deti a organizuje pre nich podujatia. 

• V okrese Senica sú iba 2 knižnice s bezbariérovým prístupom. Špeciálne oddelenia 
ani kompenzačné pomôcky pre znevýhodnených používateľov knižnice nemajú. 
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• Obdobne je to aj v okrese Skalica. Nie sú tu vytvorené špeciálne oddelenia pre 
znevýhodnených používateľov, títo môžu navštevovať všetky oddelenia knižníc. 
Bezbariérový prístup majú iba 4 knižnice, z to 2 iba čiastočný. 

• Na území oboch okresov nie je žiadna početná skupina inej národnosti, aby pre 
nich bola vyčlenená inojazyčná literatúra. 

• Strategická úloha č. 5: Ochrana a sprístupňovanie knižničných fondov 

Elektronický 
zabezpečovací 
systém 

Mikrofilmovanie Digitalizovanie 

Okres 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Dunajská 
Streda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hlohovec 0 0 0 0 0 0 
Piešťany 1 1 0 0 0 0 0 0 
Senica 0 0 0 0 0 0 
Skalica 0 0 0 0 0 0 
Trnava 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

* údaje len za regionálne knižnice. 

Knižnica JF v Trnave 

• KJF zatiaľ má od roku 2004 nainštalovaný špeciálny systém na ochranu kniž
ničných fondov pred krádežami v študovniach (bezpečnostnú bránu vrátane deakti-
vátora - asi 170 000 Sk). Ostatné oddelenia vzhľadom na súčasné priestory vy
žadujú väčší počet technických zariadení. 

• V Mestskej knižnici Piešťany sa od apríla 2005 začal využívať nový automati
zovaný systém Advanced Rapid Library, fungujúci online. 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

• Ochrana fondu pred odcudzením a úmyselným poškodením je zabezpečená len 
sprísneným dohľadom knihovníčok. 

• V knižnici nie je žiadne zabezpečovacie zariadenie. 

Galantská knižnica 

• Galantská knižnica vypracovala v tomto roku projekt na zakúpenie elektronického 
systému na ochranu KF. 

• Ochrana KF je zabezpečená zatiaľ len čiastočne - vo výpožičnom oddelení pre 
dospelých sú nainštalované priemyselné kamery. 

• Vzhľadom na finančné možnosti nepredpokladáme v najbližšom čase zakúpenie 
technického zariadenia na ochranu regionálnych dokumentov digitalizáciou alebo 
konverziou do elektronickej formy. 

Záhorská knižnica v Senici 
• Ochrana KF je zabezpečovaná priemyselnými kamerami nainštalovanými v odde

leniach. Slúžia však len na monitorovanie priestorov. 

• Zabezpečovací systém na ochranu dokumentov nemá žiadna knižnica v okrese 
Senica a Skalica. 
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• Strategická úloha č. 6: Vzdelávanie zamestnancov knižníc a rozvoj ľudských 
zdrojov 

Počet seminárov, 
odborných kurzov 

Metodické návštevy Počet zaškolených 
obecných knihovníkov 

Okres 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Dunajská 
Streda 

2 1 2 159 46 19 6 2 0 

Galanta 1 1 0 43 34 0 2 1 0 
Hlohovec 0 0 0 1 0 0 1 4 0 
Piešťany 6 27 0 3 4 0 1 2 0 
Senica 5 5 0 30 36 10 2 3 1 
Skalica 0 0 0 0 0 0 3 4 1 
Trnava 12 8 1 46 107 10 4 3 2 

Odbornému vzdelávaniu a preškoľovaniu zamestnancov venujú knižnice zvýšenú pozor
nosť, nakoľko vo všetkých regionálnych knižniciach sa znížil počet pracovníkov. Aby kniž
nice so zostávajúcimi pracovníkmi dokázali plniť svoje poslanie, kumulujú sa niektoré čin
nosti a pracovníci sa musia preškoľovať hlavne na zvládnutie moderných IT, nových 
knižničných noriem a pravidiel, zvládnutie práce a komunikácie so všetkými skupinami 
používateľov - zdravotne postihnutými, sociálne neprispôsobivými a pod. 

V rámci nadobecných funkcií sa všetky regionálne knižnice podieľajú na vzdelávaní 
dobrovoľných pracovníkov obecných knižníc. Vzdelávanie sa realizuje hlavne indivi
duálnymi školeniami, konzultáciami, stážami na odborných pracoviskách regionálnych 
knižníc a odbornými seminármi spojenými s tréningami. 

Pri vzdelávaní knihovníkov je veľkou pomôckou Príručka knihovníka malej knižnice, ktorú 
vydala SNK Martin a ktorú obdržali všetky knižnice Trnavského samosprávneho kraja. 

Knižnica JF v Trnave 

• Zamestnanci sa zúčastňujú na vzdelávacích podujatiach organizovaných Sloven
skou národnou knižnicou, inými knižnicami alebo inými pracoviskami, ktoré sú 
zamerané na rozširovanie a aktualizáciu odborných poznatkov. 

• V súvislosti so zavádzaním nových technológií poriada knižnica interné školenia. 
Vlastné vzdelávanie sa v tomto roku začalo orientovať aj na psychologickú prípravu 
zamestnancov v knižničných službách. 

• V rámci regionálnej pôsobnosti zabezpečuje KJF vzdelávanie dobrovoľných pra
covníkov obecných knižníc zo všetkých oblastí knižničnej činnosti, organizuje 
odborné podujatia pre pracovníkov regionálnych knižníc. 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

• V obecných knižniciach pracujú dobrovoľní pracovníci, pre ktorých knižnica organi
zuje vzdelávacie podujatia, kde okrem iného odznejú novinky z knihovníckej 
legislatívy alebo zaujímavosti zo života knižníc u nás i za hranicami. 

• Zamestnanci ŽK sa pravidelne zúčastňujú na rôznych celoslovenských poduja
tiach, odborných seminároch a pod. 

Galantská knižnica 

• Zamestnanci ŽK sa pravidelne zúčastňujú na rôznych celoslovenských poduja
tiach, odborných seminároch a pod. 
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• Úsek metodiky a koordinácie uskutočňuje pravidelné porady pre knihovníkov verej
ných knižníc okresu Galanta. 

Záhorská knižnica v Senici 

• Obsahovo sú stretnutia profesionálnych knihovníkov v prevažnej miere oriento
vané na moderné technológie. 

• Pracovníci ZK sa zúčastňujú školiteľských podujatí všetkých typov. 

• Strategická úloha č. 7: Výstavba a rekonštrukcia budov knižníc 

Počet rekonštrukci í  
kn ižníc  

O b j e m  f inančných prostr iedkov 

Okres 2004 2005 *2006 2004 2005 *2006 
Dunajská Streda 0 1 1 0 0 0 
Galanta 0 2 0 0 658 000 0 
Hlohovec 0 0 0 0 0 
Piešťany 0 0 0 0 0 
Senica 1 1 0 300 000 300 000 0 
Skalica 1 0 0 
Trnava 0 1 0 0 365 847 0 

Knižnica JF v Trnave 

• Budova KJF je technicky opotrebovaná a ani dispozičné riešenie nevyhovuje účelu 
využitia. TTSK sa riešením situácie zaoberá. 

• Priebežne sa robí údržba objektu v rámci finančných možností knižnice. 

• V roku 2005 sa uskutočnila rekonštrukcia hygienických zariadení v sume 37 000 
Sk a odvlhčenie budovy a úprava dvora v sume 328 847 Sk. 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

• ŽKje  umiestnená od roku 1977 v nájomných priestoroch v budove MsKS, ktorý je ma
jetkom mesta. Všetky opravy a rekonštrukcie vykonáva majiteľ budovy - mesto. 

• V roku 2005 sa na budove vymenili okná a parapety na plastové i v priestoroch 
knižnice. 

• V MsKS Šamorín prebieha rekonštrukcia budovy v súčasnosti. 

Galantská knižnica 

• Galantská knižnica je umiestnená v priestoroch Jednotného majetkového fondu 
odborových organizácií SR. Budova je viacúčelová, knižnica sídli na prízemí a 
čiastočne na 2. poschodí. 

• V roku 2005 sa uskutočnila rekonštrukcia sociálnych zariadení (100 000 Sk) a 
kompletná výmena radiátorov (185 000 Sk). 

• Obecná profesionálna knižnica v Horných Salibách je ako jedna z mála knižníc 
umiestnená v samostatnej budove, na rekonštrukciu ktorej jej zriaďovateľ obec 
Horné Saliby vynaložil sumu 373 000 Sk (výmena okien, zateplenie budovy, výme
na podláh). 

Záhorská knižnica v Senici 

• V ZK Senici sa v roku 2004 sa vymenili okná na 2. poschodí (300 000 Sk) v rámci 
bežnej údržby z vlastných zdrojov knižnice. 
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• V roku 2005 sa s výmenou pokračovalo a vymenili sa okná na 1. poschodí 
(300 000 Sk). 

• V roku 2006 sa v letných mesiacoch uskutoční výmena okien na prízemí budovy 
knižnice. 

• V okrese Skalica v roku 2004 sa v rámci sťahovania knižnice v Holíči do budovy 
bývalej MŠ vykonali niektoré menšie rekonštrukcie. 

• Strategická úloha č. 8: Informačná výchova a vzdelávanie detí a mládeže 

Vzdelávacie  Z t o h o  informačná Počet z l ú č e n ý c h  
kultúrno-
-spoločenské 
podujat ia pre 
použ ívateľov  

v ý c h o v a  š k o l s k ý c h  a 
obecných kn ižn íc  

Okres  2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Dunajská Streda 466 446 24* 169 190 4* 0 0 0 
Galanta 331 297 37* 88 112 17* 0 0 0 
H l o h o v e c  129 140 0 44 46 0 0 0 0 
P iešťany  429 416 0 138 49 0 0 0 0 
Senica 300 321 78* 82 121 50* 1 1 1 
Skalica 157 161 48 46 45 30 1 1 1 
T r n a v a  726 632 161* 225 211 56* 2 3 3 

* údaje sú za regionálnu knižnicu 

Knižnica JF v Trnave 

• Významné miesto v štruktúre vzdelávacej činnosti knižnice má informačná výchova 
detí a mládeže. KJF pripravuje hodiny informačnej výchovy a exkurzie do knižnice 
pre deti materských a základných škôl, pre stredné školy i pre vysoké školy. 

• V roku 2004 prebehla integrácia školskej a obecnej knižnice v Križovanoch nad 
Dudváhom a v obci Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava). 

• V roku 2005 sa zlúčila školská a obecná knižnica v Cíferi (okres Trnava). 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

• Hodiny informačnej prípravy, ktoré sa pravidelne organizujú po vzájomnej dohode 
s miestnymi školami, poskytujú žiakom nižších stupňov správne informácie, ako sa 
orientovať v ponúkaných službách knižnice a vo využívaní týchto služieb. 

Galantská knižnica 

• Informačnú výchovu pre ZŠ s využitím nových informačných technológií organizuje 
v našom regióne len Galantská knižnica, keďže ostatné verejné knižnice zatiaľ 
nedisponujú potrebným technickým vybavením. 

• Galantská knižnica, mestské knižnice a profesionálne knižnice úzko spolupracujú 
so školami v sídle knižnice a informačnú výchovu vykonávajú pravidelne. 

• O zlúčení uvažujú dve obce, zatiaľ sa žiadne zlúčenie knižníc v okrese Galanta 
neuskutočnilo. 

Záhorská knižnica v Senici 

• V rámci informatickej výchovy je vždy jeden blok venovaný IT. 
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• Doteraz v okrese Senica evidujeme iba 1 obecnú knižnicu zlúčenú so školskou, a to 
neprofesionálnu v Lakšárskej Novej Vsi, ktorá bola zlúčená ešte v roku 1995. 

• V okrese Skalica sa v roku 2003 zlúčila Mestská knižnica v Gbeloch so školskou 
knižnicou a zároveň bola presťahovaná do budovy školy. V rokoch 2004 - 2006 
evidujeme 1 zlúčenú knižnicu. 

2 podkladov regionálnych knižníc a Ročných výkazov o činnosti knižnice za rok 2004 
a 2005 KULT (MK SR) 10-01 spracovala Darina Kráľova, Knižnica J. R v Trnave. 

VII. Žilinský samosprávny  k r a j  

Žilinská knižnica v Žiline 
Turčianska knižnica v Martine 
Kysucká knižnica v Čadci 
Oravská knižnica A. Habovštiaka, Dolný Kubín 
Knižnica G. F. Belopotockého, Liptovský Mikuláš (G. F. B.) 

» Strategická úloha č. 1: Informatizácia a internetizácia knižníc 
Všetky regionálne knižnice Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sú automatizo
vané (Žilinská knižnica program Rapid Library verzia MS DOS, Turčianska knižnica, 
Kysucká knižnica, Oravská knižnica - Libris, Knižnica G. F. Belopotockého PC-LIB). 

Automatizácia a internetizácia pobočiek regionálnych knižníc: 

Knižnica Počet 
pobočiek 
celkom 

Počet 
automatizovaných 
pobočiek 

Počet 
internetizovaných 
pobočiek 

Počet 
internet, 
staníc pre 
použív. 

Druh 
internet. 
pripojenia 

Žil inská 
knižnica 

10 0 1 8 SANET 

Turčianska 
knižnica 

4 4 4 5 MV, ADSL 

Kysucká 
knižnica 

2 0 0 4 ADSL, 
ISDN 

Oravská 
knižnica A.  H. 

0 0 0 6 MV 

Knižnica 
G.  F. B. 

3 1 (2 spúšťajú 
automatizáciu) 

0 2 ADSL 

V súčasnosti využívané softvéry v regionálnych knižniciach nie sú dostatočné, nevytvárajú 
optimálne podmienky na komunikáciu medzi knižnicami, prenos záznamov a pod. 
Regionálne knižnice t. č. sledujú implementáciu knižnično-informačného systému VIRTUA 
vo verejných knižniciach i ponuky ďalších softvérov na slovenskom trhu. 

Ako vyplýva z textu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do r. 2006, informa
tizácia a internetizácia knižníc mala byť zabezpečená najmä prostredníctvom vládou 
schváleného Projektu elektronizácie knižníc. Už v roku 2002 mali mať všetky regio
nálne a mestské knižnice v okresných mestách zabezpečený prístup na internet 
prostredníctvom siete GOVNET. Vzhľadom na to, že sa tak doteraz nestalo, boli 
knižnice nútené zabezpečovať si prístup na internet jednotlivo a bez akéhokoľvek 
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navýšenia finančných prostriedkov. Pripojenie na internet umožnilo regionálnym 
knižniciam ŽSK zaregistrovanie vlastných domén (okrem Turčianskej knižnice), čím 
sa používateľom sprístupnili online katalógy knižničných fondov cez internet, ako aj 
možnosť prezerať si čitateľské konto a realizovať rezervácie. Regionálne knižnice 
postupne vymieňajú zastarané hardvérové vybavenie za nové a výkonnejšie, proces 
obmeny však je však pomalý a nedostatočný. Informatizácia a internetizácia knižníc 
sa uskutočňuje najmä vďaka ich vlastným finančným zdrojom, čiastočne z grantového 
systému MK S R  a účelových dotácií zriaďovateľa. 

Všetky regionálne knižnice ŽSK sa zapojili do projektu Verejný internet v knižniciach. 

Automatizácia a internetizácia knižníc v metodickej pôsobnosti regionálnych knižníc: 

Knižn ica  Počet automat izovaných 
knižníc  

Počet internet izovaných 
knižníc  

Ž i l inská  knižnica 4 3 
Turč ianska knižnica 2 8 
K y s u c k á  knižnica 5 8 
O r a v s k á  knižnica A .  H .  6 4 
Knižn ica  G .  F. B.  6 3 

ш Strategická úloha č. 2: Zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice 

Zabezpečovanie informačných zdrojov pre používateľov je vo väčšine regionálnych 
knižníc ŽSK trvalo poddimenzované. Navyše sú v rámci regiónu značné rozdiely v 
nákupe knižničných fondov na 100 obyvateľov sídla regionálnej knižnice (rozpätie od 
4 do 12 zväzkov), nie je zohľadňovaná funkcia knižnice, počet obslužných miest a 
pod. Mierny nárast finančných prostriedkov na nákup fondov v posledných dvoch 
rokoch bol v regionálnych knižniciach zaznamenaný predovšetkým vďaka gran
tovému systému MK SR. I napriek tejto podpore je obnova knižničných fondov 
regionálnych knižníc ŽSK v príkrom rozpore s odporúčaniami IFLA a rozsah prírastku 
zahanbujúci v časoch, keď EÚ považuje vzdelávanie, osobitne celoživotné vzde
lávanie, na ktorom knižnice výrazne participujú, za prvoradý záujem všetkých krajín, 
nehovoriac už o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle príslušných zákonov. 
Negatívny vplyv na počet nových prírastkov, a tým aj na činnosť knižníc, má aj 
výrazné zvýšenie DPH. Na činnosť knižníc s krajskou pôsobnosťou, a teda aj na 
činnosť Žilinskej knižnice, mala negatívny vplyv novela zákona o povinnom výtlačku. 
Predmetnou novelou Žilinská knižnica zaznamenala výrazný pokles prírastkov nových 
kníh (priemerne 3 200 zv. ročne) a zúženie ponuky periodickej tlače až na 30 %. 

Regionálne knižnice ŽSK takmer vôbec nenakupujú špeciálne dokumenty (prírastok 
špeciálnych dokumentov v r. 2005 v rozpätí 0,23 - 5,11 % z celkového prírastku), 4 z 
nich prešli z platených elektronických databáz EPRIS, FIS, OBVEST na menej 
prepracovanú databázu JASPI, ktorá je poskytovaná zdarma. ŽSK už niekoľko rokov 
nezohľadňuje v rozpočte zvýšenie cien energií a iných položiek potrebných na 
prevádzku knižníc, čím sú knižnice nútené rozpočtovať nižší objem finančných 
prostriedkov na doplňovanie fondov. Navyše sa na nákupe knižničných fondov 
negatívne prejavuje každý neplánovaný výdavok knižnice (poruchy, havárie). 

Nákup knižničných fondov v regionálnych knižniciach ŽSK: 
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Knižnica Prírastky KF 
kúpou v r. 
2000 

Prírastky 
KF kúpou 
na 100 
obyv. v r. 
2000 

Sk na nákup 
KF na 1 
obyv. v r. 
2000 

Prírastky 
KF kúpou 
v r. 2005 

Prírastky 
KF kúpou 
na 100 
obyv.  v r. 
2005 

Sk na nákup 
KF na 1 
obyv.  v r. 
2005 

Žil inská 
knižnica 

5 166 6 15,89 4 530 5 16,77 

Turčianska 
knižnica 

1 825 3 10,92 2 606 4 14,51 

Kysucká 
knižnica 

2 788 10 22,58 3 223 12 37,35 

Oravská 
knižnica 
A .  H. 

1 580 8 18,50 1 932 10 27,89 

Knižnica 
G. F. B. 

2 300 7 14,52 1 685 5 18,02 

• Strategická úloha č. 3: Knižnično-informačné služby znevýhodneným použí
vateľom 

Všetky regionálne knižnice ŽSK sa v zmysle odstraňovania informačných bariér usi
lujú o debarierizáciu svojich objektov. 

Centrálna budova Žilinskej knižnice je kompletne debarierizovaná. Turčianska kniž
nica má rozpracovanú rekonštrukciu centrálnej knižnice vrátane jej debarierizácie. 
Kysucká knižnica je debarierizovaná. V Oravskej knižnici sa v rámci rekonštrukcie 
budovy v roku 2004 debarierizovala malá časť priestorov. V decembri 2005 bol 
zakúpený pásový schodolez - mechanické zariadenie na transport čitateľov na vo
zíčku (čiastočná debarierizácia knižnice). V knižnici G.- F. B. bola v roku 2003 
vybudovaná rampa pre vozičkárov pri zadnom bezbariérovom vchode do knižnice, v 
roku 2004 bol vybudovaný bezbariérový vstup do multimediálneho úseku na zvýše
nom prízemí knižnice (čiastočná debarierizácia knižnice). 

Znevýhodnení používatelia (ZŤP, dôchodcovia, nezamestnaní, ženy na materskej 
dovolenke) majú v regionálnych knižniciach ŽSK zľavnené registračné poplatky, prí
padne zápisné zdarma. Žilinská knižnica, Turčianska knižnica a Kysucká knižnica 
poskytujú donáškovú službu kníh a časopisov na adresu bydliska. Žilinská knižnica a 
Kysucká knižnica deponovala časť vybraného fondu do domovov dôchodcov, pen
ziónov, domovov sociálnych služieb, príp. v nich pravidelne obmieňa súbory kníh. 
Kysucká knižnica má vypracovanú Koncepciu práce s handicapovanými občanmi 
všetkých vekových kategórií. Všetky regionálne knižnice ŽSK okrem Oravskej kniž
nice A. H. v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
sprístupňujú zvukové knihy pre zrakovo znevýhodnených. Žilinská knižnica získala 
ako trvalú výpožičku zo SKN prístroj PlexTalk na prehrávanie zvukových kníh na CD, 
v tomto období začína s budovaním vlastného fondu zvukových kníh na CD. Pre 
zrakovo znevýhodnených boli v roku 2006 služby Žilinskej knižnice rozšírené o prvý 
verejne prístupný bod na internet v Žilinskom kraji. Dva PC určené pre túto komunitu 
sú vybavené špeciálnym softvérom MAGIC na zväčšovanie písma pre ľudí so zvyš
kami zraku a JAWS  so zvukovým výstupom pre úplne nevidiacich. 

Všetky regionálne knižnice systematicky pracujú s deťmi zo špeciálnych základných 
škôl (rozmanité podujatia, kluby hlasného čítania, tvorivé dielne, literárne a výtvarné 
súťaže a pod. určené pre integrované skupiny zdravotne postihnutých detí, sociálne 
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Turčianska knižnica využíva v knižničnej práci účelovo postavené budovy, ktoré pre 
umiestnenie fondov poskytujú dostatok priestoru, no nevytvárajú pre jej činnosť 
optimálne podmienky. Problémom je vysoká energetická náročnosť prevádzky budov, 
zatekanie striech, nevhodné usporiadanie priestorov neumožňujúce zriadenie cen
trálneho výpožičného pultu a ochranu knižničných fondov, nedostupnosť väčšiny 
služieb znevýhodneným používateľom. Všetky tieto problémy rieši technický projekt 
Rekonštrukcie a modernizácie knižnice spojený s debarierizáciou, ktorý bol spraco
vaný v roku 2004 a začal sa realizovať v roku 2005. Technický projekt bol základom 
aj projektu na získanie finančných prostriedkov z európskych fondov, ktorý zatiaľ ne
bol vyhodnotený. Termín ukončenia projektu závisí od pridelenia finančných pro
striedkov vo výške 23 mil. Sk na jeho realizáciu od zriaďovateľa. 

Kysucká knižnica vyriešila problém zatekania zrážkovej vody do budovy, ostáva však 
problém riešenia budovy ako energeticky náročnej stavby. Toto chce knižnica v bu
dúcnosti riešiť zateplením budovy, výmenou okien a dverí, zmenou vykurovacieho 
systému, riešením sietí v rámci rekonštrukcie objektu. 

Priestorová situácia Oravskej knižnice sa zásadne zmenila v roku 2004. Bola zrea
lizovaná prestavba podkrovia na vyššej budove knižnice a uskutočnila sa rekon
štrukcia 1., 2. a 3. podlažia. Jej prínosom bolo zväčšenie priestorov jednotlivých od
delení, získanie novej kotolne, výmena elektrickej inštalácie (doterajšia sa pomaly 
dostávala do havarijného stavu) a estetizácia priestorov. Vytvorením nových pod
krovných priestorov sa dalo zreorganizovať využívanie priestorov v nižšej budove a 
nastalo tu čiastočné zlepšenie dispozičnej situácie. Je rozbehnutý proces výmeny 
okien na vyššej budove za plastové, čo zlepší tepelnú klímu v objekte a prinesie 
úspory za plyn. 

Knižnica G. F. B. v sledovanom období zrealizovala opravu fasády, vybudovala rampu 
pre vozíčkárov, inštalovala žalúzie na okná z južnej strany budovy, vytvorila bezbarié
rový multimediálny úsek, jednu pobočku presťahovala do väčších priestorov, ďalšiu 
pobočku vymaľovala. Do 31. marca 2006 sa bude rekonštruovať podlaha na úseku 
literatúry pre deti. 

• Strategická úloha č. 8: Informačná výchova a vzdelávanie detí a mládeže 

Zo všetkých úloh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva... sa regionálnym 
knižniciam ŽSK darí najlepšie plniť úlohu v oblasti informačnej výchovy a vzdelávania 
detí a mládeže, pretože jej plnenie nie je priamoúmerne závislé od finančných 
prostriedkov. Regionálne knižnice zorganizujú ročne 360 - 543 (v roku 2005) podujatí, 
z ktorých 22,5 % predstavuje informatická príprava žiakov ZŠ a študentov SŠ. Pri 
informatickej výchove knižnice využívajú najnovšiu počítačovú techniku a nové formy 
práce spojené s počítačovou prezentáciou. Všetky knižnice poskytujú individuálne 
konzultačné služby používateľom v oblasti práce s počítačom a využitia internetu. 

Turčianska knižnica spracovala a realizovala projekt Skvalitňovania informačnej výchovy 
žiakov, v rámci ktorého spracovala aj vlastnú metodickú príručku pre informačnú 
výchovu. Všetky regionálne knižnice úzko spolupracujú so základnými a strednými 
školami v meste i v blízkom okolí. Žilinská knižnica má t. č. tri pobočky fungujúce ako 
integrované školské a verejné knižnice, Turčianska knižnica má v priestoroch ZŠ umiest
nenú jednu pobočku, Kysucká knižnica dve pobočky, Knižnica G. F. B. dve. 

76 Bulletin S A K ,  ročník 14, 2006, číslo 3 



Celkovo možno konštatovať, že za obdobie od prijatia Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva do roku 2006 došlo vo vývoji knižníc k pozitívnym zmenám, okrem 
oblasti zabezpečovania informačných zdrojov pre knižnice. 

Strategická úloha č. 1, 2 a 5 bola vo verejných knižniciach ŽSK napĺňaná aj za pod
pory z grantového kola MK SR a zriaďovateľa. 

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do r. 2006 je dokumentom, ktorým 
knižnice „operujú" pri formulovaní finančných požiadaviek voči zriaďovateľovi (pre kto
rého je však nezáväzný) a vychádzajú z neho aj pri spracovávaní projektov do gran
tového kola MK SR. 

Na základe podkladov z regionálnych knižníc ŽSK spracovala Mgr. K. Šušoliaková. 

VIII. Školské kn ižn ice  v Slovenskej  republ ike  

• Strategická úloha č. 1: Informatizácia a internetizácia knižníc 
Plnenie: Úplná informatizácia školských knižníc a ich celková internetizácia sa mala 
stať základným prostriedkom na odstránenie dlhodobého nedostatku informačných 
zdrojov pre žiakov, pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov 
školy, prípadne členov miestnej komunity, a mala im umožniť aj využívanie plných 
textov prostredníctvom počítačových sietí. Reálny obraz procesu informatizácie a in-
ternetizácie školských knižníc je znázornený v tabuľke č. 1. 

2003 2004 2005 
Počet š k ô l  3 178 2 975 3 105 
Počet š k o l s k ý c h  knižníc  5 388 5 131 5 483 
Počet počítačov v š k o l s k ý c h  knižnic iach 343 437 689 
- z t o h o  s pr ipojením na internet 182 306 429 
Počet š k o l s k ý c h  knižníc  n a j e d e n  počítač 15,7 11,7 12,5 

Tabuľka č. 1 Technické a technologické zabezpečenie školských knižníc 

Na základe uvedených kvantitatívnych ukazovateľov a ich porovnania možno povedať, 
že výrazne zaostáva informatizácia školských knižníc a že komplexné vybavenie 
školských knižníc počítačovým vybavením každoročne len mierne narastá. Zistenie, že 
ešte v roku 2005 najeden počítač pripadalo 12,5 školských knižníc, je priam alarmujúce. 
Je v ostrom protiklade s odporúčaním Modelu školskej knižnice, v ktorom sa navrhuje, 
aby výpočtovú techniku školskej knižnice tvoril 1 počítač pre školského knihovníka a mi
nimálne 5 - 1 5  počítačov pre používateľov školskej knižnice. 

S nízkym stupňom informatizácie školských knižníc súvisí aj zaostávanie procesu ich 
internetizácie. Dôkazom tohto tvrdenia sú aj ostatné štatistické údaje z roku 2005, podľa 
ktorých má z počtu 5 483 školských knižníc len 429 školských knižníc pripojenie na internet. 
Školské knižnice využívajú akademickú sieť SANET, respektíve SANET II, na ktoré sú 
pripojené základné a stredné školy v rámci projektu INFOVEK Slovensko. 

Skutočný stav informatizácie a internetizácie školských knižníc je teda nielen v silnom 
rozpore s uznesením stratégie, ale aj s cieľom uznesenia Programu elektronizácie 
knižníc - zabezpečenie zlepšenia knižnično-informačných služieb na báze informačných 
a komunikačných technológií v európskej informačnej spoločnosti. Objektívne možno 
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konštatovať, že aj v súčasnosti len pomerne malý počet školských knižníc môže 
využívať počítač na zvýšenie efektívnosti knižničných činností a na skvalitnenie kniž-
nično-informačných služieb. 

Na ďalšej úlohe z Programu elektronizácie knižníc - vypracovanie typového projektu 
elektronizácie malej knižnice - sa sčasti podieľala aj Slovenská pedagogická knižnica 
ako knižnično-informačné, metodické, vedeckovýskumné a vzdelávacie centrum siete 
školských knižníc. Slovenská národná knižnica v roku 2005 obstarala jednotný knižničný 
softvér pre malé a stredné knižnice (MaSK). Následne Slovenská pedagogická knižnica 
uzatvorila so SNK dohodu o spolupráci pri šírení a školení spomínaného knižničného 
softvéru. Zároveň začala pre potreby personálneho zabezpečenia knižničného softvéru 
budovať moderné školiace stredisko vybavené príslušnou výpočtovou a didaktickou 
technikou. Takisto podrobne overovala funkčnosť knižničného softvéru, spoľahlivosť po
užívateľských inštrukcií a postupov. Požiadala SNK, aby jej pripomienky ku knižničnému 
softvéru a používateľským manuálom spolu s ďalšími požiadavkami súvisiacimi so 
skvalitnením celého projektu boli akceptované a splnené. (V súčasnosti si knižničný 
softvér MaSK zakúpili tri školské knižnice, ostatné školské knižnice využívajú softvéry 
dostupné na trhu.) 

• Strategická úloha č. 2: Zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice 

Plnenie: Každoročne vykonávané štatistiky Ústavom informácií a prognóz školstva v 
Bratislave, ako aj analýza uvedených ukazovateľov dokazujú len mierny nárast 
doplňovania školských knižníc základnými informačnými zdrojmi (tabuľka č. 2). 

2003 2004 2005 
Prírastok k n i ž n i č n é h o  f o n d u  105 778 141 491 170 692 
Prírastok k n i ž n i č n é h o  f o n d u  na j e d n é h o  
registrovaného používateľa  

0,24 0,34 0,40 

Prírastok k n i ž n i č n é h o  f o n d u  na j e d n é h o  
potenciálneho použ ívateľa  

0,11 0,15 0,18 

Tabuľka č. 2 Akvizičná činnosť v školských knižniciach 

Reálny nárast knižničných dokumentov je hlbokom rozpore s odporúčaním Modelu 
školských knižníc, ktoré považuje z hľadiska množstva knižničných dokumentov za 
vhodné, aby školské knižnice mali celkom 3 zväzky na jedného používateľa. V sku
točnosti ročný prírastok dokumentov na jedného používateľa po prepočítaní je  len 
0,24 - 0,40 zväzku. Takýto prírastok je priam zahanbujúci a je v úplnom protiklade s 
úlohou školskej knižnice - budovať knižničný fond, ktorý má slúžiť na prípravu, riade
nie a uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Je potrebné pritom poznamenať, že ročný prírastok knižničných dokumentov sa v 
roku 2005 zvýšil po prvé vďaka grantovému programu MK SR (Program Ex libris -
podpora literatúry, knižnej kultúry a knižníc), v rámci ktorého boli 3 školským 
knižniciam pridelené finančné prostriedky na nákup informačných zdrojov v sume 
80 000,- Sk; po druhé vďaka finančnému príspevku MŠ SR, v rámci ktorého boli 8 
školským knižniciam, výhercom spomínanej „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice" k Medzinárodnému dňu školských knižníc organizované Sloven
skou pedagogickou knižnicou, pridelené finančné prostriedky na nákup kníh v sume 
100 000,- Sk; po tretie vďaka knižnému daru Spolku slovenských spisovateľov a 
vydavateľstvu Slovenskej akadémie vied VEDA; po štvrté vďaka knižnému daru 
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ministra školstva SR. Jeho zásluhou 630 školských knižníc na stredných školách 
dostalo 50 titulov knižnej edície SME - Knihy 20. storočia. 

Školské knižnice doplňujú knižničné fondy nákupom a knižnými darmi. Knižné dary 
jednotlivcov sú poväčšine zastarané, multiplicitné dokumenty. V dôsledku uvedeného 
možno povedať, že ide skôr o kvantitatívne zvyšovanie počtu knižného fondu ako jeho 
kvalitatívne obohacovanie. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že objem finan
čných prostriedkov na nákup knižničného fondu pri narastajúcich cenách jednotlivých 
nosičov informácií je priam žalostný (tabuľka č. 3). 

2003 2004 2005 
Celkové f inančné náklady na 
š k o l s k é  kn ižn ice 

13 346 121,-Sk 16 037 733,-Sk 21 009 421,-Sk 

F inančné náklady na j e d n u  
š k o l s k ú  kn ižn icu  

2 477,- Sk 3 125,6 Sk 3 831,7 Sk 

F inančné náklady na 
j e d n é h o  registrovaného 
použ ívateľa  

30,9 Sk 38,6 Sk 49,95 Sk 

F inančné náklady na 
j e d n é h o  potenciálneho 
používateľa  

14,46 Sk 17,8 Sk 23, 05 Sk 

Tabuľka č. 3 Financovanie školských knižnic 

Model školskej knižnice odporúča na jedného žiaka vyčleniť z ročného rozpočtu školy 
50,- Sk až 100,- Sk na doplňovanie knižničného fondu vrátane prístupu k externým 
databázam. Uvádzané výsledky štatistického zisťovania poukazujú pritom na hlboké 
podhodnotenie financovania školských knižníc. Podľa nich na jedného žiaka školy v 
sledovanom období pripadalo 14,46 Sk až 23,05 Sk, pričom do tejto sumy boli 
započítané aj finančné prostriedky na mzdové ohodnotenie školského knihovníka a 
finančné prostriedky na materiálne, technické, technologické a priestorové 
zabezpečenie činnosti školskej knižnice. 

• Strategická úloha č. 3: Knižnično-informačné služby znevýhodneným použí
vateľom 

Plnenie: Školskými knižnicami nieje hodnotené. 

• Strategická úloha č. 4: Program záchrany, stabilizácie a konzervácie tradič
ných nosičov informácií v SR 

Plnenie: Školskými knižnicami nieje hodnotené. 

• Strategická úloha č. 5: Ochrana a sprístupňovanie knižničných fondov 
Plnenie: Školskými knižnicami nie je hodnotené. 

M Strategická úloha č. 6: Vzdelávanie zamestnancov knižníc a rozvoj ľudských 
zdrojov 

Plnenie: Slovenská pedagogická knižnica ako knižnično-informačné, metodické, 
vedeckovýskumné a vzdelávacie centrum siete školských knižníc v súlade s uznesením 
stratégie uskutočnila mnohé aktivity. V roku 2003 spolupracovala so Slovenskou 
národnou knižnicou na tvorbe Príručky pre knihovníka v malej knižnici, ktorá sa stala 
základnou pomôckou aj pre školských knihovníkov. Takisto sa podieľala a podieľa na jej 
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distribúcii medzi školskými knižnicami. Podporovala program špecializačného kva
lifikačného štúdia školského knihovníka, ktorý priebežne realizuje Metodicko-pe-
dagogické centrum v Prešove. Knižnica iniciovala a spolupracovala pri organizovaní 
priebežného vzdelávania pre školských knihovníkov v ostatných metodicko-peda-
gogických centrách. Spolupracovala s doškoľovacím strediskom Centra VTI SR pri 
organizovaní odborných knihovníckych seminároch pre školských knihovníkov. V rámci 
svojich vzdelávacích aktivít sa zamerala na vzdelávanie školských knihovníkov aj formou 
individuálnych konzultácií. V roku 2005 pripravila odborný kurz (Vzdelávanie školských 
knihovníkov) vo forme elektronického vzdelávania, ktorý bude sprístupnený od školského 
roku 2006/2007 školským knihovníkom prostredníctvom portálu INFOVEK. Okrem 
spomínanej konzultačnej služby poskytovala aj poradenskú službu školským kni
hovníkom. V roku 2005 sa knižnica venovala analýze a vyhodnoteniu stavu školských 
knižníc, výsledky prezentovala v odbornej literatúre. Kvôli zintenzívneniu metodickej 
pomoci a sprístupňovaniu aktuálnych informácií knižnica na svojej webovej stránke 
vytvorila samostatný odkaz pre školské knižnice. Aktívnu účasť v systéme vzdelávania 
školských knihovníkov knižnica potvrdzuje i budovaním vlastného školiaceho strediska, 
ktoré je vybavené pracovnými stanicami pripojenými na internet a projekčnými prístrojmi. 
Školiace stredisko bude v budúcnosti zamerané na preškoľovanie školských knihovníkov 
s inou ako knižnično-informačnou kvalifikáciou a doškoľovanie školských knihovníkov s 
knižnično-informačnou kvalifikáciou v oblasti aplikácie knižničného softvéru pre malé a 
stredné knižnice, nových informačných technológií a kvalifikovanej obsluhy a pora
denstva pri využívaní informačných zdrojov prostredníctvom internetu. 

• Strategická úloha č. 7: Výstavba a rekonštrukcia budov knižníc 

Plnenie: Školskými knižnicami nie je hodnotené. 

• Strategická úloha č. 8: Informačná výchova a vzdelávanie detí a mládeže 
Plnenie: Školské knižnice sa v súlade s uznesením stratégie podieľali na informačnej 
výchove žiakov (tabuľka č. 4). Poskytovali informácie nielen o školskej knižnici, jej 
zmysle, knižnično-informačných službách, knižničnom fonde, ale aj o iných kniž
niciach a informačných inštitúciách. Učili žiakov orientovať sa v množstve informácií, 
snažili sa zdokonaliť ich zručnosti vo vyhľadávaní informácií v primárnych i sekun
dárnych informačných zdrojoch a podobne. Informačnú výchovu realizovali formou 
exkurzie žiakov v školskej knižnici, takisto v inom type knižnice (najčastejšie vo verej
nej knižnici, v menšej miere vo vedeckej knižnici), spolupracovali s pedagógmi vo 
vyučovaní jednotlivých predmetov i v rámci vyučovacej hodiny v školskej knižnici. 

2003 2004 2005 
Počet š k ô l  3 178 2 975 3 105 
Počet š k o l s k ý c h  knižníc  5 388 5 131 5 483 
Podujat ia k informačnej  v ý c h o v e  5 180 4 356 4 721 
Podujat ia k informačnej  v ý c h o v e  na 
j e d n u  kn ižn icu  

0,9 0,6 0,9 

Tabuľka č. 4 Podujatia k informačnej výchove 

Na základe porovnania číselných ukazovateľov, porovnania počtu školských knižníc s 
počtom podujatí k informačnej výchove, možno povedať, že nízke čísla vyjadrujúce 
počty podujatí k informačnej výchove nepriamo vypovedajú jednak o nedostatočnej 
miere profesionalizácie školských knižníc, jednak aj o absencii nových textových, 
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audiovizuálnych a elektronických pomôcok pre informačnú výchovu vo vyučovaní a v 
knižničnej praxi. 

Zriadenie Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave ako samostatnej právnickej 
osoby k 1. júlu 2001 ako špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pô
sobnosťou so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vied a 
metodického centra pre školské a akademické knižnice prinieslo bohaté ovocie. 

Knižnica vypracovala Model školskej knižnice na základe medzinárodného od
porúčania (Manifest UNESCO a IFLA) a platných legislatívnych noriem na Sloven
sku. Model školskej knižnice bol ako metodické odporúčanie pre školské knižnice 
schválený ministrom školstva SR dňa 24. februára 2004 a stal sa súčasťou projektu 
Otvorená škola, konkrétne podprogramu Školská knižnica. Model školskej knižnice 
definuje školskú knižnicu, stanovuje funkcie školskej knižnice vo výchovno-vzde-
lávacom procese, upravuje postavenie školskej knižnice v organizačnej štruktúre škôl 
a obcí, odporúča spôsoby financovania školskej knižnice, vymenúva jej odborné čin
nosti, popisuje knižničný fond, služby školskej knižnice, personálne obsadenie, prie
storové, technické a technologické vybavenie školskej knižnice. 

Výraznou snahou knižnice bola aj podpora zlučovania školských knižníc a obecných 
knižníc, výsledkom ktorej bolo vydanie usmernenia k zlučovaniu školských a obec
ných knižníc MK SR. 

Ďalšou pozitívnou iniciatívou knižnice bolo zapracovanie problematiky školských knižníc 
do Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy na jednotlivé školské roky. 

Svoje metodické usmerňovanie sa snažila robiť v úzkej spolupráci so školskými kniž
nicami. V roku 2005 uskutočnila v spolupráci so študentmi Katedry knižničnej a infor
mačnej vedy FiF UK v Bratislave dotazníkový prieskum o činnosti školských knižníc 
na základných školách v Bratislave a začiatkom tohto roku dotazníkový prieskum o 
činnosti školských knižníc na stredných školách v/ Bratislave. (V budúcom roku ho 
chce rozšíriť na všetky školské knižnice na základných a stredných školách.) 

Dôležitosť novelizácie právneho predpisu potrebného na revitalizáciu školských 
knižníc na Slovensku dosvedčila svojou iniciatívnosťou a v spolupráci s MŠ SR 
vypracovala Smernicu o činnosti školských knižníc, ktorá nadobudne právoplatnosť v 
najbližších dňoch. 

Aktívnu účasť v procese revitalizácie školských knižníc na Slovensku dokázala aj za
čiatkom roka 2006, keď v spolupráci s MŠ SR vypracovala Program pre financovanie 
rozvojových projektov školských knižníc „Elektronizácia a revitalizácia školských 
knižníc 2006". V rámci tohto programu budú podporované aktivity zamerané na 
elektronizáciu vnútorných knižničných procesov, kooperáciu a výmenu informácií s 
inými knižnicami, aplikáciu informačných a komunikačných technológií, skvalitnenie 
knižnično-informačných služieb žiakom, pedagogickým zamestnancom, nepedago
gickým zamestnancom školy, prípadne členom miestnej komunity, zvyšovanie čita
teľskej kultúry žiakov, oživenie akvizičnej činnosti, sprístupnenie čiastkových fondov a 
ochranu knižničného fondu. 

Súčasťou realizácie Programu pre financovanie rozvojových projektov školských 
knižníc „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006" bude aj pripojenie 
školskej knižnice na internet školy (celoplošné napojenie základných a stredných škôl 
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v SR sa uskutočnilo v rámci už spomínaného projektu INFOVEK Slovensko). Zave
dením internetu na školy sa informačne zabezpečil vyučovací proces a jeho možným 
využívaním v školských knižniciach sa zase skvalitní poskytovanie knižnično-infor-
mačných služieb, zlepší sa práca školských knihovníkov a umožní sa im zvyšovať si 
kvalifikáciu aj prostredníctvom elektronického vzdelávania, ktoré Slovenská peda
gogická knižnica zavedie od školského roku 2006/2007. 

Záver 

Na základe stručnej analýzy plnenia strategických úloh školských knižníc možno 
konštatovať, že práve nedostatok finančných prostriedkov neumožňoval školským 
knižniciam plniť plánované strategické úlohy a bránil im v napĺňaní základných cieľov 
a zámerov stratégie. Takisto je potrebné dúfať, že toto nelichotivé konštatovanie bude 
pravdivé len dočasne a splnením Programu pre financovanie rozvojových projektov 
školských knižnic „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006", realizovaním 
elektronického vzdelávania a uplatňovaním Smernice o činnosti školských knižníc sa 
nasmerujú ľudské a materiálne zdroje, odborné procesy a technológie'na uspokojo
vanie používateľov knižnično-informačných služieb, čo je nenahraditeľnou úlohou 
školských knižníc pri utváraní informačnej spoločnosti. 

Spracovala: Mgr. Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

IX. Akademické knižn ice  v SR z pohľadu štatistík 

Akademická knižnica je knižnica vysokej školy a knižnica fakulty, ktorej úlohy definuje 
§ 8 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej 
rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona 
č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej. Väčšina akademických knižníc (ďalej len AK) je 
ústrednými knižnicami vysokých škôl. Výnimkou je Slovenská technická univerzita v 
Bratislave, kde nie je zriadená ústredná knižnica, ale samostatne tu pôsobí 6 AK na 
jednotlivých fakultách. Z uvedeného dôvodu sa počet AK nezhoduje s počtom vy
sokých škôl v SR, ktorých je v súčasnosti 29. V tom sú zahrnuté nielen verejné vysoké 
školy (20), ale aj štátne (3) a súkromné (6). V priebehu sledovaných rokov postupne 
na všetkých vysokých školách, okrem už spomínanej Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, vznikla ústredná AK - konkrétne na Univerzite Komenského v Bratislave 
a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počet ústredných knižníc sa tak znížil, 
pričom žiadna AK nezanikla. 

Metodickou činnosťou pre AK je poverená Slovenská pedagogická knižnica v Brati
slave. Nedostatok pracovných miest však doteraz neumožnil vytvoriť samostatné pra
covné miesto so zameraním na metodiku AK. Na internete však vedie ich diskusnú 
skupinu, kde sa vytvárajú predpoklady pre spoluprácu, zabezpečuje analýzu ich čin
nosti na základe štatistických údajov o ich činnosti, pomáha pri riešení aktuálnych 
odborných problémov. 

Väčšina AK spolupracuje v rámci Slovenskej asociácie knižníc v sekcii akademických 
knižníc. Záujem o spoluprácu z verejných vysokých škôl - napriek osloveniu - nepre
javili na Univerzite J. Selyeho v Komárne, zo štátnych vysokých škôl Akadémia 
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Zo súkromných vysokých 
škôl s AK spolupracuje Knižnica Bratislavskej vysokej školy práva. 
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Štatistické informácie o činnosti A K  sa zbierajú v rámci Programu štátnych 
štatistických zisťovaní každoročne s cieľom získať objektívne a kvalifikované infor
mácie o školstve. Túto úlohu v rámci rezortu školstva realizuje Ústav informácií a 
prognóz školstva v Bratislave. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár 
vyplýva z § 8 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Ochrana individuálnych 
údajov je zabezpečená v zmysle zákona č. 322/92 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Súhrnné výkazy a analytické tabuľky za jednotlivé roky dostáva na vedomie Minis
terstvo školstva SR (sekcia vysokých škôl a odbor ekonomických informácií), Slo
venská národná knižnica v Martine a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. V 
štatistike rezortu školstva akademické a školské knižnice nie sú uvedené. Dôvodom 
je, že oba typy knižníc sú len súčasťami škôl. 

Ústav informácii a prognóz školstva v Bratislave spolupracuje so Slovenskou pedago
gickou knižnicou v oblasti prípravy formulárov štatistického zisťovania a metodiky 
jeho vyplňovania. Údaje formulára Škol (MŠ SR) 10-01 Ročný výkaz o vysoko
školských knižniciach, ktorý sa používa v súčasnosti, boli konzultované i so SNK v 
Martine v záujme kompatibility s formulármi používanými pri štatistickom zisťovaní 
činnosti ostatných knižníc v SR. Vykazované údaje korešpondujú so základnými 
požiadavkami na medzinárodnú štatistiku (EUROSTAT). Z uvedeného dôvodu má 
výkaz, ktorý sa používa od roku 2002, viac údajov ako v predchádzajúcich rokoch. V 
záujme zjednotenia sledovaných údajov v štatistike jednotlivých rokoch v S R  je 
navrhnuté zjednotenie štatistického formulára Škol (MŠ SR) 10-01 so štatistickým 
formulárom Kult (MK SR) 10-01, ktorý vypĺňajú verejné, vedecké a špeciálne knižnice. 
Vytvoria sa tak ' podmienky pre lepšie porovnávanie stavu, činnosti, výkonov, 
priestorových, finančných, technických a technologických podmienok jednotlivých 
knižníc v SR. V roku 2003 boli po prvýkrát uverejnené súhrnné štatistické údaje za A K  
v Štatistickom prehľade činnosti knižníc v SR, ktorý vypracováva a vydáva SNK v 
Martine. Zatiaľ sa neuverejňujú údaje za jednotlivé AK, pretože viaceré nezabezpečili 
súhlas svojho zriaďovateľa so zverejnením. Súčasťou štatistického zisťovania doteraz 
neboli knižnice na štátnych a súkromných vysokých školách, pretože tieto nepred
kladali výkazy o práci Ústavu informácií a prognóz školstva v Bratislave - nedostávali 
štátnu dotáciu Ministerstva školstva SR. Od roku 2006 dochádza na základe dohody 
medzi Ústavom informácií a prognóz školstva v Bratislave a Slovenskou pedago
gickou knižnicou k zmene. Štatistické zisťovanie za rok 2006 sa uskutoční v A K  
všetkých vysokých škôl vrátane štátnych a súkromných. 

* Vykazujúca knižnica (ústredná 
AK, prip. fakultná AK, ak vysoká 
škola nemá ústrednú knižnicu, 
ktorá vyplnila a zaslala štatistický 
výkaz). 

Počet potenciálnych a registrovaných používateľov 

2001 2002 2003 2004 2005 

Počet potenciálnych použ ívateľov  161 319 167 551 188 500 198 687 218 826 

Počet registrovaných používateľov  142 344 135 811 134 979 143 284 137 318 

2001 2002 2003 2004 2005 

Počet knižníc  300 628 621 620 

Ústredné 35 12 22 19 19 
Fakultné - 18 20 27 27 
Čiastkové 533 270 586 575 574 
v y k a z u j ú c i c h  knižníc* 35 36 35 25 25 
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V priebehu uvedených rokov narastá počet potenciálnych používateľov (poslucháči 
všetkých foriem štúdia a zamestnanci vysokých škôl), ale počet registrovaných 
používateľov viac-menej stagnuje. V 90. rokoch počet používateľov narastal, ale od 
roku 2001 klesá. Dôvod otvárajúcich sa nožníc by si vyžadoval podrobnejšiu analýzu, 
môže to byť väčšie využívanie internetu pri štúdiu, rôzny spôsob evidencie pou
žívateľov, nízka úroveň informačnej výchovy a pod. V roku 2004 nastala zmena - po 
viacerých rokoch sa zvýšil počet registrovaných používateľov približne o rovnaký po
čet ako počet potenciálnych používateľov (asi 10 000). V roku 2005 sa však tento 
trend nepotvrdil, počet registrovaných používateľov klesol o 5 966. Z počtu poten
ciálnych používateľov je to len 63 %. Uvedený pokies používateľov bol zrejme spô
sobený vytvorením Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa 
po implementácii automatizovaného výpožičného procesu používa spoločný čitateľ
ský preukaz vo všetkých knižničných pracoviskách. 

Počet pracovníkov 

2001 2002 2003 2004 2005 
Počet pracovníkov  (fyzické osoby)  558 532 539 522 519 
Počet pracovníkov  prepočítaný na plný úväzok  497,9 493 508.8 504,6 500,5 
Počet req. p o u ž í v a t e ľ o v  prepočítaný na 1 pracovníka 291,7 275,4 265,2 283,9 274,3 
Pracovníc i  s o d b o r n ý m  kníh.  vzdel .  + zákl .  kn íh.  v z d e l .  254,5 339 340 345 340 

Údaje sa v priebehu rokov menia len málo. Zo štatistiky vyplýva, že sa menej zamest
návajú ľudia so zníženým úväzkom, ale narastá počet pracovníkov s odborným kni
hovníckym vzdelaním. Zaujímavý je údaj o počte registrovaných používateľov na 
jedného prepočítaného zamestnanca, ktorý v priebehu rokov klesá z dôvodu zni
žovania počtu registrovaných používateľov. Priemer zamestnancov na jedného regis
trovaného používateľa sa pohybuje okolo 0,003 podobne ako koncom 90. rokov. 

Finančné náklady 

2001 2002 2003 2004 2005 
Celkové finančné náklady 112783 102 037 167 190 147 470 132 656 

554 779 936 939 311 
na 1 knižnicu* 322 287 2 834 382 4 776 883 5 898 837 5 306 252 
Mzdové náklady spolu 51 124 710 59 139 024 66 694 131 73 169 842 76 488 945 
na 1 prep. zamestnanca/rok 102 681 119 957 131 081 145 005 152 825 
Náklady na nákup knižničného 41 259 604 37 273 171 32 028 642 34 544 381 35 888 265 
fondu 
na 1 knižnicu* 1 178 845 1 035 365 915 104 1 381 775 1 435530 
na 1 dokument 420 337 245 333 317 
na 1 potenciálneho používateľa 256 222 170 174 164 
na 1 registrovaného používateľa 290 274 237 241 261 

* Vykazujúca knižnica (ústredná AK, príp. fakultná AK, ak vysoká škola nemá ústrednú knižnicu, ktorá 
vyplnila a zaslala štatistický výkaz). 

Finančné náklady sú rozdelené na: 
• celkové finančné náklady - po výraznom zvýšení v roku 2003 pokračuje ich zni

žovanie z roku 2004, súhrn finančných nákladov vynaložených na mzdy a nákup 
knižničného fondu je nižší ako uvádzané celkové finančné náklady. Nie je zrejmé, 
na čo sa minuli tieto prostriedky, keďže nie sú osobitne sledované bežné výdavky 
AK. Predpokladá sa, že na výpočtovú techniku, nábytok a pod. Náklady na nákup 
dokumentov a mzdové náklady sa zvyšujú. Celkové náklady na jednu knižnicu stú
pajú (odraz vyšších celkových finančných nákladov): 
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- mzdové - zvýšenie z dôvodu uplatňovania valorizácie platovej tabuľky pre 
pedagogických zamestnancov; priemerná mzda v roku 2005 12 735,42 Sk 
nedosahuje úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve (17 274,- Sk), 

- náklady na nákup knižničného fondu - mierne sa zvyšujú; priemery na jednu 
vykazujúcu knižnicu a na jeden dokument majú stúpajúcu tendenciu, ako aj 
náklady na jedného potenciálneho i registrovaného používateľa. 

V štatistických ukazovateľoch nie sú premietnuté finančné náklady vynaložené na 
nákup elektronických informačných zdrojov, ktoré A K  získavajú v rámci centrálnych 
rozvojových projektov MŠ SR na národné, resp. akademické konzorcionálne licencie. 
Tieto finančné prostriedky sa ročne pohybujú v rozpätí asi 30 mil. Sk. 

Knižničný fond 

2001 2002 2003 2004 2005 
Stav K F  v k. j .  4 670 126 4 799 314 4 856 111 4 823 668 4 875 982 
na 1 knižnicu* 133 432 133 314 138 746 192 946 195 039 
Počet odoberaných t i tu lov  
periodík 

7 534 7 242 6 838 6 253 6 234 

na 1 knižnicu* 215,2 201,1 195,3 250,1 249,3 
Prírastok K F  98 198 110 669 130 553 103 682 113017 
na 1 registrovaného 
používateľa  

0,68 0,81 0,96 0,72 1,82 

na 1 knižnicu* 2 806 3 074 3 730 4 147 4 521 

* Vykazujúca knižnica (ústredná AK, prlp. fakultná AK, ak vysoká škola nemá ústrednú knižnicu, ktorá 
vyplnila a zaslala štatistický výkaz). 

Knižničný fond: 

. celkový stav - mierne sa zvyšujúca tendencia, 

. stav na jednu knižnicu - výrazné zvýšenie z roku 2004 sa v roku 2005 nezopa
kovalo, 

• prírastok - zvyšovanie všeobecne z predchádzajúcich rokov do roku 2003 sa 
nepotvrdilo; priemer prírastku na jedného registrovaného používateľa sa znížil, na 
jednu knižnicu sa zvyšuje. 

Uvedené údaje odzrkadľujú stav časti knižničného fondu - tlačených dokumentov. 
Štatisticky sa nesledujú údaje o dostupných elektronických časopisoch a knihách, 
ktorých počet sa najmä po roku 2004 v AK výrazne zvýšil. Napríklad počet takto 
sprístupňovaných časopisov je asi 20 000 titulov. 

Výpožičky 

2001 2002 2003 2004 2005 
Počet výpož ič iek  s p o l u  2 724 844 2 713 287 2 721 552 2 661 099 2 569 893 
na 1 knižnicu* 77 852,6 75 369 77 758,6 106 443,9 102 796,7 
na 1 registrovaného používateľa  19,1 19,9 20,1 18,5 18,7 
Prezenčné v ý p o ž i č k y  1 694 581 1 326 508 1 466 432 1 465 651 1 513 084 
A k c i e  informačnej  v ý c h o v y  - - - - 1 495 
Odborné kurzy,  porady, semináre - - - - 133 

* Vykazujúca knižnica (ústredná AK, prlp. fakultná AK, ak vysoká škola nemá ústrednú knižnicu, ktorá 
vyplnila a zaslala štatistický výkaz). 

Výpožičky - spolu, na jednu knižnicu, na jedného registrovaného používateľa - v priebe
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hu rokov je vykazovaná približne rovnaká úroveň. Podiel prezenčných výpožičiek na 
celkovom počte výpožičiek je v posledných rokoch tiež približne rovnaký - pohybuje 
sa okolo 50 % (podobne ako koncom 90. rokov). Od roku 2005 sa začali sledovať aj 
podujatia zamerané na informačnú výchovu, odborné kurzy, porady a semináre 
súvisiace s prácou s používateľmi. 

Priestory 

2001 2002 2003 2004 2005 
Celková plocha knižnice* 36 631 36 133 37 915 37 609 39 529 
Priestory pre p o u ž í v a t e ľ o v  - 17 656 19 710 20 081 21 527 
na 1 registrovaného používateľa  - 0,13 0,14 0,14 0,15 
Priestory pre z a m e s t n a n c o v  a sk lady - 18 477 18 205 17 528 18 002 
Počet študovní/čitární  218 217 205 209 213 
Počet miest  4 480 4 601 4 700 4 747 5 021 
na 1 študovňu/čitáreň 20,5 21,2 22,9 22,7 23,5 
na 1 registrovaného používateľa  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

* Vykazujúca knižnica (ústredná AK, príp. fakultná AK, ak vysoká škola nemá ústrednú knižnicu, ktorá 
vyplnila a zaslala štatistický výkaz). 

Podľa štatistických 'ukazovateľov sa v sledovanom období výraznejšie zmenili priestory 
AK v roku 2005. Zvýšil sa počet študovní/čitární, teda predovšetkým priestory na 
prezenčné štúdium. Vo viacerých AK sa rozsiahlymi rekonštrukciami a stavebnými 
úpravami dosiahli kvalitatívne lepšie podmienky pre činnosť, napr. rozšírenie možnosti 
voľného prístupu, viac študijných miest, vybavenie účelovým nábytkom a pod. 

Informačné technológie 

2001 2002 2003 2004 2005 
Počet serverov*  41 45 43 55 
Počet počí tačových staníc 1094 952 911 948 1 062 

s pr ipojením na internet 896 850 815 870 965 
pr ís tupných p o u ž í v a t e ľ o m  443 397 451 522 
na 1 reg. použ ívateľa  0,003 0,002 0,003 0,003 
s internetom 379 362 407 482 
na 1 registrovaného používateľa  0,002 0,002 0,002 0,003 

* Vykazujúca knižnica (ústredná AK, prip. fakultná AK, ak vysoká škola nemá ústrednú knižnicu, ktorá 
vyplnila a zaslala štatistický výkaz). 

Zaujímavé sú aj údaje o informačných technológiách v AK. Podľa očakávania dochádza 
v priebehu posledných rokov k zvýšeniu počtu počítačových staníc všeobecne, prí
stupných používateľom i s prístupom na internet. Vysoké školy, teda aj AK, využívajú 
Slovenskú akademickú sieť SANET, vďaka ktorej majú rýchly a bezproblémový prístup k 
internetu. Trend zvýšenia počtu počítačov je viditeľný od roku 2004, keď nastáva po
zitívna zmena v sledovaných údajoch - počet počítačových staníc pre používateľov sa 
zvýšil. K tejto skutočnosti prispela aj možnosť podávať rozvojové projekty jednotlivých AK 
na Ministerstvo školstva SR, zamerané na zlepšenie technických a technologických 
podmienok pre používanie informačných technológií v AK. Napriek zlepšeniu situácie sú 
stále alarmujúce priemerné hodnoty na jedného registrovaného používateľa. Je však 
potrebné uviesť, že na väčšine vysokých škôl, majú poslucháči - okrem výpočtovej 
techniky v knižniciach - k dispozícii počítačové miestnosti, kde je prístup k informačným 
zdrojom akademických knižníc. 
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Záver 

Ako už bolo uvedené, v SR je v súčasnosti 29 vysokých škôl, ale do štatistického 
zisťovania v rezorte školstva sú zahrnuté len verejné vysoké školy, preto štatistika v 
úplnej miere neodráža stav AK. Nezahŕňa všetky vysoké školy na Slovensku, nesle
duje výšku bežných nákladov, ktorú vynaložili na svoje knižnice jednotlivé vysoké 
školy, nezisťuje sa princíp prideľovania finančných prostriedkov vysokou školou pre 
knižnicu (počet používateľov, rozsah služieb?) a pod. 

Viaceré AK plnia aj funkciu vedeckých knižníc. Z tohto dôvodu sú vedené v štatis
tikách rezortu školstva i kultúry. Pre objektívnosť štatistiky Slovenska by bolo potreb
né prijať rozhodnutie, akým spôsobom sa bude štatistika za tieto knižnice vykazovať, 
aby sa pri sumarizácii celoslovenských údajov odstránila duplicita a dvojkoľajnosť. 

V sledovanom období sa AK museli vyrovnať s viacerými úlohami, ktoré sú špecifické 
práve pre tento typ knižníc. Niektoré úlohy vyplynuli jednak z požiadaviek zria
ďovateľov (napr. sledovanie a evidovanie publikačnej činnosti a ohlasov), ale aj z 
informačných potrieb používateľov (prístup k scientometrickým databázam, úplným 
textom najnovších vedeckých časopisov a elektronických kníh). Určitá zmena charak
teru práce a poskytovaných služieb, ktorá je spôsobená a ovplyvnená najmä vyu
žívaním informačných a komunikačných technológií, núti AK venovať väčšiu pozor
nosť realizácii informačnej výchovy študentov i pedagógov. 

V akademickom prostredí vzniká relatívne veľa „sivej" literatúry, ktorá nieje bežne dostupná 
na knižnom trhu, pričom má veľkú výpovednú hodnotu. Medzi tento druh dokumentov je 
možné zaradiť záverečné kvalifikačné práce. AK sa v tejto súvislosti orientujú na doriešenie 
celého komplexu problémov - autorská legislatíva, technické a technologické otázky -
sprístupnenia úplných textov „sivej" literatúry v elektronickej forme. 

V relatívne krátkom časovom období sa realizáciou projektu spoločnej informačnej 
brány AK zefektivni a zjednoduší prístup k ich informačným zdrojom. 

Uvedené úlohy sa darí plniť i vďaka spolupráci AK, ktorá sa v sledovanom období - i 
zásluhou aktivít Sekcie akademických knižníc Slovenskej asociácie knižníc - zintenzívnila. 
AK v roku 2003 pripravili Projekt prepojenia akademických knižníc a kooperatívneho 
prístupu knižníc k informačným zdrojom, kde sú vyššie uvedené úlohy definované ako ich 
strategické rozvojové oblasti. Ministerstvo školstva SR tento projekt podporuje. Splnenie 
všetkých strategických zámerov má dlhodobejší charakter, ale doterajšie výsledky dávajú 
reálny predpoklad, že sa tieto úlohy postupne zrealizujú. 

PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v/ Bratislave, Akademická knižnica 
PhDr. Helena Pangrácová, Slovenská pedagogická knižnica 

X .  Knižn ice  a i f  li podpora v grantovom systéme Ministerstva 
k u l t ú r y  SR a Ministerstva školstva SR (1999 - 2000) 

Grantové systémy Ministerstva kultúry SR (ďalej MK SR) i Ministerstva školstva SR 
(ďalej MŠ SR) významnou mierou prispievajú k napĺňaniu zámerov Stratégie rozvoja 
slovenského knihovníctva do roku 2006 (ďalej Stratégia). 

Grantová podpora knižníc zo strany MK SR však začala ešte pred prijatím Stratégie. 
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Kľúčovým momentom pre knižničný systém v SR v tejto oblasti je rok 1999, keď vďaka 
aktivitám odborných profesijných združení - Spolku slovenských knihovníkov a 
Slovenskej asociácii knižníc - i jednotlivcov MK SR akceptovalo vytvorenie samostatnej 
komisie knihovníctva v Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia1. 

Štátny fond kultúry Pro Slovakia bol zriadený zákonom č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde 
kultúry Pro Slovakia a prednostne bol určený na podporu rozvoja kultúrnych aktivít, 
programov a iniciatív celospoločenského významu v SR, na prezentáciu a podporu slo
venskej kultúry v zahraničí. Do roku 1999 sa knižničné projekty posudzovali v komisii pre 
regionálnu kultúru. V priebehu rokov Štátny fond kultúry Pro Slovakia prešiel niekoľkými 
zmenami, v roku 2001 bol zrušený a transformovaný na odbor Pro Slovakia, ktorý sa stal 
súčasťou MK SR. Následne sa odbor Pro Slovakia zmenil na odbor programovej podpory, 
ktorý aj v súčasnosti zodpovedá za grantový systém MK SR. 

Do konca roka 2003 bol existujúci grantový systém determinovaný objemom pride
lených finančných prostriedkov, ktorých rozsah nezodpovedal reálnym požiadavkám 
žiadateľov a potrebám knižničného systému SR. V rámci podpory zámerov Stratégie 
sa do roku 2003 poskytovali dotácie najmä na doplňovanie knižničných fondov, v 
minimálnej miere na odborné semináre, odborné publikácie, konzervovanie, reštauro
vanie a pod. 

V roka 2004 ministerstvo kultúry zásadným spôsobom prehodnotilo doterajši spôsob 
prideľovania finančných prostriedkov. Konštatovalo, že súčasný systém poskytovania 
dotácie subjektom kultúry určený na podporu rozvoja kultúrnych aktivít, programov a 
iniciatív celospoločenského významu v SR, na prezentáciu a podporu slovenskej kultúry v 
zahraničí už nevyhovuje a vyžaduje si zásadnú zmenu nielen v administrovaní celého 
procesu, ale hlavne si vyžaduje podstatné navýšenie finančných zdrojov. 

Prijatý systém vytvoril základy pre efektívnejšiu a najmä rozsiahlejšiu podporu rozvoja 
kultúrnych aktivít a projektov z rôznych oblastí kultúry. Knižnice v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ministerstva kultúry, ako aj knižnice, ktorých zriaďovateľom bol iný štátny 
orgán, sa už nemohli uchádzať o podporu z grantového systému MK SR. Tieto 
knižnice odčerpali v rokoch 2001 - 2003 z existujúcich a podvyživených zdrojov znač
né finančné prostriedky z grantového systému MK SR. Ako novinka sa zaviedol prin
cíp spolufinancovania, a to vo výške minimálne 5 %. Najpodstatnejšie je skutočnosť, 
že sa podarilo - po dlhých „pôstnych rokoch" - zabezpečiť niekoľkonásobný nárast 
finančných zdrojov v celkovom objeme niekoľko stoviek miliónov korún. 

V rokoch 2004 až 2005 sa grantový systém MK SR skladal zo 6 grantových programov, 
z ktorých každý mal aj ďalšie podprogramy. Na podporu knižničného systému v SR sa v 
rámci programu EX LIBRIS vytvoril podprogram 2.7 knižnice a knižničná činnosť a 
podprogram 2.9 nákup informačných zdrojov pre knižnice. 

V uvedenom období pozorujeme v podprograme 2.9 niekoľkonásobný nárast dotácií 
na doplňovanie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Podobná situácia je aj v 
podprograme 2.7, kde prioritou sa stala najmä elektronizácia knižníc (nákup výpoč
tovej techniky a podpora internetizácie knižníc). Súčasťou podprogramu je aj podpora 
elektronickej ochrany knižničných fondov, odborné semináre, pasportizácia, ochrana 
historických knižničných dokumentov a starých tlačí, ich konzervovanie, reštauro
vanie ap. 
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V roku 2006 MK SR opätovne prehodnocuje dovtedy platný grantový systém. Obsa
hovo sa zmenil a rozšíril o ďalšie programy (na 9) a podprogramy. Zároveň sa 
zaviedla elektronická evidencia a spracovanie žiadosti. Zmena sa dotkla aj kniž
ničného systému SR. Program E X  LIBRIS sa premenoval na Kultúrne aktivity v oblasti 
pamäťových inštitúcií. Podprogram 2.7 sa prečísloval na 2.1 a podprogram 2.9 sa 
prečísloval a premenoval na 2.4.2 akvizície vo fondových inštitúciách - knižnice. 
Zároveň sa vytvoril nový (prierezový) podprogram 2.3 zameraný na ochranu kultúr
neho dedičstva. Jedným z jeho cieľom je okrem iného aj zabezpečiť, resp. zvýšiť 
úroveň ochrany priestorov, kde uchovávajú a prezentujú aj staré a vzácne tlače, 
významné slovaciká, významné rukopisy alebo historické knižné dokumenty a fondy. 
Elektronizácia a internetizácia knižníc v roku 2006 nie je zaradená do priorít. Zmenil 
aj spôsob spolufinancovala, z 5 na 30 %, pri podprograme 2.3 dokonca na 50 %. 
Hlavnou prioritou sa vzhľadom tieto zmeny stala podprograme 2.1 najmä ochrana fondov 
- elektromagnetická ochrana dokumentov, odborné podujatia a edičná činnosť. 

MŠ SR už niekoľko rokov prideľuje verejným vysokým školám určitú časť finančných 
prostriedkov na základe rozvojových projektov. Orientácia rozvojových projektov je, v 
súlade s uznesením vlády SR č. 383/2001, zameraná na zlepšenie situácie v oblasti 
používania informačných technológií na vysokých školách. Toto uznesenie je plne v súlade 
s príslušnými úlohami pre MŠ SR, ktoré sú v Stratégii. Rozvojové projekty sú pripravované 
podľa každoročne aktualizovaného Usmernenia k predkladaniu rozvojových projektov. 
Usmernenie definuje tematické oblasti a kritériá, obsahuje presné organizačné pokyny pre 
spracovanie projektov vrátane štruktúry projektu a termínu odovzdania. Projekty sú posu
dzované odbornou komisiou, v ktorej sú zástupcovia jednotlivých vysokých škôl a zdru
ženia EUNIS Slovensko (European UNiversity Information System Organization - Európ
ska organizácia pre univerzitné informačné systémy). 

Medzi ťažiskové tematické oblasti rozvojových projektov patrí najmä zlepšenie 
podmienok pre používanie informačných technológií na vysokých školách, inovácia a 
budovanie unikátnych pracovísk, podpora plnenia cieľov podprogramu 07703 - Roz
voj vysokoškolského vzdelávania, podpora plnenia cieľov programu MINERVA. 

V tematickej oblasti Zlepšenie podmienok pre používanie informačných technológií na 
vysokých školách sa financujú 

• centrálne projekty, ktorými sa rozumejú projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, 
ktorých sa ministerstvo priamo zúčastňuje alebo aktívne participuje pri ich zabez
pečovaní a realizácii v pravidelnom kontakte s vysokými školami; centrálne pro
jekty zahŕňajú všetky alebo aspoň podstatnú časť slovenských vysokých škôl a 
navrhuje ich ministerstvo alebo vysoké školy, 

• projekty podávané vysokými školami. 

V rámci centrálnych projektov sú každoročne taktiež definované priority, ako napr. 
informačný systém vysokých škôl (projekt SOFIA), ďalší rozvoj vysokorýchlostnej aka
demickej komunikačnej infraštruktúry SANET, implementácia inteligentných digitálnych 
technológií novej generácie do vzdelávania a organizácie vedeckovýskumnej práce 
(komunikačného prostredie VRVS - Virtual Room Videoconference System). Pre aka
demické knižnice je významné, že v rámci priority definovanej sieť akademických knižníc, 
je možnosť podávať projekty orientované na tzv. konzorcionálny nákup informačných 
zdrojov. 
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Pre jednotlivé projekty vysokých škôl sa takisto každoročne definujú prioritné oblasti, 
ako je napr. rozvoj základnej informačnej infraštruktúry vysokej školy, podpora pou
žívateľov (tzv. help-desky), využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie (e-lear-
ning), vytváranie podmienok na zvyšovanie úrovne prípravy odborníkov v oblasti 
informatiky, využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky vysokej školy a pod., od 
roku 2004 sú v centre pozornosti aj akademické knižnice, keďže v tomto roku 2004 
boli prioritné oblasti doplnené o ďalšiu oblasť - rozšírenie používania informačných 
technológií v akademických knižniciach. Cieľom je zlepšiť využívanie prostriedkov 
informačných technológií v akademických knižniciach, aby sa postupne dosiahla úro
veň zodpovedajúca súčasným potrebám knižníc a požiadavkám ich používateľov. 
Podmienkou pre financovanie projektu z tejto oblasti je, že jeho výsledkom musí byť 
aj rozšírenie služieb pre používateľov, nielen rozšírenie technického vybavenia. 

Projekty akademických knižníc boli zväčša orientované na doplnenie výpočtovou 
technikou pre používateľov, získanie knižničných serverov, rôznych softvérových pro
duktov, zariadení na identifikáciu používateľov a pod. 

Napriek skutočnosti, že knižnice majú dlhšie obdobie možnosť uchádzať sa formou 
projektov o finančné prostriedky, celková úroveň projektov je veľmi rôznorodá. Popri 
projektoch, ktoré sú spracované bezchybne, v súlade s požiadavkami, je stále značný 
počet projektov, ktoré sú problémové. Knižnice nevenujú ich spracovaniu primeranú 
pozornosť. Podceňuje sa nielen formálna stránka žiadosti, t. j. povinné údaje a prílohy, ale 
aj obsah a kvalita predkladaných projektov. Mnohí úspešní žiadatelia podceňujú a 
nerešpektujú povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zmlúv o poskytnutie dotácie na ich projekty 
a nezasielajú vecné a finančné vyhodnotenia v termínoch a požadovanej kvalite. 

MK SR sa doteraz snažilo o riešenie uvedených nedostatkov formou opakovaných 
upozorňovaní a žiadaní nápravy. Vzhľadom na nárast administratívnej agendy v rámci 
odbornej sekcie a vzhľadom na sústavne opakovanie tých istých chýb v predkla
daných žiadostiach i vo vecných vyhodnoteniach, MK SR bude v budúcnosti nespráv
ne vyplnené a podané žiadosti, resp. nedostatočne vypracované vecné vyhodnotenia 
nekompromisne vyraďovať. MŠ SR taktiež pripravuje prehodnotenie obsahového za
merania i formálnej úpravy rozvojových projektov. 

V tabuľke č. 1 je rekapitulácia poskytnutých dotácií MK SR, tabuľka č. 2 obsahuje 
údaje o projektoch MŠ SR. 

Tabuľka č. 1 
Rekapitulácia grantového systému MK SR za roky 1999 až 200ß 

Rok 
Počet projektov -
požadovaná suma (v Sk) 

Počet schválených projektov -
priznaná suma (v Sk) 

1999 76 - 22 936 575 38 - 1 405 000 
2000 9 3 - 1 2  241 950 5 0 - 1  211 000 
2001 1 2 7 - 1 2  822 930 74 - 990 000 
2002 2 2 9 - 1 4  536 420 141 - 9 5 8  000 
2003 2 2 4 - 8  982 144 126-960 000 
2004-2.7 340 - 48 435 370 9 5 - 5  131 000** 

- 2 . 9  327 - 29 565 648 1 2 7 - 7  707 000** 
2005*-2.7 235 - 24 494 351 1 2 5 - 6  128 700*** 

- 2 . 9  381 - 37 046 892 237 - 9 982 000*** 
2006 *-2.1 8 9 - 8  567 404 41 - 4  999 921**** 

-2.4.2 2 0 9 - 2 1  831 034 1 1 8 - 5  759 000**** 
- 2 . 3  2 -  161 525 1 - 1 0 6  525**** 

Spolu: 2163-206 443 718 1085-42 722 146 
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* od roku 2005 sú uvedené iba projekty, o ktorých rokovala komisia a schválil ich minister 
" rekapitulácia (súčet podprogramov) za rok 2004 (222 - 12 838 ООО) 
*** rekapitulácia (súčet podprogramov) za rok 2005 (362 - 16 110 700) 
**** rekapitulácia (súčet podprogramov) za rok 2006 (160 - 10 865 446) 

Tabuľka č. 2 
R o z v o j o v é  IT  projekty akademických knižníc  -

MŠ S R  z a  roky 2004 a ž  2006 

R o k  
Počet podaných 
projektov 

Počet schvá lených 
projektov -
pr iznaná s u m a  (v Sk) 

2004 36 1 9 -  7 500 000 
2005 33 2 0 -  6 200 000 
2006 25 21 - 6 390 000 (zatiaľ 

neschválené) 

1 Tabuľka Rekapitulácie grantového systému MK S R  obsahuje údaje od vytvorenia samostatnej komisie 

pre knihovníctvo. Podrobne o tom pozri aj: MOLNÁR, J.: Verejné knižnice a ich podpora v grantovom 

systéme Ministerstva kultúry S R  (1999 - 2005). In Bulletin SAK. Ročník 13, č. 4/2005, s. 41-48. 

Spracovali: PhDr. Ján Molnár, PhDr. Daniela Gondová (18. mája 2006) 

O implementácii systému Daimon v Centre VTI SR v/ 
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Vyliľatlať Vymazaf 

Dňa 9. januára 2006 bol v CVTI SR (www.cvtisr.sk) definitívne odstavený knižničný 
systém BIS, ktorý slúžil čitateľom Slovenskej technickej knižnice (od roku 1996 CVTI SR) 
vyše 10 rokov. Systém BIS v kombinácii s CDS/ISIS sa za tie roky dostal pracovníkom 
našej knižnice takpovediac do krvi a už len preto sa dalo očakávať, že prechod na 
akýkoľvek iný systém nebude ľahký. Prirodzene, čitatelia, čo sú v našom prípade najmä 
študenti STU a iných vysokých škôl, s prechodom na nový systém mali malé, ba možno 
povedať, že žiadne problémy. Horšie to bolo s našimi pracovníkmi. 

Noviniek bola veľa a navyše prichádzali veľmi rýchlo (teda rýchlo na naše slovenské 
pomery). Keď teraz rekapitulujeme priebeh implementácie nového systému, musíme 
sa len pousmiať nad pôvodnými harmonogramami. No poďme po poriadku. 
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O obstaraní nového systému sa rozhodlo koncom roka 2004 a v priebehu jari 2005 
bola vypísaná verejná súťaž, ktorej víťazom sa stala firma Sefira z Prahy 
(www.sefira.cz). Nebudem tu rozoberať peripetie „strašného" procesu verejného 
obstarávania , hoci iste by si to zaslúžilo samostatný článok, ale sústredím sa len na 
priebeh implementácie. 

Takže koncom júna 2005 bola podpísaná zmluva o dodávke a implementácii systému 
Daimon medzi firmou Sefira a CVTI S R  a následne bol odsúhlasený harmonogram 
„zavádzania". Pôvodná predstava bola, že tento proces bude trvať neuveriteľných 80 
dní! Treba však otvorene povedať, že toto číslo nebolo realistické a nakoniec sme sa 
dopracovali k spusteniu až po 150 dňoch (a niektoré záležitosti doťahujeme dodnes). 
Mnohí nám dajú za pravdu, že číslo 150 dní je aj tak úspechom, a keď sa spätne 
pozrieme na to, čo sme museli riešiť, vybaviť, zariadiť, sme toho názoru, že aj tých 
150 dní je vlastne úspech. Faktorov, ktoré spôsobili spomínané zdržanie implemen
tácie, bolo dosť. Pokúsime sa ich aspoň čiastočne identifikovať. 

V prvom rade tu bol problém špecifík CVTI SR ako svojím spôsobom jedinečnej knižnice 
V SR. Historický vývoj spôsobil, že jednotlivé čiastkové fondy (knihy, normy, patenty, 
firemná literatúra, depozitné knižnice EÚ, OECD...) sa roky rokúce spracovávali 
špecifickým spôsobom a fakticky nikdy doteraz nebola urobená úplne dôsledná komplexná 
analýza toho, čo a ako vlastne v CVTI SR spracovávame. Jednotlivé agendy si žili takpo
vediac svojím spôsobom a vo chvíli, keď ich bolo treba integrovať pod jeden systém, sa 
objavili mnohé protirečenia, ktoré spomínanej integrácii bránili. Prirodzene, že firma si od 
nás vyžiadala podkladovú analýzu jednotlivých agend, a hoci sme sa skutočne snažili, 
treba sebakriticky priznať, že CVTI SR sa vlastne až v priebehu tejto analýzy riadne pozrelo 
do zrkadla, a nebojím sa povedať, že sa aj trošku divilo, keď uvidelo, čo všetko sa v tom 
zrkadle objavilo. Nebudem tu zabiehať do detailov, ale azda postačí, keď spomeniem napr. 
fakt, že jeden kódový údaj sa v BIS-e objavoval prakticky v rovnakej podobe 3-krát (raz ako 
signatúra, potom ako čiarový kód a dokonca aj ako prírastkové číslo). Dlhodobé oddelené 
spracovanie fondov v CDS/ISIS zas viedlo k tomu, že štruktúra bibliografických záznamov 
dokumentov v čiastkových fondoch nebola jednotná, takisto sa viedli oddelené prírastkové 
zoznamy a podobných integráciu sťažujúcich faktorov by sme mohli spomenúť viac. Nuž 
opäť sa potvrdil z teórie dobre známy fakt, že jedným z najväčších prínosov implementácie 
nového systému je to, že daná inštitúcia konečne spozná samu seba a zistí, čo všetko 
a ako robí! 

No nie všetka vina bola len na našej strane. Treba otvorene povedať, že aj dodávateľská 
firma „sústo" zvané CVTI SR trošku podcenila, a to najmä vo fáze vlastnej analýzy, ktorá 
nešla do dostatočnej hĺbky a bola príliš optimistická. Niektoré súvislosti deklarované 
v dodaných materiáloch potom pracovníci firmy objavovali až za pochodu v priebehu 
konverzie dát či úprav jednotlivých modulov. No napodiv napriek všetkému proces 
konverzie najmä z BIS-u bol pomerne hladký. Nemal síce pôvodne očakávané tri či štyri 
kolá, ale o niečo viac, ale v princípe sa podarilo z BIS-u do nového systému preniesť 
prakticky všetky informácie o dokumentoch, čitateľoch a ich výpožičkách. Výpožičny 
systém ako taký nám spočiatku naháňal najväčší strach, no nakoniec sa ukázalo, že 
práve tento modul sme mohli spustiť ako prvý. Vážnejšie problémy sa ukázali pri 
konverzii agend vedených pod CDS/ISIS, pričom nešlo ani tak o technické problémy 
(CDS/ISIS možno bez problémov exportovať v štandardnom formáte ISO) ako o logické 
problémy začlenia jednotlivých polí do formátov UNIMARC. 
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Ďalším faktorom boli ľudské, resp. pracovné kapacity - do procesu implementácie 
totiž zasiahli aj nečakané choroby, odchody, výmeny, dokonca aj tragické udalosti, 
ktoré nebolo možné predvídať. Počet porád, ktoré sme absolvovali v CVTI SR, ako 
i spoločných rokovaní s firmou možno rátať na desiatky, mailov sme si s firmou 
vymenili viac ako 1 500 (stav k 1. júlu 2006), telefonáty sme radšej ani nepočítali 
a, prirodzene, vyrobili sme i úctyhodný počet zápisov a uložili x úloh. Neviem, aký je 
názor firmy Sefira, no v CVTI SR si priznávame, že aj samotný manžment projektu sa 
ukázal oveľa náročnejšou úlohou, ako sme pôvodne predpokladali. Občas sme 
riešiteľom vysielali protirečivé požiadavky, občas sa to, čo sme chceli pôvodne, 
ukázalo ako nevhodné, a podobne. Keď sa teraz dodatočne zamýšľame nad ušlou 
cestou, zrejme by sme veľa veci robili inak, no napriek všetkému sme nikdy 
neoľutovali samotnú zvolenú cestu. Veď predstava, že CVTI S R  by dodnes fungovalo 
s morálne zastaraným pôvodným, i keď stále fungujúcim systémom, je po necelých 8 
mesiacoch, čo sme prešli na nový systém, už úplne vzdialená. 

Aby tento príspevok nevyznel ako nejaké lamentovanie, treba zdôrazniť, že hlavný 
cieľ, teda prechod na nový systém, ktorý poskytne našim používateľom kvalitatívne 
lepšie služby, sa podarilo splniť. To nieje len náš subjektívny názor, ale najmä množ
stvo pozitívnych ohlasov priamo od používateľov. 

Na záver by sa očakávali nejaké tie nezištné a dobré rady či odporúčania pre 
odvážlivcov, ktorí sa tiež chystajú vydať na dobrodružstvo zvané „zavádzanie" nového 
knižnično-informačného systému, povedzme typu: 

• najprv urobte dôkladnú analýzu samých seba, 

• ustanovte kompetentný tím s dostatočnými právomocami, 

• plánujte predvídavo a s rozumnou časovou rezervou, 

• atd'., atď. 

Ale načo opakovať to, čoho sa dosýta môžete načítať v odbornej literatúre*, keď život 
aj tak beží úplne inak a prakticky vždy prinesie niečo, s čím ste nepočítali. 

Kto má chuť si naživo overiť funkčnosť systému Daimon, nech klikne na: http://kata-
log.cvtisr.sk/OPAC/servlet. 

Poznámka: 

* Uvádzam pár titulov od slovenských autorov, ktorí sa profesionálne zaoberajú problematikou automa
tizácie knižničných systémov: 

Automatizácia knižníc : Problémy, východiská, postupy / Soňa Makulová - 1. vyd. - Bratislava : 
STIMUL, 1993. - 299 s. - ISBN 80-85977-09-2 

Manažment tvorby informačných systémov : teoretické východiská, metódy a postupy vo sfére vedy, 
výskumu a vzdelávania / Štefan Kimlička. - Bratislava : S I T K -  Centrum V T I  SR, 1995. - 137 s. - ISBN 
80-85165-52-X 

Metodika výberu knižničného softvéru / Štefan Kimlička - Bratislava : Stimul, 1997. - 53 s. - ISBN 80-
85697-68-8 

Ing. Oleg Cvik, CVTI SR v Bratislave 
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Kniha, rozhlas, zázračný oriešok 

Mestská knižnica mesta Piešťany sa opäť na niekoľko dní (23. - 25. mája 2006) stala 
domovom rozhlasových rozprávok. V kooperácii s dlhým radom organizátorov a spo-
luorganizátorov (Mesto Piešťany, Slovenský rozhlas, Rádio Devín - Slovenský roz
hlas 2, Rádio iNET - Slovenský rozhlas, Hotel Magnólia Piešťany, Kursalon, Slo
venská asociácia knižníc, Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave) 
usporiadala už IV. ročník festivalu rozhlasových rozprávok ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. 
Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. Ako prezrádza podtitul festivalu, rozhlasová 
rozprávka i jej knižná predloha tu majú k sebe veľmi blízko. Veď jednou z podmienok 
zaradenia rozhlasovej rozprávky do súťažnej prehliadky festivalu je práve jej exis
tujúca knižná predloha. Dramaturgia hier pre deti a mládež Slovenského rozhlasu 
tradične vybrala 12 diel, ktoré boli rovnako tradične rozdelené do dvoch súťažných 
kategórií - rozhlasové monologické rozprávky (Škrupinový zámok, O červenej topán
ke, Chrobák, Rozprávka o malej Evičke a slávnom Rexovi, Kozliatka, Námorník Kap
ko Dierka) a rozhlasové rozprávkové hry (Tri múdre kozliatka putujú do Ameriky, Juraj 
Jánošík, Medený drak, Statočný cínový vojačik, Princ Bajaja, Tik-Tak). Súťažné prí
spevky hodnotili dve poroty - odborná i detská. Odbornú i detskú porotu zostavilo 
Mesto Piešťany v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Detská porota bola zložená 
zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany. Členstvo v nej si 
musia deti naozaj zaslúžiť a je pre ne veľmi motivujúcim momentom v celom období 
medzi jednotlivými ročníkmi festivalu. 

No nielen deti, ktoré zasadnú v detskej porote, sú aktívnymi účastníkmi festivalu. Festival 
ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2006 chce byť naozajstným sviatkom rozprávky, a tým bez
pochyby sviatkom detí. Jeho zámerom je osloviť široké spektrum detí primeranej vekovej 
kategórie. Deti žijú festivalom už niekoľko týždňov pred jeho samotným otvorením. 
Zúčastňujú sa predfestivalových odposluchov, akýchsi malých rozhlasových festivalov, 
na ktorých nielen počúvajú, ale aj hodnotia vypočuté rozprávky formou bodovacích 
lístkov, čítajú, vypĺňajú zábavné kvízy a takto pripravení sa potom zúčastňujú niektorého 
z mnohých sprievodných podujatí festivalu. 

Tohtoročný festival rozhlasových rozprávok priplával do Piešťan 
doslova v plachetnici zo zázračnej orieškovej škrupinky. Na 
ústredný plagát festivalu ju namaľoval renomovaný slovenský 
výtvarník a ilustrátor Peter Uchnár a tvorcovia festivalu dokázali 
na jej palubu naložiť toho naozaj veľa. Do troch májových dní 
vtěsnali takmer dve desiatky podujatí. Od prezentácií vy
davateľstiev (Buvik, Ikar, Perfekt), tvorivých dielní a karne
valového sprievodu na kolieskových korčuliach priamo na pešej 

zóne cez niekoľko výstav (Tri v štvorci, Lietajúci kufor, Piešťanský kocúr Miloša 
Koptáka, Peter Pan Petra Uchnára) až po slávnostné festivalové večery (Piešťanský 
kocúr, Peter Pan v Piešťanoch) i takmer nočné divadelné predstavenia (Turandot, 
Medený drak). 

Nemenej zaujímavé boli i bezprostredné stretnutia autorov, vydavateľov kníh i tvorcov 
rozhlasových rozprávok s deťmi, svojimi čitateľmi a poslucháčmi. Veľmi obľúbenými 
sa stali tieto netradičné besedy, na ktorých okrem rozprávania pozvaných hostí bolo 
možné počuť aj rozhlasové rozprávky, ktoré tu boli konfrontované s tvorivými drama
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tizáciami detí podľa rovnakých literárnych predlôh. V tomto roku bola takto úspešne 
prezentovaná takmer polovica súťažných rozhlasových rozprávok (Princ Bajaja, Juraj 
Jánošík, Námorník Kapko Dierka, Kozliatka, Rozprávka o malej Evičke a slávnom 
Rexovi). 

Aj  keď sprievodné podujatia festivalu prilákali množstvo malých i veľkých návštev
níkov, jadro festivalu tvorili odposluchy rozhlasových rozprávok. Poroty po dôkladnom 
vypočutí súťažných titulov, nakoniec ohlásili výsledky: 

V kategórii rozhlasových monologických 
rozprávok detská porota udelila cenu za 
najlepšiu monologickú rozprávku vydava
teľstvu MLADÉ LETÁ za vydanie knižnej 
predlohy Námorník Kapko Dierka, au
torovi Jánovi Navrátilovi za text rozpráv
ky, režisérovi Róbertovi Horňákovi, inter
pretovi Viliamovi Rozborilovi a dramatur
gické Beate Panákovej. V kategórii roz
hlasových rozprávkových hier detská 
porota udelila cenu za najlepšiu rozpráv

kovú hru vydavateľstvu SLOVART za vydanie knižnej predlohy Rozprávky H. CH. 
Andersena, autorom Zuzane Križkovej a Jánovi Štrasserovi za text rozprávkovej hry 
Statočný cínový vojačik, dramaturgické Zuzane Grečnárovej, režisérovi Róbertovi 
Horňákovi, hercovi Róbertovi Rothovi za stvárnenie titulnej postavy Vojačika, hudob
nému skladateľovi Romanovi Žiaranovi a majstrovi zvuku Petrovi Daniškovi. 

Odborná porota v kategórii rozhlasových 
monologických rozprávok udelila cenu za 
najlepšiu monologickú rozprávku vyda
vateľstvu MLADÉ LETÁ za vydanie kniž
nej predlohy Pavol Dobšinský - Slo
venské rozprávky, za rozhlasovú úpravu 
rozprávky Škrupinový zámok Ondrejovi 
Sliackemu, dramaturgičke Beate Paná
kovej, režisérke Milene Lukáčovej a 
interpretovi Karolovi Machatovi. 

Odborná porota v kategórii rozhlaso
vých rozprávkových hier udelila cenu. za najlepšiu rozprávkovú hru autorovi Jánovi 
Uličianskemu za text rozprávkovej hry Tik-Tak, dramaturgičke Zuzane Grečnárovej, 
režisérovi Róbertovi Horňákovi, hudobnej dramaturgičke Kataríne Bielčikovej, maj
strovi zvuku Petrovi Daniškovi, hercovi Ľubovi Bukovému za stvárnenie titulnej 
postavy Tik-Taka a vydavateľstvu PERFEKT za vydanie knižnej predlohy Čarovný 
chlapec. 

Na slávnostnom ukončení festivalu si väčšina ocenených prevzala „svoj zázračný 
oriešok." Veselo im pri tom asistoval Peter Pan, lietajúci chlapec, ktorý nikdy nechcel 
dospieť a stať sa dospelým... Bol tu nielen v ten večer, ktorý mu bol tematicky 
venovaný, ale počas celého festivalu poletoval nad hlavami všetkých jeho účastníkov. 
I tá plachetnica v zázračnej orieškovej škrupinke na festivalovom plagáte si to 
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jednoznačne nasmerovala na jeho ostrov Snov, do Krajiny-Nekrajiny... Tak ako na
písal sám dramaturg festivalu Ján Uličiansky: „Aj keď je to podujatie malé ako oriešok, 
vmestí sa do neho zázračne veľa." 

Mgr. Dagmar Nováková, Mestská knižnica, Piešťany 

Fondy slovenských knižníc obohatia ruské odborné knihy 
Tri roky trvala realizácia úlohy, ktorú Centru vedecko-technických informácií (CVTI 
SR) uložilo uznesenie vlády SR č. 437 z 5. júna 2003. Presnejšie, vláda schválila 
„realizáciu dodávok literatúry v celkovej sume 200 000 USD pre potreby CVTI SR 
s cieľom znížiť zadlženosť Ruskej federácie voči Slovenskej republike". 

Knihy boli dodané celkom v troch zásielkach (v decembri 2005, v januári 2006 
a posledná v júli 2006). Za pridelenú sumú 200 000 USD sme získali 4 303 kníh. 

Za touto na pohľad jednoduchou štatistikou sa skrýva časovo a administratívne veľmi 
náročný projekt. Na začiatku bolo potrebné stanovenie tematických oblastí pre poža
dovanú literatúru. V tom čase bol na Slovensku kontakt s najnovšou ruskou odbornou a 
vedeckou tvorbou prerušený, prostredníctvom internetu sa však podarilo získať 
informácie o vydavateľstvách a ich produkcii. (V spolupráci s vedeckými a viacerými 
akademickými knižnicami sa urobil výber tematík, ktorý bol následne spracovaný aj v 
anglickom jazyku.) Niektoré slovenské knižnice navrhovali doplnenie svojho fondu o 
konkrétne tituly (kníh, prípadne celé ročníky periodík, ktoré im vo fonde chýbali). Jedným 
z variantov pre výber, ktorý z nášho pohľadu vyznieval veľmi reálne, bola úhrada 
trojročného predplatného za elektronické verzie renomovaných titulov ruských periodík 
vydávaných v anglickej mutácii. Tento variant podporovala aj skutočnosť, že mladá 
generácia ruštinu neovláda. Predpoklad, že viac budú využívané periodiká v anglickom 
jazyku, rovnako ako aj knižné diela ruských autorov vydané v anglickom jazyku, sa zdal 
reálny. A skúsenosti z výstavky získaných kníh zorganizovanej v priestoroch CVTI SR 
počas tohtoročného Týždňa slovenských knižníc tento predpoklad potvrdili. 
CVTI SR sa podieľalo spoločne s veľvyslanectvom SR v Moskve aj na výbere ruského 
partnera - dodávateľa literatúry. Pripravilo tiež návrh zmluvy medzi CVTI SR a vybratým 
dodávateľom, vypracovalo bližšie zameranie požadovanej literatúry. Reálny základ 
spolupráce, t. j. obsah zmluvy a koordinácia požiadaviek CVTISR a možností ruskej 
strany, sa dosiahol postupne. Jedným z výsledkov rokovaní, z nášho pohľadu ne
gatívnym, bolo, že v rámci tejto deblokácie nie je možné získať diela v anglickom jazyku 
(ani anglické verzie elektronických periodík), lebo tie vychádzajú v zahraničných vydava
teľstvách. Za finančné prostriedky z deblokácie možno získať len knihy v ruštine. 

Počas ďalšieho obdobia došlo k zmene dodávateľa (Ministerstvo financií Ruskej 
federácie neodsúhlasilo navrhnutého dodávateľa), partnerom CVTI SR sa stala TOP 
Kniga. Opakovane požadované úpravy ponúkanej literatúry (najnovšie vydané diela, 
odborné a vedecké publikácie...) sa napokon podarilo dosiahnuť. Veľkým úspechom 
bolo zníženie počtu dodaných exemplárov v prospech počtu titulov. Z pôvodne ponú
kaných 60 - 100 exemplárov v sete (odber v setoch bola pôvodná podmienka ruskej 
strany) na konečný počet nižší ako 10, často 1 exemplár (počet 4 303 kníh pred
stavuje 1 917 titulov). 
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Bolo prekvapením, že niekoľko slovenských dodávateľov zahraničnej literatúry malo 
veľký záujem o sprostredkovanie tejto operácie po obchodnej aj organizačnej stránke. 
CVTI SR v snahe získať za vyčlenené prostriedky čo najviac kníh ponúkané služby 
neprijalo. Vzalo si na seba priveľké bremeno. 

Kvôli pomalosti ruskej strany (schvaľovací proces uvoľnenia finančných prostriedkov na 
ministerstve financií Ruskej federácie bol zdĺhavý) a aj napriek skutočnosti, že CVTI SR 
promptne spolupracovalo, sa nepodarilo dodať knihy v termínoch podľa uzavretej 
zmluvy. Bolo nutné dvakrát predĺžiť zmluvu a stanoviť nové termíny dodávok, kým sa 
spoluprácu podarilo úspešne ukončiť. Paradoxne, na záver procesu získania kníh 
z deblokácií spôsobilo ďalšiu nečakanú komplikáciu členstvo Slovenska v Európskej 
únii (v roku 2005 išlo už o dodávky z nečlenskej krajiny EÚ), čo (ktoré) pre CVTI SR 
znamenalo nutnú úhradu DPH. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR bola aj táto 
prekážka prekonaná. 

Dodané knižné diela tematicky pokrývajú nasledujúce oblasti: kultúra a spoločnosť, 
v nej je širšie zastúpená architektúra, umenie, psychológia, filozofia, dejiny vrátane 
dejín Ruska; bohato je zastúpená ekonomika a právo; veda a technika je zastúpená 
prírodnými vedami (najmä matematika, teoretická a aplikovaná fyzika, biológia, geo
grafia), z techniky je pokrytá oblasť priemyslu, dopravy, spojov; je zastúpená aj 
medicína vrátane veterinárnej medicíny; oblasť jazykov a filológie zastupujú diela z 
jazykovedy, jazykové slovníky ruské a inojazyčné a jazykové učebnice. Typologicky 
ide o monografie, encyklopedické diela, odborné príručky, vysokoškolské učebnice, 
slovníky, preklady zahraničných (anglických, nemeckých, talianskych, pri taliansky pí
saných ide najmä o oblasť umenia) diel. Po formálnej stránke ide o kvalitne spra
cované (pevná väzba, farebne príťažlivý obal) knihy, pripomínajúce vydania reno
movaných západných vydavateľstiev. Medzi nimi je napríklad aj unikátne vydanie 
Histórie Ruska vo výpravnom výtvarnom vyhotovení a v kovovej väzbe. 

A aké budú ďalšie kroky? Pred CVTI SR je v zmysle uznesenia vlády úloha zmluvne 
delimitovať získanú literatúru na partnerské knižnice v Slovenskej republike v súlade 
s ich tematickou profiláciou a predloženými požiadavkami. Prioritne sa partnermi 
CVTI SR stanú vedecké knižnice, v ktorých sú zriadené študovne ruskej literatúry, 
respektíve centrá ruských štúdií. Ďalšími partnermi budú najmä akademické knižnice. 
Povinnosťou partnerských knižníc bude komplexne knižničné spracovať a sprístupniť 
knižné dokumenty, ktoré im pripadnú. 

PhDr. Edita Tarovská, Centrum VTI SR v Bratislave 

Bibliotéka 2006 
Tohto roku sa uskutoční 14. ročník medzinárodného kniž
ného veľtrhu Bibliotéka v dňoch 9. - 12. novembra opäť v 
bratislavskom Výstavnom a kongresovom centre Incheba. 
Už v tradičných dňoch od štvrtka do nedele sa tu stretnú 
nielen priatelia knihy, ale aj učebných pomôcok, odbornej 
literatúry a vzdelávacích programov na 11. výstave vzde
lávania a didaktickej techniky Pedagogika. 

Hoci Slovenská asociácia knižníc tohto roku nebude mať na 
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veľtrhu Bibliotéka vlastný stánok, upozorňujeme knižnice na toto podujatie, kde iste 
nájdu zaujímavé tituly zo slovenskej knižnej produkcie, aktuálne knižné novinky, 
prehľad či výber produkcie nielen domácich vystavovateľov, ale i zo zahra-ničia 
(záujem prejavilo doteraz 12 krajín), Počas konania veľtrhu sa môžu stretnúť 
s vydavateľmi, spisovateľmi, redaktormi prekladateľmi, kultúrnymi pracovníkmi, kníh
kupcami, distribútormi, pegagógmi, výtvarníkmi a pod. 

Sprievodné podujatia už vystavovatelia pripravujú, napr. na úvod veľtrhu plánuje 
Literárne informačné centrum literárne pásmo o živote a diele Ľudovíta Štúra. 
Prezentáciu zo svojej produkcie prihlásilo už vydavateľtvo Q111, Malé centrum, Veda, 
Obec slovenských spisovateľov, Združenia katolíckych vydavateľov a pod. Na sobotu 
je pripravené slávnostné vyhodnotenie výsledkov ceny slovenských fanúšikov fan
tastiky ISTRON 2005 a ceny Fantázie, 85. výročie mesačníka Krásy Slovenska. V 
nedeľu na návštevníkov čaká napr. prezentácia Macka Pusíka s hercami, ktorí 
účinkujú v rozprávkach s tvorivou dielňou a pod. Na doplnení programu organizátori 
stále pracujú. 

Väčšine návštevníkov sa vlani páčil model knižného mestečka s Literárnou kaviarňou 
Artfórum, tak by sa mal zopakovať aj tohto roku. Doplniť a spestriť by ho malo veľtržné 
kino so slovenskými knižnými rekordmi. A na záver ešte dôležité upozornenie: 
vstupné na Bilbiotéku je 20 Sk, parkovné 50 Sk, školské triedy majú vstup zdarma. 

PhDr. Ľudmila Čelková 

Zaujalo nás... 

Z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 
(výňatky z materiálu schváleného uznesením vlády č. 660 zo dňa 31. júla 2006) 

(...)  

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (ďalej vlády SR) vychádza zo 
skutočnosti, že podmienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú, nie sú len ich osobnou 
vecou alebo zodpovednosťou ich blízkych a rodín, ale aj vecou verejnou. Je to pro
gram rovnováhy zodpovednosti jednotlivca a spoločenskej solidarity. 

(...) Programové vyhlásenie vlády SR podporuje skĺbenie hospodárskeho rastu a eko
nomickej výkonnosti s rastom zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a zvyšovaním kvality 
života pre všetkých. Musí to byť hospodársky rast postavený na vyššej kvalite, vzde
lanosti a inovatívnosti, ktorý bude slúžiť záujmom ľudí. Dosiahnutie takéhoto vzťahu bude 
veľmi náročné (...). Cesta k spoločnej európskej mene nemôže viesť len cez lacnú pra
covnú silu a obmedzovanie verejných výdavkov. Vláda SR je za cestu kvalitatívneho 
rastu ekonomiky, efektívnej investičnej a proexportnej politiky, znižovania nezamest
nanosti a priepastného rozdielu v životnej úrovni občanov Slovenskej republiky a 
vyspelých členských štátov EÚ (...). 

Programové vyhlásenie vlády SR vytvára predpoklady pre hľadanie rovnováhy medzi 
verejnými a súkromnými záujmami (...). 

(...) je postavené tak, aby podporovalo súlad postupujúcej európskej integrácie s 
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dôslednou obhajobou národných a štátnych záujmov. Vláda SR nevníma EÚ len ako 
priestor voľného obchodu a pohybu pracovnej sily, ale predovšetkým ako úniu hodnôt 
solidarity medzi národmi a ľuďmi, hodnôt úcty k ľudskej dôstojnosti, slobode, demo
kracii, rovnosti, právnemu štátu a rešpektovaniu ľudských práv vrátane práv osôb pat
riacich k menšinám. 
(...) 

Vláda S R  rešpektuje, že hlavné otázky, na ktoré chce spoločnosť poznať odpoveď, 
nestanovuje vládny kabinet, ale občania, od ktorých pochádza štátna moc a ktorí 
majú ústavné právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Vláda SR pristupuje ku 
kľúčovým obavám obyvateľstva s najväčšou vážnosťou a zodpovednosťou. Obavy z 
celkovej sociálnej situácie, nezamestnanosti a istôt do budúcnosti nevyrieši žiadna 
zázračná sila voľného trhu. (...) 

Programové vyhlásenie vlády SR sa (...) opiera o tri inštitúty zakotvené v Ústave SR 
a uznávané v Európe: 

Je to predovšetkým ľudská dôstojnosť považovaná za základný pilier koncepcie 
ľudských práv a jednu z univerzálnych hodnôt, na ktorých je založená EÚ. (...) 

Je to sociálny štát, ktorý Ústava SR upravuje a pre všetkých garantuje hospodárske, 
sociálne a kultúrne práva v rozsahu typickom pre sociálny štát. (...) 

Vláda SR sa pri určovaní programových cieľov a spôsobov ich dosiahnutia opiera aj o 
článok 55 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého sa hospodárstvo Slovenskej republiky 
zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. 

Niektoré makroekonomické súvislosti  

Vláda SR bude klásť dôraz na taký makroekonomický rámec, ktorý zabezpečí stabilný 
a dlhodobo udržateľný rast ekonomiky Slovenskej republiky a jej celkovú konver
genciu k vyspelým ekonomikám. (...) 

(...)  

Vláda SR sa v oblasti verejných financií sústredí na: 

- racionalizáciu výdavkov vo verejnej správe (...); 

- prísne dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi (...); 

- zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín zvyšovaním nezda
niteľného základu i úpravou jednotnej sadzby DPH vo vybraných komoditách; 

- zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky. 

(...)  

V oblasti výdavkov verejných financií vláda SR pristúpi k ich reforme s hlavným 
dôrazom na dôsledné programové rozpočtovanie. Prednosť dostanú také výdavky, 
resp. programy, ktoré budú kľúčové pre rast výkonnosti ekonomiky, pokles neza
mestnanosti a odstraňovanie regionálnych rozdielov, sociálnu a rodinnú stabilitu (...). 
(...) 

V oblasti nepriamych daní vláda navrhne zavedenie zníženia sadzby dane z pridanej 
hodnoty na niektoré tovary a služby, pričom okruh týchto tovarov a služieb sa bude 
podľa vývoja verejných financií rozširovať. 
(...)  
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Pokiaľ ide o využívanie fondov EÚ (...), vláda SR navrhuje, aby sa čerpanie štruktu
rálnych fondov sústredilo na nasledujúce vecné okruhy, ktoré sa premietnu do národ
ného strategického referenčného rámca: 

1. poznatková ekonomika, podpora inovácií a podpora konkurencieschopnosti; 

2. dobudovanie infraštruktúry v oblasti železníc, diaľnic a vodného hospodárstva; 

3. využitie Sociálneho, Kohézneho fondu a komunitných iniciatív tak, aby boli riešené 
problémy rozvoja regiónov, znižovanie chudoby a celkové medziregionálne 
rozdiely; 

4. riešenie vybraných problémov v oblasti životného prostredia a pôdohospodárstva. 
(...) 

Vláda SR zabezpečí prípravu operačného programu (...) tak, aby sa stimulovali in
vestície do výskumu, vývoja a inovačných procesov a zároveň aby boli vytvárané 
motivačné podmienky pre prenos získaných poznatkov do podnikateľskej praxe. 
(...) 

Vláda považuje informatizáciu za jav, ktorý prierezovo zasahuje celú spoločnosť a má na 
ňu zásadný kvalitatívny vplyv. Schopnosť efektívne využívať informačné technológie je 
kľúčom k ekonomickému úspechu a tým k prosperite celej spoločnosti. 
(...) 

Vláda vytvorí podmienky pre efektívnu koordináciu orgánov verejnej správy v oblasti 
informatizácie spoločnosti; 

(...) garantuje prístup občanov prostredníctvom internetu ku všetkým informáciám, 
ktorých zdrojom je verejná správa a ktoré sú zo zákona verejne dostupné; 

(...) umožní občanovi v styku s orgánmi verejnej správy používať elektronickú komuni
káciu ako plnohodnotnú alternatívu písomného styku. Zabezpečí vo vybraných verejne 
prístupných štátnych inštitúciách bezplatné prístupové miesta pre elektronickú 
komunikáciu s verejnou správou; 

(...) bude pokračovať v zvyšovaní digitálnych zručností zamestnancov verejnej správy. 
(...)  

Vedomostná spoločnosť 

Vláda považuje formovanie vedomostnej spoločnosti za svoju prioritu, pretože len 
takáto spoločnosť je predpokladom demokratického rozvoja, vedecko-technologic-
kého pokroku, hospodárskeho rastu a sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti a 
rastu. Z uvedeného dôvodu bude podporovať vzdelávacie, vedeckovýskumné, infor
mačné a inovačné aktivity škôl, pracovísk SAV, súkromných a firemných vývojových 
pracovísk (...). 

Vláda SR zefektivni a skvalitní plnenie národnej rozvojovej stratégie formovania kon
kurencieschopnosti spoločnosti - Národnú Lisabonskú stratégiu MINERVA, osobitne 
v oblastiach - investície do ľudí, vzdelávanie a zamestnanosť, inovácie, veda a vý
skum, informačná spoločnosť a podnikateľské prostredie, ktoré musia byť garantom 
celospoločenských zmien v záujme rozvoja vedomostnej spoločnosti. Vláda S R  pre
hodnotí a zaktivizuje plnenie samostatných akčných plánov. Bude taktiež podporovať 
vytváranie technologických platforiem s cieľom tesnejšieho vzťahu medzi vedou, vý
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skumom a vývojom, formovanie vzájomného partnerstva medzi podnikateľskou sfé
rou a akademickým prostredím. 

Vláda bude garantovať efektívne budovanie infraštruktúry vedy a výskumu z európ
skych štrukturálnych fondov vo všetkých regiónoch Slovenska. (...) 

Vláda považuje trvalo udržateľný rozvoj za jeden zo základných pilierov vedomostnej 
spoločnosti a preto bude podporovať jeho vyváženosť tak, že okrem ekonomického 
rastu budú zohľadnené aj sociálne a environmentálne dosahy. 

(...) najmä v súvislosti s vypracovaním a prijatím dlhodobej vízie Slovenska a potreb
nej koordinácie vytvorí podmienky pre vznik Národného centra európskych a glo
bálnych štúdií SR. 

Vláda považuje formovanie a rozvoj informačnej spoločnosti za jeden zo základných 
predpokladov vytvárania vedomostnej spoločnosti. Cielene bude zvyšovať informač
nú gramotnosť občanov, vytvárať vhodné podmienky pre výrazné zväčšenie pre-
pojenosti územia Slovenska vysokorýchlostným internetom, rozmanitého využívania 
informačno-komunikačných technológií vo všetkých oblastiach života spoločnosti, pri 
súčasnom zvyšovaní kvality života občanov. 
(...)  

Vláda považuje výchovu a vzdelávanie slovenskej spoločnosti za základný pro
striedok jej ďalšieho rozvoja a rozhodujúcu podmienku jej úspešného adaptovania sa 
v integrujúcom európskom priestore. (...) 

Vláda vytvorí podmienky na skvalitnenie výchovy a vzdelávania na všetkých typoch 
škôl k národným, historických a kultúrnym hodnotám a vlastenectvu. Z toho dôvodu 
finančne podporí učebnicovú literatúru, časopisy, poznávacie exkurzie, výskumné 
projekty a ďalšie tvorivé aktivity zamerané na poznávanie osobností slovenského 
historického, politického, literárneho a kultúrneho života, ktoré spoluvytvárali zložité 
dejiny modernej slovenskej štátnosti. 

(...) najmä vzdelávanie má nepopierateľne pozitívny efekt na ekonomiku štátu, na 
jeho hospodársky rast, na rozvoj sociálnej dimenzie, na kvalitu života, ako aj na rast 
profesionálnej úrovne. (...) vzdelávanie napomáha uplatnenie sa v politickom sys
téme modernej demokracie, pri zvyšovaní miery kritickej vnímavosti vo verejnej sfére. 
Vzdelanie tiež zvyšuje prevenciu pred negatívnymi spoločenskými javmi, pomáha pri 
riešení otázok solidarity, spravodlivosti, humanity, historickej, kultúrnej, národnej a 
občianskej identity a vlastenectva. 

(...) Za dôležitú oblasť skvalitnenia vedomostného potenciálu vláda považuje princíp 
celoživotného vzdelávania. (...) Vláda SR mieni pozdvihnúť vzdelanosť a schopnosť 
jej uplatnenia na najvyšší stupeň spoločenských hodnôt. Preto podporí vzdelanosť, 
vedu a výskum a informačné technológie (...). 

Základom vzdelávacích aktivít je škola. (...) škola sa musí stať priestorom samo
statnosti, tvorivosti, moderných metód výchovy a vzdelávania. Vláda si plne uve
domuje, že podmienkou zvyšovania kvality vo vzdelávaní je zlepšenie spoločenského 
a ekonomického postavenia pedagógov (...). Ak sa má vzdelávací systém ďalej 
rozvíjať, je potrebné odstrániť dlhodobé zaostávanie jeho financovania. 

Vláda SR uplatní v školstve viaczdrojové financovanie s cieľom postupného dosiah-
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nútia úrovne 5 % HDP. Kľúčové bude vytvorenie systému efektívneho a zmysluplného 
čerpania európskych fondov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. (...) 
(...)  

Vláda vytvorí legislatívny rámec na obsahovú prestavbu výchovy a vzdelávania na 
základných a stredných školách. Vláda podporí predškolskú prípravu detí. Posúdi 
vyňatie materských škôl zo zákona o školských zariadeniach a ich zaradenie do 
školského zákona ako prvý stupeň školského systému. Vychádza pritom z poznania, 
že materská škola je nezastupiteľná pri príprave detí po stránke rozumovej, telesnej 
a socio-emocionálnej. Dôležitú úlohu má pre deti zo sociálne slabšieho rodinného 
prostredia a pre deti so špeciálnymi potrebami. 

Vláda v legislatívnej oblasti pripraví moderný zákon o výchove a vzdelávaní ako 
základný predpoklad obsahovej reformy v školstve, ako aj zákon o postavení pedago
gických pracovníkov (...). Tým sa vytvoria predpoklady pre systémovú zmenu v 
obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počíta
čovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím 
moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej 
techniky vo vyučovacom procese. (...) 

Vláda SR zabezpečí koordináciu odborného vzdelávania a trhu práce (...). 
(...) 

Vláda si uvedomuje, že  vysoké školy zohrajú podstatnú úlohu v koncepcii vzdela
nostnej spoločnosti. (...) V tomto smere bude potrebné vypracovať novú koncepciu 
vysokoškolského vzdelávania, už aj s implementovanou európskou vysokoškolskou 
legislatívou. (...) Dôraz sa položí na budovanie centier excelentnosti a integrovaných 
projektov, ktoré sú predpokladom účasti slovenských vedcov na výskumných rám
cových programoch EÚ. (...) 

(...) podporí podstatné zvýšenie úlohy vysokých škôl v oblasti vedy a výskumu. Vláda 
podporí univerzitný výskum, zvýši pozornosť využiteľnosti jeho výstupov v priemysle 
a spoločenskej praxi. 

Vláda pripraví novelizáciu vysokoškolského zákona s väzbou na vytváranie európ
skeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, na nové potreby vysokého školstva a 
vedy. (...) vypracuje novú metodiku financovania štátnych a verejných vysokých škôl, 
nakoľko súčasná metodika neprispieva k racionalizácii a hospodárnosti vysokých škôl 
(...). Novú metodiku financovania vláda prispôsobí ekonomickej náročnosti štúdia, 
kvalite vo vzdelávaní a úrovni vo vede a výskume. 

Vláda nezavedie spoplatnenie dennej formy vysokoškolského vzdelávania. Bude legis
latívne motivovať podnikateľskú sféru na investície do vzdelávania, vedy, výskumu a 
vývoja. Vláda rozšíri podmienky pre vysokoškolské vzdelanie, osobitne v oblastiach 
informatiky a informačných technológií, nanotechnológií a biotechnológií. Bude ďalej pod
porovať rozvoj základného a aplikovaného výskumu na vysokých školách (...). 
(...)  

Vláda vytvorí podmienky pre investičné stimuly - inteligentné investície podporujúce 
vznik technologických inkubátorov pri vysokých školách s vysokou pridanou hod
notou. Vláda bude riešiť nízky spoločenský a sociálny status vedeckovýskumných 
pracovníkov a vysokoškolských učiteľov (...). Na nich spočíva najväčšia zodpoved
nosť za celkovú profiláciu a odbornú úroveň vysokého školstva na Slovensku. (...) za 
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rozvoj študijných odborov, za kvalitu prepojenia medzi výskumom a vysokoškolským 
vzdelávaním, za úroveň medzinárodnej mobility vysokoškolskej vedy, za kvalitu ve
deckých výsledkov príslušnej vysokej školy, za úroveň edukačného procesu (...). 

Vláda si uvedomuje dosah vedy a techniky na zvyšovanie kvality slovenskej ekono
miky, životnej úrovne obyvateľstva. Z tohto dôvodu prijme konkrétne opatrenia na 
podporu výskumu a vývoja v súlade so súčasnými trendmi v krajinách EÚ. V oblasti 
riadenia vedy bude vláda vychádzať zo zásad Lisabonskej stratégie a Bolonskej 
deklarácie, ktoré prezentujú vedu a techniku ako hlavný nástroj budovania znalostnej 
spoločnosti. 

(...) Cieľom vlády je, aby v spolupráci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, 
výskumných a vývojových centier, vedeckých a technologických parkov, podnika
teľských inkubátorov a technologicky orientovaných firiem a úspešného čerpania 
prostriedkov z fondov EÚ sa postupne dosiahla úroveň financovania vedy a techniky 
vo výške 0,8 % HDP. 

(...) Zvýšenú pozornosť bude venovať výchove mladej vedeckej generácie a jej 
spoločenskému ohodnoteniu. (...) Pokúsi sa takto zastaviť únik mozgov a stabilizovať 
na Slovensku mladú vzdelanú generáciu. (...) Vláda vytvorí systém podpory efek
tívneho budovania infraštruktúry vedy a výskumu s využitím prostriedkov z európ
skych štrukturálnych fondov. Zlepší podmienky pre zabezpečenie ochrany duševného 
vlastníctva a efektívnejšiu ochranu využívania výsledkov vedy a vývoja. (...) 

Kultúra 

Vláda SR vníma rozvoj kultúry v najširšom zmysle slova ako nevyhnutnú podmienku 
zvyšovania kvality života občanov SR. 

Vláda SR bude uskutočňovať cieľavedomú kultúrnu politiku na základe konsenzu (...), 
že podpora kultúry z verejných zdrojov je legitímna a zároveň priamy politický a 
ideologický vplyv na kultúru je neprípustný. 

Vláda SR považuje ochranu a využívanie kultúrneho dedičstva, spolu s podporou 
novej pôvodnej tvorby a jej prezentácie za jeden z rozhodujúcich pilierov uchovania a 
posilnenia identity Slovenska v prostredí globalizácie a komercionalizácie kultúry. V 
rozvoji a pôsobení kultúry vidí účinný prostriedok obrany jednotlivca pred jednostran
ným konzumným spôsobom života a nezastupiteľný nástroj prehlbovania duchovného 
rozmeru života človeka. (...) 

Vláda SR pri svojom pôsobení v oblasti kultúry bude zachovávať tri základné princípy 
- kontinuitu so všetkým pozitívnym, čo bolo v tejto sfére urobené v predchádzajúcom 
období, komunikáciu s kultúrnou obcou a inými zúčastnenými skupinami ako vý
znamnú súčasť procesu prijímania zásadných rozhodnutí v oblasti kultúry a koordi
náciu s cieľom pozitívnej synergie pri vytváraní podmienok a efektívnom využívaní 
zdrojov na ochranu, tvorbu a šírenie kultúry. 

Vláda SR bude dbať na rozvoj a ochranu slovenčiny ako štátneho jazyka (...). 

Vláda SR si chce v nasledujúcom funkčnom období stanoviť pre oblasť kultúry jasné 
priority, vyjadrujúce záujem štátu o konkrétne úseky kultúry, ktoré by bez štátnej 
podpory nemohli fungovať alebo sú pre štát a kultúru nezastupiteľné. Na realizáciu 
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týchto priorít bude vláda vytvárať nielen vhodné legislatívne, organizačné a metodické 
podmienky, ale aj poskytovať naďalej priamu finančnú podporu z verejných zdrojov. 

Vláda SR si kladie za cieľ (...) postupne zvyšovať príspevok na financovanie kultúry a 
vytvoriť tak predpoklad, aby sa na podporu kultúry na Slovensku vynakladal čo 
najskôr taký podiel verejných zdrojov, aký je obvyklý v štátoch EÚ. 

Vláda SR pripraví zákon o financovaní kultúry ako výraz verejného záujmu na 
podpore kultúry v Slovenskej republike. Zákon ustanoví hlavné smery, druhy a zdroje 
financovania kultúrnych aktivít, ako aj mechanizmus rozdeľovania, kontroly a monito
rovania účelnosti vynakladania verejných zdrojov. Súčasťou zákona bude úprava 
financovania rozvoja a šírenia kultúry národnostných menšín a etnických skupín. 
( . . . )  

Vláda SR podporí široké využitie európskych fondov na obnovu a rekonštrukciu kul
túrnych pamiatok a ďalších objektov, ktoré už slúžia alebo po ukončení obnovy budú 
využívané na kultúrne účely. 

Strategickým cieľom mediálnej politiky vlády SR bude utvárať legislatívne a inšti
tucionálne predpoklady na rozvoj prostriedkov masovej komunikácie, spravodlivú 
hospodársku a publicistickú súťaž na mediálnom trhu, priehľadnosť vlastníckych 
vzťahov a pluralitu mediálneho prostredia v záujme skvalitňovania realizácie ústav
ných práv občanov na slobodu prejavu a informácií. 
(...) 

Vláda SR predloží nový tlačový (mediálny) zákon, ktorý upraví základné pravidlá a vzťahy 
medzi subjektmi procesu šírenia informácií prostredníctvom komunikačných médií. 
(...) , -
Vláda SR utvorí podmienky na oživenie domácej audiovizuálnej kultúry, podporou pô
vodnej tvorby a európskej koprodukcie v oblasti rozhlasu, televízie a filmu (...); spracuje 
koncepciu mediálnej výchovy ako súčasti vzdelávacieho systému spoločnosti (...). 

Vláda SR sa zaväzuje vytvárať podmienky na trvalé zachovanie pamiatkových hod
nôt, ochranu pamiatkových území a národných kultúrnych pamiatok. (...) 

Dôraz položí predovšetkým na obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamia
tok a ich využívanie pre rozvoj cestovného ruchu. Zameria sa pritom na lokality s celo
slovenským významom (...). 

Prostriedky na ochranu a obnovu pamiatkového fondu (...) zabezpečí prostredníc
tvom účelovej pomoci štátu, ako aj viac zdrojového financovania, najmä zo štruk
turálnych fondov EÚ. 

Za  významný predpoklad ochrany kultúrneho dedičstva vláda SR považuje 
schválenie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva, múzeí a galérií. 
(...) 
(...) ciele kultúrnej politiky nie je možné dosiahnuť bez podpory a rozvoja miestnej a 
menšinovej kultúry. (...) a adresnej podpory kultúrnych aktivít občanov na miestnej a 
regionálnej úrovni. (...) 

Vláda SR bude prostredníctvom grantového systému zabezpečovať podporu kultúry 
národnostných menšín a etnických skupín a znevýhodnených skupín obyvateľstva. 
Súčasne podporí aj rozvoj slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach. 
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Vláda SR pokladá za jednu zo svojich priorít rozvoj pôvodnej literárnej, divadelnej, 
filmovej, televíznej, rozhlasovej, hudobnej a výtvarnej tvorby. Preto podporí nielen 
vznik nových umeleckých diel, ale aj ich dôstojnú prezentáciu na prestížnych 
festivaloch a prehliadkach, ako aj na pôde slovenských inštitútov v zahraničí. 

Pozornosť vlády SR sa v priebehu celého funkčného obdobia zameria na pomoc pri 
riešení problémov národných kultúrnych inštitúcií, ako je Slovenské národné 
divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenská filharmónia, Slovenské národné 
múzeum, Slovenská národná knižnica a takisto Matica slovenská. Vláde S R  
záleží nielen na rekonštrukcii a modernizácii priestorov, v ktorých inštitúcie celoslo
venského významu pôsobia, ale aj na celkovej stabilizácii a skvalitňovaní ich ďalšieho 
pôsobenia. 

Demokratický štát 

Vláda v snahe rozvíjať multietnický a multikultúrny charakter spoločnosti občanov 
Slovenskej republiky bude permanentne bojovať proti všetkým formám rasovej, 
etnickej, náboženskej a politickej neznášanlivosti. Vláda sa zaväzuje viesť per
manentný zápas proti diskriminácii, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii, extrémnemu 
nacionalizmu a šovinizmu (...). 

Vláda bude formovať demokratické prostredie pre slobodu myslenia, svedomia a 
náboženského vyznania. Bude rešpektovať postavenie a úlohy cirkví, náboženských 
spoločnosti a ďalších spoločenstiev a občanov bez náboženského vyznania na prin
cípe rovnoprávnosti a uchovávania plurality. 

Vláda zaručuje všetkým občanom, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, 
vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, etnický alebo sociálny pôvod, ma
jetok, rod, alebo iné postavenie, že bude rešpektovať všetky základné ľudské práva 
a slobody, medzi ktoré patrí aj právo človeka, občana slobodne rozhodovať o svojej 
etnickej identite. Súčasne však zdôrazňuje, že svojimi rozhodnutiami nebude z týchto 
dôvodov nikoho ani poškodzovať, ani zvýhodňovať, alebo znevýhodňovat'. 

Vláda sa zaväzuje k takým postupným zmenám volebného zákona, ktoré (...) nastolia 
väčšiu zodpovednosť poslanca k občanovi. 
(...)  

Vláda naďalej považuje riešenie rómskej problematiky za svoju prioritu. Na jej rea
lizáciu bude podporovať všetky rozvojové programy s cieľom zlepšovať život Rómov 
a integráciu rómskej komunity do spoločnosti pri efektívnom a cielenom využívaní 
finančných zdrojov do oblasti vzdelávania, kultúry, zdravotnej a sociálnej starost
livosti, infraštruktúry a bývania. 
(...)  

(...) V súlade s Ústavou Slovenskej republiky bude vláda podporovať identitu a 
kultúrny život slovenských komunít v zahraničí s cieľom uchovať a rozvíjať ich ná
rodné povedomie. (...) prostredníctvom Úradu pre Slovákov v zahraničí riešiť požia
davky a potreby slovenských menšín a komunít vo svete v oblasti vzdelávania, vedy, 
výskumu, informácií a médií. 

Výťah pripravil Ing. Ján Kurák 
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